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ÖNSÖZ 
 

Değerli Öğretmenler, 

Ortak büyük bir tarih ve kültür birliği olan Türkiye - Türkmenistan kardeşliğinin sembolü 

‘Ortak Türkmen Türk Okulu’nda görev yapmak üzere Aşkabat’ta bulunmaktasınız. Böyle yüce, saygın 

bir görevde bulunmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum.  

Sizler için hazırlanan bu kitapçık Türkmenistan’la ilgili eğitim, sağlık, kültür, ekonomi, ikili 

ilişkiler ve idari işleyişle ilgili küçük ama önemli bilgiler verilmektedir. Bu kitapçık yanında 

‘ÖĞRETMENLERE EĞİTSEL REHBERLİK’, ‘ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ’ ve 

‘TÜRKMENİSTAN EĞİTİM SİSTEMİ’ adlı kitapçıklar da sizler için hazırlanıp güncellendi. Bu 

çalışmalarda önemli katkıları olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.  

Tabi ki bunlar yeterli değil. Sizlerin çok daha fazla bilgi edinmeniz için gerekli yayınları okuma, 

araştırma ve gözlemleme öğrenme süreci içerisinde olacağınızdan eminim. Bu güzel ülkeden 

görevinizi başarıyla tamamlayıp giderken de çok daha fazla bilgi edinip ortak eğitim ve kültürümüze 

değerli katkılarınızın olacağına inanıyorum. 

Şunu da unutmayın sizler burada yalnızca bir eğitimci olarak değil Türkiye Cumhuriyeti’nin 

yurtdışındaki bir temsilcisi olarak da görev yapmaktasınız. Bu bilinç ve görev hassasiyeti içerisinde 

ata vatan Türkmenistan’daki görevinizi tamamlamanızı temenni ederken sizlere ailenizle birlikte 

sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. 

 

                                                                                                        16.10.2017 

                                                                                                  Zübeyir YILMAZ  

                                                                                            Aşkabat Eğitim Müşaviri 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TÜRKMENİSTAN TANITIM 

 

Resmi Adı  : Türkmenistan Cumhuriyeti 
Bağımsızlık Tarihi : 27 Ekim 1991 
Yönetim Şekli  : Başkanlık Sistemi 
Devlet Başkanı : Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW 
  (11 Şubat 2007 den itibaren…) 
Önceki Devlet Başkanı : Saparmyrat NYỲAZOW 
  (27 Ekim 1991- 21 Aralık 2006 ) 
Başkent : Aşkabat 
Resmi Dil  : Türkmence 
En Çok Konuşulan Diller : Türkmence, Rusça, Türkçe 
Yüzölçümü : 488.100 km2 dir. (Topraklarının yaklaşık %75’i 
  çöldür.) 
Nüfusu   : 5.663.000 (2016 Resmi) 
İdari Yapısı : 5 vilayetten oluşur. Her bir vilayet, bir bölge 
  veya bir eyalet gibi düşünülmektedir. 
  Vilayetler ve başkentleri: 
  1.Ahal   -  Aşkabat) 
  2.Balkan   -  Balkanabat - Nebitdağ), 
  3.Daşoğuz  -  Daşoğuz) 
  4.Lebap   -  Türkmenabat -Çarcov) 
  5.Mari     -  Mari - Merv) 
Diğer Önemli Şehirler     : Türkmenbaşı (Krasnovotsk), Köhneürgenç,     
  Atamurat (Kerki) 
Komşuları    : Sınırlarının toplam uzunluğu: 3.736 km’dir    
  ( Afganistan 744 km, Özbekistan 1.621 km,   
  Kazakistan 379 km, İran 992 km, Batıda               
  Hazar Denizi’ne 1.786 km. kıyısı vardır.)  
Etnik Yapı                         : 2003 verilerine göre Türkmen % 85,   
  Özbek % 5, Rus % 4, diğer (Azeri, 
  Kazak, Tatar ve Ermeni %6 
Para Birimi                        : Manat (1 Manat = 100 Tenňe) 
Döviz Resmi Kuru            : 1$ = 3.5175 Manat (Ocak 2015’ten bu 
  güne resmi sabit kur) 
Din : : % 88 Sünni Hanefi Müslüman, % 10 
 : Ortodoks, % 2 Bilinmeyen   
Okur Yazarlık Oranı         : % 99 
İklimi    : Karasal iklim hüküm sürmektedir. Yazları 
  kurak ve sıcak, kışları ılık bazen soğuk, Gece 
  gündüz arasında sıcaklık farklılığı fazladır 
Türkiye ile Saat Farkı       : Yaz saati ile 2, kış saati ile 3 saat ileridir. 
Önemli Gelir Kaynakları   : Petrol, doğalgaz, enerji, elektrik, pamuk, 
  tahıl ve diğer tarım ürünleri 
Önemli Dağları : Güneyde Kopet Dağları (İran’la olan tabii 
  sınırı çizer.), doğuda Köytendağ, batıda 
  Balkan Dağları bulunur. 
Önemli Nehirleri : Amuderya, Karagum, Murgap, Tecen. 



 
 

 

İDARİ YAPI 

Türkmenistan 22 Ağustos 1990 tarihinde egemenliğini, 27 Ekim 1991’de ise bağımsızlığını 

ilan etmiştir. Türkmenistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Bu nedenle de Büyükelçilik 

diplomatik plâka numarası 01 olmuştur. 

Türkmenistan, Başkanlık sistemi ile yönetilen bağımsız ve tarafsız bir ülkedir. 

Bağımsızlığın kazanılmasıyla ilk Devlet Başkanlığına da Saparmyrat NYỲAZOW gelmiştir. 

Türkmenbaşı ünvanını alan Nyỳazow, 21 Haziran 1992’de gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı 

seçimlerine tek aday olarak katılmış, 21 Aralık 2006 tarihinde vefat edene kadar bu görevi 

yürütmüştür. 

Türkmenistan’ın Devlet Başkanı halen Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW’dur. 11 Şubat 2007 

tarihinde yapılan seçimle Devlet Başkanı seçilmiştir. Türkmenistan'da 12 Şubat 2017 tarihinde 

yapılan son başkanlık seçiminde yeniden seçildi. Halen bu görevini sürdürmektedir. 

Başkent Aşkabat, vilayet statüsünde olup, bünyesinde 4 ilçe vardır. (Prezident Nyỳazow, 

Azatlık, Kopetdağ, Arçabil).  

Vilayetler, Belediye Başkanı ve Vali yetkilerini kullanan Häkimler tarafından idare edilir.  

Türkmenistan’da Halk Meclisi ve Millet Meclisi olmak üzere iki meclisli bir sistem 

bulunmaktadır. Halk Meclisi yaklaşık 2500 üyeden oluşurken, Türkmenistan Millet Meclisi seçimle 

belirlenmiş 50 üyeden oluşmaktadır. Vilayetleri oluşturan ilçeler, Halk Meclisine temsilcilerini 

göndererek ülkenin yasama sürecine katkıda bulunmaktadırlar. Seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. 

Son seçim 12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşmiştir. 

Devlet işleri ve icraya yönelik tüm işler, Bakanlıkları koordine eden Devlet Başkan 

Yardımcıları ve Bakanlar Kurulu’nca müzakere edilir. Devlet Başkanı tarafından onaylandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

EKONOMİ 

Türkmenistan’ın başlıca ihraç ürünleri arasında; gaz, ham ve rafine edilmiş petrol, pamuk 

ipliği, tekstil, elektrik enerjisi, halı ve halı ürünleri (el yapımı halı) ve pamuk yağı yer almaktadır.  

Türkmenistan, halen tümünü ya da bir bölümünü ithalat ile sağladığı şeker, süt, et, tavuk 

ürünleri, un, sigara, tekstil ürünleri, deri ve giyim eşyalarını iç piyasadan karşılamak için bunlarla ilgili 



 
 

sanayisini geliştirmek durumunda olduğundan, bu alanlar ülkenin önemli yatırım alanları olarak göze 

çarpmaktadır.  

Özellikle pamuklu, yünlü ve ipekli dokuma sanayii ile çeşitli gıda sanayileri hızla 

gelişmektedir. Piyasadaki inşaat, mobilya, tekstil, gıda ürünlerinin büyük bir kısmı, Türkiye’den ithal 

edilen ürünlerdir. 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yardımcı olan makinelerle plastik, metal, cam 

vb. gibi ambalaj sanayisinin kurulup geliştirildiği görülmektedir. 

Türkmenbaşı şehrinde Avaza diye oluşturulan bölgede Turizm için konaklama bölgesi 

geliştirilmekte ve önemli bir turizm bölgesi hedeflenmektedir. Mari (Merv) ise önemli ticaret 

merkezidir. İnşaat – müteahhitlik sektöründe Türk Firmaları en ön sıralarda iş yapmaktadırlar. 

Ülkede gelir seviyesi farklılık göstermektedir. Ortalama gelir 200 ile 500 dolar arasında 

değişmektedir. Çoğunlukla herkesin kendisine ait bir evi vardır. Halkın günlük giderleri olan su, 

elektrik, doğalgaz, enerji, benzin vb. ihtiyaçları ya ücretsiz veya ücretsiz denebilecek kadar ucuzdur. 

Bilhassa bayanların hizmet sektöründe çalışma oranları, yoğunluk olarak fazladır. 

EĞİTİM SİSTEMİ 

2013 – 2014 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan yeni eğitim reformuna göre; 

zorunlu eğitim 10 yıldan 12 yıla çıkarılmıştır. 3-5 yaş grubu çocuklar, kreş ve anaokullarına, 6-18 yaş 

grubundaki çocuklar, orta mektep denilen ilk, orta ve lisenin birlikte bulunduğu okullara devam 

ederek diploma alırlar. Kreşler ve anaokulları isteğe bağlıdır. Çocukların okuldaki günlük kahvaltı ve 

yemekleri için ailelerden az miktarda katkı ücreti alınır. Orta mektepler zorunlu ve ücretsizdir. Ülke 

genelinde 1761 orta mektep bulunmaktadır. Bu mekteplerde 960.000 civarında öğrenci mevcuttur. 

Ayrıca öğretmen okulları, hemşirelik okulları, spor okulları, sanat okulları bulunmaktadır. 4 

üniversite, 20 kadar enstitü, akademi ve konservatuar bulunmaktadır. 

TARİHİ VE TURİSTİK YERLER 

Mari (Merv), Dünya’daki ilk yerleşim yerlerinden biridir. Antik Merv, Köhneürgenç ve Nusay 

gibi tarihi ve kültürel anıtlar UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunmaktadır. Köytendağ’da 

dinazor ayak izi bulunmaktadır. Ayrıca Dünya’daki endemik bitkilerin bulunduğu Köytendağ, özel bir 

öneme sahiptir. Aşkabat’ta Nusay ve Anew Uygarlıklarına ait tarihi kalıntılar bulunmaktadır.  

Türkmenbaşı’nda Hazar Denizi kenarında çok lüks turistik otellerin bulunduğu Awaza Bölgesi 

kayda değer bir turizm bölgesidir. 



 
 

Türkmenistan’da yaklaşık 30 müze bulunmaktadır. Başkent Aşkabat’ta; Türkmenistan Devlet 

ve Sanat Müzeleri, Cumhurbaşkanı Ulusal Müze ve Kültür Merkezi, Ulusal Değerler Müzesi, Halı 

Müzesi, Milli Müze, Anew Ak Buğday Müzesi, Sungat ve Çepercilik (El Sanatları) Müzesi herkes 

tarafından gezilen önemli müzelerdendir. 

Kıpçak Türkmenbaşı Camii, Şevçenko’daki Ertuğrul Gazi Camii, Anew Camii, Göktepe Kalesi 

de gezilebilecek yerler arasındadır. 

Türkmenistan’da gezilebilecek ayrıca birçok park, pazar yerleri, kütüphaneler, stadyumlar, 

hipodrom, anıtlar, spor merkezleri, mesire yerleri, açık spor alanları ve tarihi yerler bulunmaktadır.  

Ayrıca Tükmenistan’dan diğer Türk Devletlerine ve çevre ülkelere kolaylıkla turistik geziler 

düzenlemek mümkündür. 

ÜN YAPMIŞ MANEVİ YERLER VE KİŞİLER 

Türkmenistan önemli tarihî ve manevî değeri zengin olan bir ülkedir. Maveraünnehir denilen 

bölge de bu coğrafyada bulunmaktadır. Buralarda sahabeler ve halen birçok alanda, eserleri kaynak 

olarak kabul edilen önemli din adamları yaşamışlardır. 

Ahal (Eski Sarahs) Vilayeti’nde: İmam Muhammed es-Serahsi (Mebsut Yazarı), İmam Nesai 

(Kütüb-ü Sitte Yazarı), Seyit Cemalettin, Ebu Seyit Ebul Hayr (Mutasavvıf). 

Mari Vilayeti’nde: Sahabelerden Büreyde El Eslemî ile Hakem El Gıffarî, ayrıca mutasavvıf, 

âlim ve düşünürlerden Hoca Yusuf Hamedanî, Sultan Sencer, Muhammed Bin Zeyd, El-Harezmî, 

Ömer Hayyam. 

Daşoğuz - Köhneürgenç Vilayeti, Harzemşahlar’a başkentlik yapmış, döneminin önemli kültür 

ve ticaret merkezi olmuştur. Mahmut Ez-Zemahşerî (Keşşaf’ın Yazarı – Müfessir), Fahreddin Er-Razî 

(Tefsir-i Kebir’in Yazarı), Necmeddin-i Kübrevî, El Birûnî ve İbn-i Sina gibi önemli şahsiyetler burada 

yaşamıştır. 

SOSYAL ETKİNLİKLER VE SPOR 

Türkmenistan’da ailelerin veya kişilerin; yakınlarının doğum, sünnet, düğün, vefat, vb. acı ve 

tatlı günlerinde Sadaka Kültürü (Hüdayolu) adı altında gerçekleştirilen bir davet geleneği 

bulunmaktadır. Açık alanlarda veya binaların yakınlarında kurulan özel çadırlara davet edilen akraba, 

dost ve tanıdık bay bayan ve çocuklara yemek ziyafeti ikram edilir. Geleneğe uygun dualar yapılır. 

Sadaka sahibi tebrik edilir. Bu geleneğin yaşatılması halkın kaynaşmasına önemli katkı 

sağlamaktadır. 



 
 

Türkmenistan’da herkesin, yaş seviyesine göre yaz – kış sporlarını yapma imkânı vardır. Su 

sporları, buz pateni, yüzme, binicilik, futbol, voleybol, masa tenisi, aerobic, pilates, … vs. bunlar 

arasındadır. Spor, sağlığın temeli olarak düşünülür. Açık alanlarda sigara içme yasağı vardır.  

Yabancı dil kursları, çeşitli dans kursları, çeşitli enstrüman kursları, müzik eğitimi, dikiş – 

nakış, çiçek süsleme, vb kurslar, gençlerin ekstra devam ettiği aktivitelerdir. 

Üniversite öğrencileri dâhil tüm okullardaki öğrenciler, resmi olarak, toplu icra edilen açık 

alan dağ yürüyüşlerine katılırlar. Aşkabat Serdar Yolu’nda bulunan Sağlık Yolu’nda 8 km’lik 

merdivenle dağa çıkılıp – inilen bir spor aktivitesi yapılmaktadır. 

Milli Kütüphaneye, tiyatroya, kukla tiyatrosuna, hayvanat bahçesine, botanik bahçesine, 

çeşitli gösterilere, resim sergilerine, at yarışlarına ve binicilik kurslarına gitme, yaygın olarak yapılan 

aktivitelerdendir.  

MİLLİ BAYRAMLAR VE TATİLLER 

Türkmenistan Milli Bayramlara çok önem vermekte, her bir bayram hazırlığı özenle 

yapılmaktadır. Milli Bayram ve tatil olarak kabul edilen günler şunlardır: 

Yılbaşı (01 Ocak), Göktepe Şehitlerini Anma Günü (12 Ocak), Türkmenistan Devlet Bayrağı 

Günü (19 Şubat: Milli Kütüphane önündeki 133 metre yükseklikteki bayrak direğine çekilen, 52,5 x 

35 metre ebadında ve 420 kilo ağırlığındaki Türkmenistan Bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı’na 

girmiştir.), Uluslararası Kadınlar Günü (08 Mart), Ulusal Bahar Bayramı (21-22 Mart), Kalkınma, Milli 

Birlik ve Magtumkulu Şiir Günü (18 Mayıs), Matem Günü (Aşkabat Depremi’nde Vefat Edenleri 

Anma Günü 06 Ekim), Türkmenistan Bağımsızlık Günü (27 Eylül), Türkmenistan Ulusal Bayramı 

Tarafsızlık Günü (12 Aralık),  

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı günleri, her yıl bayram takvimlerine bağlı olarak, 

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın kararı ile belirlenmektedir. 

TÜRKMENİSTAN’DA TÜRK NÜFUSU 

T.C. uyruklu vatandaşlarımız tarafından açılarak işletilen; ticaret merkezleri, iş yerleri, 

otomasyon, inşaat, nakliye ve çeşitli firmalarda çalışan birçok Türk vardır. Türk nüfusu, iki yıl 

öncesinde 10.000 civarında iken işleri biten Türk firmalarının ve çalışan Türklerin ayrılmasıyla bugün 

3.500 civarına düşmüştür. T.C. Aşkabat Büyükelçiliği, her konuda olduğu gibi vatandaşlarımızdan 

gelen talep, teklif ve problemlerine yardımcı olmaktadır.   

 



 
 

T.C. AŞKABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ MÜŞAVİRLİKLER VE ATAŞELİKLER 

Türkmenistan’da T.C. Aşkabat Büyükelçiliği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren; Konsolosluk, 

Eğitim, Kültür ve Tanıtma, Din Hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Ekonomi, Basın, 

Maliye Müşavirlikleri ile Askerî ve Güvenlik Ataşelikleri kendi alanlarında hizmet vermektedirler. 

Ayrıca hizmet veren kurumlarımızdan Türk Havayolları, TRT, Anadolu Ajansı ve TİKA 

temsilcilikleri ile Türk – Türkmen Bankası da bulunmaktadır. 

TÜRKMENİSTAN’DA TÜRK OKULLARI 

(ÇOCUKLARIN EĞİTİM – ÖĞRETİMİ) 

Aşkabat’ta T.C. Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği’ne bağlı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından açılan; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Okullardaki toplam 

öğrenci sayısı 850 civarındadır. Okullarda toplam 57 Türk, 15 Türkmen öğretmen olmak üzere 

toplam 72 öğretmen görev yapmaktadır. Ayrıca mahalli elemanlardan görevli sekreter, personel, 

güvenlik görevlisi ve teknisyenler istihdam edilmektedir. 

Aşkabat’ta görev yapan T.C. uyruklu öğretmenlerin ilköğretim çağındaki çocukları, Aşkabat 

Türk İlkokulu ile Ortaokulu’nda, lise çağındakiler ise Aşkabat Türk Anadolu Lisesinde öğrenim 

görebilmektedirler. Diğer Türkmen okullarına veya özel okullara da gidebilme imkânı mevcuttur. 

Türkmenistan’da kesintisiz son 3 yılı okuyup, liseyi bitiren Türk öğrencilerin, YÖS adı verilen 

ve Türkiye’deki üniversitelerin her birinin bağımsız olarak gerçekleştirdikleri sınavlarına girme hakları 

vardır. Üniversitelerin tüm bölümleri YÖS’e açıktır.  

Ayrıca Türkmenistan vatandaşı olup Türkiye’de yükseköğrenim yapmak isteyenler için 

Türkiye Bursları ile Devlet Üniversitelerinde, kendi imkânlarıyla da özel üniversitelerde okuma 

imkânı vardır.  

Sınavlar ve Türkiye’de resmî – özel statülü olarak yükseköğrenim görme ile ilgili detaylı 

bilgilere, Eğitim Müşavirliği’nin web sayfasından (askabat.meb.gov.tr) ulaşılmaktadır. 

TÜRKMENİSTAN’A İLK GİRİŞ 

Türkmenistan’a yeni gelen öğretmen ve yakınları, Türkmenistan’da Eğitim Müşavirliği’ne 

bağlı okullarda görev yapan okul müdürleri ve öğretmenler tarafından karşılanırlar.  

Öğretmenlerin yapacağı işlerin başında; kurumunda göreve başlama, ev kiralama, ilgili 

makamlara adres bildirme, oturum izni ve vize alma işlemleri gelmektedir. 



 
 

Kurumunda göreve başlama, konut kiralama, ilk adres bildirimi, oturum izni, adres 

değiştirme, ilk defa vize alımı veya vize yenileme işlemlerinin her biri birbirinden bağımsız yapılan 

işlerdir.  

Öğretmen; bu iş süreçlerinin tamamını, kurumu ile Eğitim Müşavirliğinden bizzat takip 

edecektir.  

BARINMA 

Ülkedeki cari uygulamalara göre; diplomatik misyon üyelerinin oturabileceği ve elit ev diye 

adlandırılan iyi bir ev, ortalama 3000-5000 Manat’a kiralanabilmektedir. Bu evler, 2+1, 3+1 odalı 

olup, ortalama 200 – 300 m2 civarındadır. 

Halkın çoğunluğunun, memur, öğretmen, esnaf, çalışan, öğrenci, vb... gibi kimselerin ve 

ailelerin oturabileceği normal standartlardaki ev kiraları, 1600-3000 Manat civarındadır. Bu evler de 

2+1, 3+1 odalı olup, ortalama 50 – 100 m2 civarındadır. 

Kiralanan evlerde sıcak su ve doğal gaz bulunmaktadır. Elektrik ise yıllık baz da ortalama 

ücreti 150 manat civarındadır. Bu ücret anlaşmaya göre ev sahibi ya da kiracı tarafından 

ödenmektedir. Çoğunlukla ev sahipleri öderler. 

Kiralanacak evde dikkat edilmesi gerekli olan en önemli husus, evin özel mülkiyet olmasıdır. 

Devlet tarafından halka verilmiş olan evler ile elit evlere öğretmenler için oturum izni 

verilmemektedir. 

 

OTURUM İZNİ 

Konut Kiralama İşlemleri:  

Kiracının renkli pasaport fotokopisi ve okuldan alacağı çalışma belgesi ev sahibine verilerek, 

ev sahibi ile kiracı arasında sözleşme imzalanacaktır. Ev sahibi, kiracının renkli pasaport fotokopisi ve 

çalışma belgesi ile birlikte kira sözleşmesini, Şehir Häkimliği’ne teslim ederek, uygunluğunu kaşe ile 

onaylatmaktadır. Bu süreç bazen 10-15 günü alabilmektedir. 

Yabancılar Şubesine Adres Bildirimi:  

Evin kiralanması ve sözleşme imzalanması hemen gerçekleşse bile, şehir hâkimliğinden 

sözleşmeye vurulacak uygunluk kaşesi, genelde 3 gün içerisinde yetişmemektedir. Ancak 

öğretmenin ülkeye giriş yaptığı tarihten sonraki 3 gün içerisinde, kalacağı daimî veya geçici ikamet 



 
 

adresini, Yabancılar Şubesi’ne bildirerek, oturum izni alma zorunluluğu vardır. Bu adres bildirimi 4. 

güne sarktığı takdirde, Türkmen Makamlarınca para cezası uygulanır. 

Bu durumda; öğretmen; 3 günü geçirmeden, kalacağı ikamet yerinin sahibiyle yani kalacağı 

yer, kiraladığı ev ise ev sahibiyle, bir tanıdık veya önceden gelen bir öğretmen ise, o tanıdığın veya 

öğretmenin ev sahibiyle (usulen) bir sözleşme imzalayacaktır. Eğer öğretmenin 3 gün içerisinde 

kalacağı bir otel, pansiyon, misafirhane vb. kurum ise, kurumdan kaldığına dair yazı alacaktır. 

Öğretmen kalacağı yerin sahibiyle imzaladığı sözleşmeyi veya kurumdan aldığı yazıyı, çalıştığı 

kurumdan alacağı resmi bir yazıya, aşağıda oturum için istenen belgeleri de ekleyerek, Eğitim 

Müşavirliğine elden teslim eder. 

 

Oturum İçin İstenen Belgeler: 

• Şehir Häkimliği’nce onaylanmış kira sözleşmesi, (şehir hâkimliğinden henüz 

onaylanmamış ise yukarıda usülen belirtilen sözleşme veya resmi yazı,  

• Öğretmenin ve kalacak aile fertlerinin pasaportları,  

• Evli ise aile evlilik cüzdanı fotokopisi, (birlikte kalacağı kişilerin akrabaları olduğunu 

belirten nüfus cüzdanı vb. belge) 

• İlk defa gelen tüm aile fertleri için 3’er adet fotoğraf  

• Ev sahibinin pasaport fotokopisi, 

• Evin tapusunun fotokopisi, 

• Evin patent (iskân raporu) fotokopisi (ev sahibinden), 

• Ev, kiraya verenin değilse vekâletname ve ev sahibi ile vekilin pasaport fotokopileri, 

Eğitim Müşavirliği, gelen tüm belgeleri Yabancılar Şubesine iletir. Yabancılar Şubesinden 

pasaportlara kaşe vurulması sağlanır. Bu kaşe ile her kişiye bir “sayı” verilir. Yabancılar Şubesi’nden 

“sayı” alınınca, oturum izni tamamlanmış olur. 

Öğretmenin bildirdiği bu ilk adres, daimî de olsa geçici de olsa fiilen kalması zorunludur.  

Oturum izinleri, vizeler gibi her yıl yenilenir. Yıllık vize yenilemeleri yapıldığında, 3 gün 

içerisinde iş ve işlemler zincirine uygun olarak istenen belgelerle birlikte oturum izni de yenilenir. 

İkamet Adresi Değiştirme İşlemleri:  

Evini değiştirmek isteyenler, oturum izni için istenen belgeleri, okuldan yazılacak resmî yazı 

ile Eğitim Müşavirliği’ne bildirirler. Eğitim Müşavirliği, Yabancılar Şubesi’ne yazı ile bildirir. Yabancılar 

Şubesi de giden yazıyı, imzalayarak geri gönderir. Gelen imzalı yazı, öğretmene imza karşılığı 



 
 

verilmek üzere okula gönderilir. Böylece ikamet değişikliği tamamlanmış olur. Bu işlemler, öğretmen 

tarafından takip edilecektir. 2-3 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.  

Önemli Uyarı: Yabancılar Şubesinden izin alınmadan, adres değişikliği yapılan evlere 

taşınılmamakta ve oturulmasına yasal olarak müsaade edilmemektedir. Aksi takdirde para cezası 

(450 $ - 1000 $) uygulanmaktadır. Ayrıca bunun tekrarında, ilgilinin pasaportuna kırmızı mühür 

vurulmakta, bu mührün, ikinci kez tekrarında ise kişi deport (ülke dışına çıkarılma – sınır dışı edilme) 

edilmektedir. 

İLK DEFA VİZE ALIMI 

Türkiye’den Türkmenistan’a gelen öğretmenlerin ilk girişlerinde 1 aylık vizeleri var kabul 

edilmektedir. Kesin vize alma iş ve işlemleri 20-25 günde sonuçlanması gerekmektedir.  

Kişi başı yıllık vize ücreti 17 $ olup, bu ücret Türkmenistan makamlarına yatırılmaktadır. 

Ailenin tüm fertleri için vize yenileme işlemleri ayrı ayrı yapılarak ücretlendirilmektedir.  

Vize alınması için; Okul Müdürlüğü’nden Eğitim Müşavirliği’ne yazılan resmî yazı ekinde, 

öğretmen ve aile fertlerinin pasaportlarının renkli fotokopileri ile 16 yaşından büyük her bir kişiye ait 

“Kişi Bilgi Formları” gönderilir.  

Eğitim Müşavirliği, öğretmen ve aile fertlerinin pasaport fotokopilerinin birer örneğini 

Türkmenistan Bilim Bakanlığı’na gönderir. 

Vize talebi Bilim Bakanlığı’ndan Yabancılar Şubesi’ne havale edilip gönderildiğinde (en geç bir 

ay içerisinde gönderilmesi gerekir, geciktiğinde cezaya girmemesi için sürekli takip edilir) Eğitim 

Müşavirliği’nce Yabancılar Şubesi’ne, aile bireylerinin her birisine ait “Kişi Bilgi Formları” ile renkli 

pasaport fotokopilerinin birer örneği de elden teslim edilir. Yabancılar Şubesi’nden 1 yıllık vize 

alınmış olur. Vize pasaportlara işlenir. 

Vize Yenileme: 

 Vizeler her yıl yenilenir. Vize yenilemelerine, süre bitiminden 2 ay önce başvurulması 

gerekmektedir. Vize süresinin uzatımında sadece renkli pasaport fotokopileri ile resmi iş ve işlemler 

zinciri, öğretmen tarafından takip edilerek süreç tamamlanır. 

PASAPORT YENİLEME 

Pasaport süresi sona erenler, pasaport süresini uzatmak için 6 ay önceden, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, pasaport fotokopisi ve kadro derece belgesiyle birlikte okul ve Eğitim Müşavirliği kanalı 

ile Büyükelçiliğe başvurmaları gerekir. 



 
 

Öğretmenlerimiz bu başvurudan sonra Büyükelçilikten gelecek bilgilendirmeye göre 2 Adet 

biyometrik fotoğraf ve 45 $ pasaport harcını Büyükelçiliğe teslim edip e-postalarına gelecek olan 

bilgiye göre hareket edecekler ve yeni pasaportlarını alacaklardır. Pasaport yenileme ile ilgili iş ve 

işlemlerin her aşamasını öğretmen bizzat takip edecektir. 

Türkmenistan’da yeni doğan çocuklar için Eğitim Müşavirliği ve T.C. Aşkabat 

Büyükelçiliği’nden istenen prosedür tamamlanarak pasaport alınır. 

Aile bireylerinin yeni pasaportları ile eski pasaportları ve yeni doğan çocukların pasaportları, 

Eğitim Müşavirliği aracılığıyla Yabancılar Şubesi’ne gönderilerek oturum izni ve vize sürelerinin yeni 

pasaportlara işlenmesi gerekmektedir. Bu işlemlerde de kişi başı 17’şer dolar ücret Türkmen 

makamlarına ödenmektedir. 

İLK DEFA GELECEK YAKINLAR 

Aşkabat’ta görevli olanların yakınlarının ilk defa Aşkabat’a gelme istemeleri halinde, 20 gün 

öncesinden okul kanalıyla Eğitim Müşavirliğine resmî yazı ile müracaat edilecektir. Eğitim 

Müşavirliği’nin bildirmesiyle Büyükelçilik tarafından öğretmenin yakınlarının Türkmenistan’a gelmesi 

için Türkmen makamlarına gelme tarihleri ile ilgili davetiye yazılması gerekmektedir. Bu yazıda 

yakınlarının Aşkabat’tan ayrılacakları tarih de ilgili makamlara bildirilmektedir. 

 

İlk Defa Gelecek Yakınlar İçin İstenen Belgeler: 

• Davet edileceklerin renkli pasaport fotokopileri, 

• Uçak uçuş bilgileri 

Aşkabat’a ilk defa gelen akrabalarla ilgili adres bildirimi, oturum izni, vize vb. işlemler için 

diğer aile bireylerinde olduğu gibi iş ve işlemler ayrıca yapılacaktır.  

 

SAĞLIK İŞLERİ 

    Birçok hastane, dispanser, sağlık ocağı vatandaşa hizmet vermektedir. Ayrıca arzu eden 

öğretmen ve aileleri başvurdukları tüm sağlık kuruluşlarından faydalanabilmektedir. İleri vakalarda 

öğretmenlerimizin Türkiye’de de tedavi olma imkânları vardır. 

Sağlık Kurumlarına, Eğitim Müşavirliğinden alınacak resmi sevk belgesiyle başvurulmaktadır. 

Sağlık kuruluşundaki tüm işlemler (muayene, tahlil, reçete, eczaneden ilaç alma, tedavi süreci vb…) 

yapıldıktan sonra, öğretmenin ödediği her bir gider için; doktor talep yazısı, tahlil isteme formu, fiş 

veya fatura, ilaç faturasının alınması gerekmektedir. Daha sonra, hastane ve eczaneden alınan tüm 



 
 

evrakın müşavirlikçe tercüme ve onayları yapılmakta ve öğretmenin kadrosunun bulunduğu İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne gönderilmektedir. Böylece öğretmenin yaptığı sağlık harcamalarının kendi 

banka hesabına yatırılarak ödenmesi mümkün olmaktadır. 

Önemli Uyarı: Sağlık ve tedavi giderlerinin ödenmesinde sevk evrakının tarihi ile diğer tüm 

belgelerin tarihlerinin sıralama zincirinin uygunluğu şarttır. Aksi halde mutemetliklerden veya 

saymanlıklardan ödeme yapılmamaktadır. 

ULAŞIM ve SEYAHAT 

Türkmenistan’da şehirlerarası ve ülkeler arası ulaşım, genellikle hava yolu ile 

sağlanmaktadır. Şehirlerarası otobüs işletmeleri yoktur. Aşkabat’tan her şehre günde birkaç uçak 

seferi düzenlenmektedir. Şehirlerarası hava yolu ulaşımı, otobüs fiyatları seviyesinde, hatta daha da 

ucuzdur. Ülke içinde seyahatler, trenle ve özel taksilerle de yapılabilmektedir. Yabancı olanların iller 

arası seyahatlerde, idareye bilgi vermesi gerekir. Ülkeler arası seyahatlerde ise vize işlemleri 

yapıldıktan sonra seyahatler yapılır.  

Türk Hava Yollarının Aşkabat’tan İstanbul’a karşılıklı olarak her gün 2 uçak seferi 

bulunmaktadır. Bilette belirtilen kg değerlerinin aşılması halinde kg başına fazla ücret 

ödenmektedir. Ayrıca Türkmenistan’a girişte bagaj ağırlığının 60 kg’ı aşması halinde Türkmenistan 

gümrüğü tarafından ücret alınmaktadır. 

Türkmen Hava Yollarının da her gün İstanbul’a; haftada bir gün (Salı) Ankara’ya karşılıklı 

uçuşları mevcuttur,    

Şehir içi ulaşımı genellikle taksilerle yapılmaktadır. Özel otomobili olan herkes yoldaki 

yolcuları taşıyabilir, taksicilik yapabilir. Ücreti yakın ve uzak mesafeye göre 5-10 Manat arası 

değişmektedir.  

Şehir Häkimliğine bağlı belediye otobüslerine binildiğinde, tüm mesafelere 50 tenňe 

verilmektedir. 20 Manat ile aylık otobüs abonman kartı alındığında, tüm toplu taşıma araçlarında 

bir ay sınırsız binme imkânı vardır. 

HABERLEŞME VE İLETİŞİM 

Her evde uluslararasına açık telefon mevcuttur ve iletişimde bir problem yoktur. Ancak 

telefon ve internet hizmetlerinin ücretleri yüksektir.  

Türkiye ile iletişim, internet üzerinden mobil programlar ve sosyal medya hizmetleri aracılığı 

ile sağlandığı takdirde daha ekonomik olmaktadır.  



 
 

Türkiye ile iletişim ayrıca akıllı cep telefonlarında yüklenen anlık mesajlaşma programları ile 

de sağlanmaktadır.  

GÜVENLİK 

Türkmenistan güvenli bir ülkedir. Her ülkede olabilecek rutin olayların dışında, bir güvenlik 

sorunu yaşanmamaktadır. Türkmenler, öğretmenlerimize sahip çıkmakta ve iyi diyalog 

kurmaktadırlar. 

Türkmenistan’ın her bölgesinde rahatlıkla, güven içerisinde yaşamak mümkündür. Oturulan 

evlerin bulunduğu bölgeden sorumlu polis birimleri vardır ve bu birimler, güvenlik konusunda halka 

ve yabancılara yardımcı olmaktadır. Ülke güvenlik yönüyle yaşanabilir bir ülke konumundadır. 

Anarşi, terör, grev, toplu veya bireysel eylemler, örgütsel, sosyal vb. olaylar yoktur. 

TRAFİK 

Türkmenistan’da uluslararası kurallar uygulanmakla birlikte, kendi ülkelerine özel bir takım 

kurallar da ilave olarak uygulanmaktadır. Trafik ışıkları oldukça fazla ama süreleri kısadır. Sola 

dönüşlerde genelde 3 otomobilin geçişlerine göre düzenleme yapılmıştır. Geride kalanlar 2. ışık 

aralığını beklemek zorundadır. Sağ, sol ve geriye dönüşler için yol zeminindeki çizgi ve işaretlere 

göre hareket edilmektedir. 

Trafik kurallarının uygulanmasına çok dikkat edilmektedir. Şehir merkezlerinin bütün 

kavşaklarında polisler tarafından trafik akışı düzenli takip edilir. En küçük bir kural ihlali, para 

cezasına sebep olur. Kural ihlali tekrarlanınca, sürücü belgesi geçersiz sayılabilmekte ve yeniden 

almak için işlem başlatılmaktadır. Ayrıca bu sürücülere trafik konusunda seminerler düzenlenir. 

Düzenlenen seminerlerde sürücüler, polisler tarafından eğitilirler. 

Böylece sürücülerin hız yapmaları, tabii seyri içerisinde azalmakta, bu da kaza oranlarını 

minimum seviyeye indirmektedir. 

Ayrıca taşıt temizliğine önem verilmektedir. Temiz olmayan, kirli taşıtlara, şeridinde 

gitmeyen veya dönüşlerde sıra ihlâli yapanlara trafik cezası işlemi yapılır. 

İHTİYAÇ HALİNDE OTOMOBİL İŞLEMLERİ 

Türkmenistan’da otomobil fiyatları oldukça ucuzdur. Herkesin rahatlıkla binebileceği, 

bütçesine uygun otomobil alma imkânı vardır. Akaryakıt fiyatlarının da çok düşük olması nedeniyle 

otomobil alış verişinde canlılık vardır. Benzin fiyatı 1 Manat’tır. 



 
 

Oto alım satımı işlemleri şöyle yapılmaktadır: Alıcı, öncelikle otomobil alma isteğini, 

Müşavirlik kanalıyla ilgili Türkmenistan makamına bildirerek, olur belgesi alır. Bu belge alındıktan 

sonra, alıcı ile satıcı birlikte, alıcının otomobil alabilir belgesi, satıcının pasaportları ve araç 

ruhsatıyla, polis merkezine başvurarak alım-satım işlemini karşılıklı imzalayarak tamamlarlar.  

Daha sonra otomobilin fenni muayenesi yaptırılır. Olur Belgesi, Alım-Satım Belgesi ve 

Pasaportla birlikte yeni kayıt ve plaka işlemlerinin yapıldığı Polis Şubesine başvurulur. Alıcı buradan 

aracının ruhsat ve plakasını alır. 

 Alım – Satım ücretleri 300 Manat civarındadır. Bunların dışında kullanım süresince arabalarla 

ilgili herhangi bir taşıt vergisi veya sigorta giderleri bulunmamaktadır. Ancak kaza halinde araç 

sahipleri kendi aralarında veya polis nezaretinde anlaşmaya varırlar. Aksi durumda taraflar 

mahkemelik olur. Trafik sigortası veya kasko uygulaması yoktur. 

GÜNLÜK ALIŞVERİŞ 

Aşkabat’ta alış-veriş kapalı veya açık alanlarda kurulu pazar yerlerinde yapılmaktadır. Ev ve 

mutfak eşyaları, tekstil, temizlik ürünleri, et ve mandıra ürünleri, bakliyat, her türlü sebze ve 

meyvenin satıldığı çok sayıda semt pazarları ve marketler bulunmaktadır. 

Alım gücü, emtianın durumuna ve özelliğine göre, Türkiye ile fiyat mukayesesi yapıldığında 

gıda, mandıra, sebze, meyve, vb. birçok ürünün, Türkiye ile aynı fiyatta olduğu, tekstil ve temizlik 

ürünlerinin daha pahalı, enerji ve akaryakıtın çok ucuz olduğu, görülmektedir.  

Başlıca market ve pazarlar: Mir Pazarı, 15 Yıllık Sowda Merkezi, Cennet Pazarı, Teke Pazarı, 

Govdan Pazarı, Rus Pazarı, Lalezar Pazarı, Bedew Pazarı, Daşoğuz Pazarı, Arzu Pazarı, Çöl Pazarı 

(Cığıllık), Gündoğar Pazarıdır. Bu pazarların civarında giyim, beyaz eşya, hediyelik ve elektronik 

aletlerin satıldığı birçok dükkân bulunmaktadır. Herkesin her şeyi bulabildiği pazar ise Çöl 

Pazarıdır. Çöl Pazarı (Çığıllık), Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri gün kurulur. Güneş 

doğmadan faaliyete başlar ve saat 14:00 civarında toplanır ve kapanır. 

BELLİ BAŞLI RESTORANLAR 

Aşkabat’taki restoranlar arasında şunlar zikredilebilir: Beş Yıldız (Türkmenbaşı Şayolu’nda), 

Soltan Restoran (Berkarar’ da , Andalıp Şayolu’ nda) Hezzet  (9. Mikrayon’da), Nurana ve Jana (Santa 

Barbara – Mir Caddesi’nde), Uludağ (Howdan A’da), Şazada (Türkmenbaşı Şayolu’nda), Altın Asır 

(Mahtumgulu Şayolu’nda), Paytaht (Mir Caddesi’nde), Altın Açar (2’si Mahtumgulu Şayolu’nda ve 1’i 

Türkmenbaşı Şayolu’nda), Toy Mekânı (Türkmenbaşı Şayolu’nda), Ayna (30. Mikrayon’da), Bagt 

Köşgi (Serdar Yolu’nda). 



 
 

Restoran fiyatlarında, yer ve duruma göre farklılık olmakla birlikte Türkiye ile aynı seviyelerde 

sayılabilir. 

ÖNEMLİ ADRES VE TELEFONLAR 

 

ADI ADRESİ TELEFON 

T.C. Aşkabat Büyükelçisi 

Mustafa KAPUCU 
Şevçenko No: 9         AŞKABAT 94 00 8894 14 61 

T.C. Aşkabat Eğitim Müşaviri 
Zübeyir YILMAZ 

Şevçenko 41/A        AŞKABAT 27 37 52 

Aşkabat Türk Anadolu Lisesi Magtymguly 36 AŞKABAT 27 06 70 

Aşkabat Türk Ortaokulu Magtymguly 36 AŞKABAT 27 02 98 

Aşkabat Türk İlkokulu Magtymguly 36 AŞKABAT 27 02 98 

TİKA Temsilciliği Şevçenko   AŞKABAT 94 62 82-94 53 73 

Türkmen-Türk Ticaret Bankası Magtymguly 111/2    AŞKABAT 51 14 07 – 51 10 19 

Türk Hava Yolları Berkarar bitişiğinde AŞKABAT 45 66 48…51 

Türkmen Hava Yolları 
Atatürk Caddesi Şayolu                   

AŞKABAT 
39 17 17 

TRT Temsilciliği Şevçenko 41/A        AŞKABAT 27 36 72 -  27 35 31 

Anadolu Ajansı Şevçenko 41/A          AŞKABAT 27 36 73 



 
 

ACİL DURUM TELEFONLARI 

ADI TELEFON 

İtfaiye 01 

Polis 02 

Ambulans(Tiz Lukmançılık Kömegi) 03 

Central Hospital (Hastane) 45 03 03 

Doğalgaz Arıza 04 

Bilinmeyen Numaralar 09 

Elektrik Arıza 

(Oturulan adrese göre değişmektedir.) 

96 65 26 - 27 (Adresiniz Mir 1,2,3,4,5 ise) 

 

Su ve Kanalizasyon Arıza 

(Oturulan adrese göre değişmektedir.) 

43 37 94 (Adresiniz Mir 1,2,3,4,5 ise) 

Telefon Arıza 

(Oturulan adrese göre değişmektedir.) 

42 10 01 -  45 10 01 

46 10 01 -  47 10 01 

Mir-3 Polis Karakolu 47 02 02 

Dom Sorumlusu 

(Oturulan adres bölgesindeki genel 
elektrik, kalorifer, su, … arızalarından 

sorumludur.) 

46 08 87 (Mir 1 bölgesi için) 

45 18 28 (Mir 2 bölgesi için) 

45 91 83 (Mir 3 bölgesi için) 

Su (Hayyat - Akdaş - Arçalık) 33 33 77  -  43 63 12  -  45 30 31 

 

Türkmenistan’dan  

Türkiye’yi Arama Şekli 

Sabit Telefon    : 810 90 (İl Kodu) XXX XX XX 

Cep Telefonu    : 810 90  (5XX)  XXX XX XX 

Türkiye’den  

Türkmenistan’ı Arama Şekli 

Sabit Telefon    : 00 99 312 XX XX XX 

Cep Telefonu    : 00 99 36X XX XX XX 

Genellikle: 

Eğer adresiniz Mir-1 ise telefonunuz 46XXXX,   Mir-2 ise telefonunuz 46XXXX,    Mir-3 ise 
telefonunuz 45XXXX, Mir-4 ise telefonunuz 47XXXX,   Mir-5 ise telefonunuz 42XXXX başlamaktadır. 
Ayrıca başlangıç rakamlarından sonra XX1001’i çevirerek telefon arızayı arayabilirsiniz. 



 
 

 



 
 

 


