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1.Gün  ISTANBUL - SEMERKAND 

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde buluşuyoruz. Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından Türk 

Hava Yolları’na ait sefer ile Özbekistan’ın önemli kentlerinden biri olan Semerkand’a hareket ediyoruz. Yeni günü 

uçakta karşılıyoruz. 

2. Gün  SEMERKAND 

Yerel saat ile sabah Semerkand’a varışımızın ardından pasaport ve giriş işlemlerimizi tamamlayarak, alanda bizi 

bekleyen aracımız ile otelimize geçiyoruz. Check in işlemlerinin ardından şehir turundan önce dinlenmek fırsatımız 

olacak. Sabah kahvaltının ardından Semerkand şehir turumuza başlayacağız. Rotamızın ilk varış noktası Orta Asya 

Türk mimarlığının nadir örneklerinden biri olan Registan Meydanı olacak. Registan Meydanı üç medreseden ibarettir: 

Uluğbey Medresesi, Şiir-Dor Medresesi ve Tilla-Kari Medresesi. Registan Meydanını gördükten sonra fotoğraf 

molasının ardından gezimize devam ediyoruz. Gur Emir Mozalesi de şehir turu esnasında göreceğimiz yerler arasında 

olacak. Semerkand’da yerel restoranında akşam yemeği sonrası otelimize transfer ve geceleme otelimizde. 

3. Gün  SEMERKAND - BUHARA  

Sabah kahvaltının ardından Semerkand şehir turumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İslamiyeti Orta Asya’ya 

getiren Qusam Ibn Abbas’ın mezarının da bulunduğu efsanelere konu olan Shahi Zinda Kompleksi, ünlü imparator 

Timurlenk’in mezarı ile Semerkand’ı kültürel anlamda zirveye taşımış imparatora adanmış Uluğbey Gözlemevi ve 

Merkez Çarşı da görülecekler arasındadır. Tur bitimi yerel bir restoranda akşam yemeğimizi alıyoruz. Yemeğin 

ardından tren istasyonu’na transfer oluyoruz. Afrosiyab hızlı treni ile Buhara’ya hareket edeceğiz. Buhara’ya varışımızı 

takiben dinlenmek üzere otele transfer olacağız. Geceleme otelimizde. 

 

4. Gün                BUHARA 

Sabah kahvaltının ardından Buhara şehir turumuza başlıyoruz. Buhara şehir turumuz sırasında,  Poyi Kalon Ansambli 

kendine dâhil eden Pioyi Kalon Minaresi, Kalon Camii, Miri Arab Medresesi, Nodir Devonbegi Medresesi görülecek 

yerler arasındadır. Lyabi-Khauz Compleksi, Maggoki Attori Camii ziyaretleri sonrası Buhara’da yerel restoranında 

akşam yemeğimizi alıyoruz. Yemeğin ardından otelimize transfer ve geceleme otelimizde.  

 

5. Gün                BUHARA – TAŞKENT  
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Sabah erken saatlerinde (kahvaltımızı kumanya olarak alacağız) Buhara havalimanına transfer oluyoruz. Yerel 

havayolunun tarifeli uçuşu ile Taşkent’e uçuyoruz. Taşkent’e varışımızı takiben bizi bekleyen aracımızla Taşkent’in 

eski kesime doğru turumuz başlıyor. Barak Han Medresesinden oluşan Khazrati Imam Kompleksi, Muyi - Mübarek 

Cami – Halife Osman`ın kendi el yazmasıyla yazmış olduğu Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed`in 

kutsal altın saçının bulunduğu cami, Khodja Akhrar Valin`ın Cuma Camisi, Kukeldaş Medreselerini ziyaret edeceğiz. 

Taşkent’in en canlı pazarı olan ÇARSU oryantal çarşıda alışveriş için serbest zamanımız bulunuyor. Turumuz öğleden 

sonra Taşkent’in yeni kesiminde devam edecek olup; Bağımsızlık Meydanı, Amir Temur Heykeli, Yeni Minor Camisi, 

Taşkent Metrosu, Cesaret Anıtı, ve Taşkent TV kulesi (dışarıdan) ile gezilerimizi tamamlayacağız.  Akşam yemeğimizi 

yerel restoranda aldıktan sonra otelimize transfer ve geceleme otelimizde. 

 

6. Gün                TAŞKENT – ALMAATA 

Sabah erken saatlerinde (kahvaltımızı kumanya olarak alacağız) Taşkent havalimanına transfer oluyoruz. Yerel 

havayolunun tarifeli uçuşu ile Almaata’ya uçuyoruz. Almaata’ya varışımızın ardından şehir turumuz başlayacak. İlk 

durak, II. Dünya Savaşı sırasında General Ivan Panfilov'un komutası altında Almatı bölgesinden insanlardan oluşan ve 

adını alan 28 Panfilov askerinin bulunduğu park. Parkın kendisi yerel halk ve ziyaretçiler için çok popülerdir. Parkın 

içinde, sonsuzluk ateşi, farklı kahraman karakterlerin anıtlarını, Yükseliş Katedrali'ni, XX yüzyılda güçlü bir depremden 

sonra yapılan Rus Ortodoks ahşap kilisesi bulacaksınız. Sadece yürüme mesafesinde bulunan, Almaata - “Yeşil Çarşı” 

veya Yeşil Pazarının turistik cazibesinin tadını çıkaracaksınız.. Bu yürüyüş bizi Kazakistan'da yaşayan farklı halkların 

ana lezzetlerini bulabileceğiniz gerçek oryantal bir pazarı tanımamız için fırsat olacak. Burada yiyecekleri deneyebilir 

ve açık bir şekilde yerel lezzetli ürünleri çok uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. Sonrasında Kazakistan'da tek bir şahin 

çiftliğinde özel eğitimli şahinler ile muhteşem bir şovun tadını çıkaracağız, onlarla avlanmak, Kazak yaşam tarzının 

eşsiz özelliklerinden biridir. Gösteride, altın ve cesur kartallar, bir baykuş, bir akbaba ve bir izleyici ile etkileşimde 

bulunan bir avcı gibi beş tür yırtıcı hayvan var. Almatı yerel restoranında akşam yemeğimizi aldıktan sonra otelimize 

geri dönüyoruz, sonrasında serbest zaman ve geceleme otelimizde.  

 

 

7. Gün  ALMAATA 
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Sabah kahvaltı sonrası Almaati’den 40km uzaklıkta yerleşen Hunların Etnografik köyünde Kazakistan geleneksel 

adetlerini izleyeceğiz.  Öncelikle “Shashu” adı verilen tören ile karşılanıyoruz. Ardından tarihi ve vatansever  "Sarbaz 

Rukhy" takımının eşsiz bir at gösterisi performansını izleyeceğiz. Gösteri esnasında birbirinden farklı geleneksel 

hareketler sergilenecek, ayrıca gösterinin sonunda halk dansı performansı verilecek. Kazakistan’ın milli ekmeği saylan 

“Kavurdak, Cent, Kattama”ın nasıl yapıldığını göreceğiz. Öğle yemeğimizi geleneksel çadırlarda alıyoruz. Bu 

deneyimin ardından turumuza bugünün son durağı yeşil bir tepede 1100 metre yükseklikte bulunan bir park olan 

Kok-Tobe ziyareti ile noktalayacağız. Burası yerli halk ve turistler arasında oldukça popülerdir. Teleferik boyunca bir 

gezintiye çıkacağız ve 10 dakika içinde şehrin muhteşem panoramik manzarasını seyredeceğiz. Park ayrıca 

ziyaretçilerine diğer eğlence hizmetlerini de sunuyor: restoranlar, çocuk oyun alanı, küçük bir hayvanat bahçesi, 

dönme dolap, hızlı tren ve çok daha fazlası. Almati yerel restoranında akşam yemeğimizi aldıktan sonra otelimize 

transfer ve geceleme otelimizde.  

 

8. Gün  ALMAATA – KORDAY SINIRI – BİŞKEK 

Sabah erken kahvaltımızın ardından Bişkek yolculuğumuz için Korday sınırına transferimizi gerçekleştireceğiz. Sınıra 

varışımızın ardından Bişkek şehrine devam edeceğiz. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e varışımızın ardından tüm gün 

sürecek olan Bişkek turumuza başlıyoruz. Turumuzda, Pobeda Meydanı (Zafer Meydanı), Duboviy Parkı (Oak Park), 

Merkez Ala-Too Meydanı, Ulusal Sanat Müzesi, Ulusal Filarmoni ve diğer birçok ilgi çekici yerleri ziyaret edeceğiz. 

Ancak Asya Çarşımızı ziyaret etmeden Bişkek turumuz henüz tamamlanmış değil. Burada hareketli yerel hayatın 

birçok dinamik fotoğraflarını çekebileceksiniz. Bu çarşı kumaş ürünlerin, mal satan ve satın alanlar ile renkli halıların 

pazarıdır. Gezi sonrası yerel restoranda geleneksel akşam yemeğimizi alıyoruz. Yemeğimizin ardından otele transfer 

ve geceleme otelimizde. 

 

9. Gün  BİŞKEK - ALA ARCHA - BİŞKEK   

Kahvaltının ardından, Ala Archa'yı ziyaret edeceğiz. Burası bir doğal parktır. Sovyetler zamanında sadece V.I.P. 

İnsanların burada yürüyüşe çıkma izni vardı. Ala Archa gorge, Tien Shan sıradağlarının bir uzantısıdır. Bişkek'e sadece 

45 km uzaklıktadır. Boğazın panoramik manzarasını görmek için kısa bir yürüyüş turuna katılabilirsiniz. Daha sonra 

Bişkek'e dönüyoruz ve kişisel ihtiyaçlar ile alışveriş için boş zamanınız olacak. Yerel bir restoranda geleneksel akşam 

yemeği servis edilecektir. Havalimanı transfer saatine kadar serbest zamanımız olacak. Ardından rehberimizin 

belirleyeceği saatte İstanbul uçuşu için havalimanına geçeceğiz.   

http://www.facebook.com/goldenbaytour
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10. Gün BİŞKEK - İSTANBUL 

Gece yarısından sonra Türk havayollarının sefer ile İstanbul’a hareket edeceğiz. İstanbul’a varışımız sabah saatlerinde 

olacak. Bir sonraki turumuzda görüşmek üzere… 

FİYATLANDIRMA UÇUŞ DETAYLARI 
KALKIŞ TARİHİ 

KİŞİBAŞI 
2 ve 3 Kişilik 

Odada 
 

14 – 23 Ekim 2022 2.197 Usd 
Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 14 Ekim Cuma saat: 19.00  
14 Ekim TK372   İstanbul  21.55 - Semerkand     04.05 +1 (Semerkand’a varış 15 Ekim)  
23 Ekim TK347    Bişkek  02.25 - İstanbul          05.15 

SINGLE Oda Farkı : 
ÇOCUK İndirimi : 

BEBEK : 

+ 349 Usd 
   - 50 Usd 
   250 Usd 

 

 Havalimanı buluşma saati, uçuştan 3 saat önce olup, detaylar tur hareketinden 2 gün öncesinde ayrıca iletilecektir. 
 Kalkış ve varış saatleri yerel saatlerdir. 
 *işareti olan uçuşlar, hareket tarihinden 1 sonraki takvim gününde varış noktasına ulaşır. 

 
  

ÖRNEK (vb.) OTELLER 

 
SEMERKAND 

 
BUHARA TAŞKENT BİŞKEK 

 
ALAMAATA 

 
 

4**** Grand 
Semerkand 

Hotel vb. 

 
 

4**** Orient Star 
Varaxsha vb. 

4**** Manor 
Taşkent vb. 

4**** Smart Bishkek 
Hotel vb. 

 
 

4**** Plaza Hotel vb. 

 
PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLAN SERVİSLER 

 Türk Havayolları Tarifeli seferi ile İstanbul - Semerkand gidiş / Bişkek - İstanbul dönüş ekonomi sınıfı uçak 
bileti, 

 Havalimanı vergileri, 

 Semerkand-Buhara arası tren yolculuğu, 

 Yerel Havayolları ile Buhara - Taşkent & Taşkent - Almaata arası ekonomi uçuşları 

 Tüm şehirlerarası geçişler, 

 4* Otellerde kahvaltı dâhil konaklamalar, 

http://www.facebook.com/goldenbaytour
https://twitter.com/goldenbaytours
https://www.youtube.com/channel/UC3sGucYeWH4a9k87PrUvFlQ
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 Tüm akşam yemekleri, 

 Programda belirtilen tüm geziler, 

 Etnografik köy ziyareti esnasında öğle yemeği 

 Programda belirtilen gezilerde müze ören yeri giriş ücretleri, 

 Teleferik ve dağ aktiviteleri ücretleri, 

 Havalimanı – Otel – Havalimanı arası transferler, 

 Profesyonel Türkçe rehberlik ve asistanlık hizmetleri 

 Otel ve turist şehir vergileri 

 TURSAB zorunlu mesleki sorumluluk sigortası 

 

 

PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLMAYAN SERVİSLER 

 Yurtdışı çıkış fonu   

 Otellerde mini bar ve diğer ücretli kullanımlar  

 Programda belirtilmeyen öğle Yemekleri 

 Yemeklerde alınan içecekler 

 Kişisel harcamalar 

 Covid-19 Sigortası  

 Seyahat & Sağlık Sigortası 

 Şoför tipleri 5-10 Euro / kişibaşı (isteğe bağlı) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Golden Bay Tour turlarında hizmet veren tur rehberleri, yerel rehberler, 
hizmet veren tüm şoförler ve araç görevlileri çift aşılıdır. 
 
 

Tura katılan misafirlerimizin tamamının aşılı olduğuna dikkat ediyoruz. Bu 
nedenle hem ülkemizde hem de ziyaretini gerçekleştirdiğimiz ülke Sağlık 
Bakanlıkları tarafından onaylanmış çift aşı ibrazını rica ediyor veya son üç ay 
içerisinde COVID-19 hastalığını geçirerek bağışıklık geliştirme zorunluluğu 
arıyoruz. 
 

0-12 yaş arası çocuklarda aşı zorunluluğu yoktur ancak bu durum turda 
ziyaret edilen ülkenin uygulamasına göre değişiklik gösterebilir. 
 

Sağlıklı Seyahat konsepti kapsamında, rezervasyon anında tüm misafirlerin 
HES kodlarının sisteme girilmesi gerekmektedir. 

  

http://www.facebook.com/goldenbaytour
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SIKÇA SORULAN SORULAR & ÖNEMLİ BİLGİLER 

 

KATILIM ŞARTI 
Bu gezimiz, en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir.  Yeterli katılım sağlanamadığı 
takdirde, son iptal bildirim tarihi tur başlangıcının 20 gün öncesidir. Katılım yetersizliği nedeniyle 
iptal edilen tur, acenteniz aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir. 

 

VİZE 

Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına vize 
uygulamamaktadır. 
 
Umumi Pasaport   Vize gerekli değil   
Yeşil Pasaport   Vize gerekli değil 
Hizmet Pasaportu  Vize gerekli değil  
 
Seyahat bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaportunuzun olması 
gerekmektedir. 
 
Vize gereken destinasyonlarda, vize başvurusu için acentenizin tarafınıza ileteceği “Vize İçin 
Gerekli Evraklar” listesinde belirtilen belgeler ile vize başvurusunun yapılması gerekmektedir. 
 

Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribata uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret 
edilecek ülke sınır kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına; anılan pasaportların 
yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması 
gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir.  
 

18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri 
ile seyahat ederken ülke giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak 
muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve anne-
babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz. 

 

SAĞLIK 

Düzenli ilaç kullananların, ihtiyaçtan daha fazla ilacı yanlarında getirmeleri önerilmektedir. 
Çünkü ülkede her türlü ilaç bulunamıyor. Bunun yanı sıra ciddi bir sağlık sorununuz varsa (kalp, 
tansiyon, şeker vs.) doktorunuz tarafından imzalı bir belgeyi yanınızda bulundurmanız yararlı 
olacaktır. Ayrıca çeşme suyu içmemeniz, ilk defa sizin açacağınız kapalı şişe su içmenizi öneririz. 

 

UÇUŞ SÜRELERİ 
İstanbul   Semerkand   05 sa 05 dk 

Almaata    İstanbul      05 sa 50 dk 

 

EKSTRA TURLAR  
& 
ETKİNLİKLER 

Ekstra turlar ve Etkinlikler, servis aldığımız yerel acente tarafından en az 20 kişi katılım şartı ile 
düzenlenmekte olup, katılım zorunluluğu bulunmamaktadır. Yeterli sayı sağlanamadığı takdirde 
geziler yapılamamakta veya ekstra tur / etkinlik fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı 
sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca ekstra turların / etkinliklerin günleri ve 
saatleri, gidilecek yerlerdeki müze, ören yerlerinin veya mekânın açık/kapalı olma durumlarına 
ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir. 

 

http://www.facebook.com/goldenbaytour
https://twitter.com/goldenbaytours
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KONAKLAMA 

Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’lerden 
fazla mesafede kullanılabilir.  
 
3 Kişilik odalar, otellerin uygunluğuna göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye sunulan 
yatak, standart yataklardan küçük olabilir. 3 kişilik odalar 1 büyük yatak ve 1 ilave yataktan 
oluşmaktadır. İlave yataklar, açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan 
oluştukları için katılımcı 3. kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek 
sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.  
 
Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan ve fiyatlandırma bölümünde belirtilen yaş grubuna 
uyan tek (1) çocuk için geçerlidir. 
 
Tur programında dahil olan hizmetlerden otelde alınan kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı 
kültürüne uygun olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, 
ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir menü ile sunulmakta olup, gruplar için gruba tahsis 
edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir. 

 

PARA BİRİMİ 

Özbekistan para birimi Özbekistan (UZS) somudur.  
Kırgızistan para birimi Kırgızistan (KGS) somudur,  
Kazakistan para birimi Kazakistan (KZT) tengesi’dir.  
Dolar ve Euro kolayca değiştirilebiliyor. Kredi kartı kullanımı çok yaygın olmamakla birlikte, kredi 
kart dolandırıcılığına karşı dikkatli olunmalıdır. 

 

SAAT DİLİMİ 
Özbekistan + 2, Türkiye’de saat 12 iken Özbekistan’da 14.00’dır.  
Kazakistan +3, Türkiye’de saat 12 iken  Kazakistan’da 15.00’tir. 
Kırgısiztan +3 Türkiye’de  saat 12 iken Kırgızistan’da 14.00’dır. 

 

TELEFON KULLANIMI Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaşıma açıksa 
kullanılabilmektedir. Ancak ülkenin bazı kesimlerinde şebeke olmayabilir. 

 

KIYAFET VE GEREKLİ EŞYALAR 

Yanınıza kolayca giyip çıkarabileceğiniz tişörtler, kısa ve uzun kollu gömlekler, şort ve pamuklu 
pantolonlar, rahat yürüyüş ayakkabıları ve akşamları için ince bir mont almanızı öneririz. Bunun 
dışında şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, 
video kamera ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz. 

 

YEMEK KÜLTÜRÜ 

Özbek, Kırgız ve Kazak Mutfağı bizim damak zevkimize yakındır. Yemeklerimizi otelimizde ve en 
iyi restoranlarda alacağımız için hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız ayrıca gideceğimiz her yerde 
kapalı şişe suyu temin etme imkânımız olacaktır. Asla açıkta satılan yiyecekleri ve musluktan 
akan suyu tüketmemeliyiz. Konaklayacağımız oteller sağlık bilgisi bakımından üst düzey tesisler 
olduğundan bu riskler minimumdur 

 

ELEKTRİK 
Genelde 200-220 V kullanılıyor.. Birçok priz tipine bizim kullandığımız iki pimli fişler uymaktadır. 
Prizlerin uymadığı yerlerde sorun yaşamamak için elektronik mağazalarında satılan üniversal fiş 
adaptörlerinden alınabilir. 
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ALIŞVERİŞ 

Taşkent’te Puşkin Caddesi şehrin önemli alışveriş noktalarından biridir. Özbekistan’a özgü şeyleri 
bulabileceğiniz en güzel yöntem kurulan semt pazarlarıdır. Çok sayıda semt pazarlarından en 
ünlüsü Çarsu pazarıdır.  
Şehir merkezinin batısında yer alan OSH bazaar şehrin en popüler alışveriş merkezlerinden 
biridir.  
Almaata’nın en popüler alışveriş caddesi Gogol şehir merkezinin kuzeyinde yer almaktadır. Semt 
pazarları yerel çarşıların kurulduğu yer ise Zhibek Zholy’dir. 

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

Geçerli pasaportun olması ve/veya vize alınmış (vize gerekli destinasyon/pasaport için) olması, 
ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama 
yetkisi vardır. Bu durumdan Golden Bay Tour sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir.  
 
Golden Bay Tour, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne 
tabidir. Tarifeli ve özel uçuşlarda rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler 
değişebilir. Golden Bay Tour, bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. 
Yolcularımız uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır. 0-2 
yaş arası çocuklar alan vergisi ve alan hizmetleri bedeli ödemezler 
 
Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç 
içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en 
fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak 
üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin 
verilmeyen veya herhangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, 
keza hava şartları nedeniyle turun yapılması imkânsız hale geldiği durumlarda bahse konu 
turların yapılamamasından Golden Bay Tour sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç 
girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir. 
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