Azerbaycan Nahçevan Şehri Hakkında
Nahçıvan Ö zerk Cumhuriyeti, T ürkiye, İran ve Ermenistan arasında denize kıyısı olmayan Azerbaycan’a ba ğlı özerk bir
cumhuriyet olup, Azerbaycan’ın ülkemiz ile tek kara sınırını oluşturmaktadır.
Türkiye tarafında Dilucu, Nahçıvan tarafında ise Sederek Gümrük Kapıları yer almaktadır. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin
başkenti Nahçıvan Şehri ile Iğdır Merkezi arası mesafe yaklaşık 160 km’dir. Dilucu/Sederek Sınır Kapıları yaklaşık olarak
orta noktada bulunmaktadır.
İKLİM
Karasal iklime sahiptir. Yazlar sıcak, kışlar soğuktur. Ilık geçen ilkbahar ayları yağışlı, sonbahar ise kuraktır.
Yaz aylarında sıcaklık 40 dereceye yükselebilmekte, sert kış şartlarında Ocak ve Şubat aylarında ise –15
dereceye kadar düşebilmektedir.
NÜFUS, DİL ve DİN
Toplam Nüfus:552.800 (28 Ocak 2018 tarihi itibariyle)
Resmi Dil:Azeri Türkçesi
Din:Nüfusun %99,9’u Müslümandır.
Nahçıvan’a nasıl gelinir?
Nahçıvan’a ulaşımın en kolay yolu Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Nahçıvan arası seferleridir. Iğdır Havaalanı’nın
açılması ile birlikte, havayolu ile Iğdır’a intikal edip, Iğdır üzerinden karayolu ile Nahçıvan’a gelinmesi de
mümkündür. Iğdır-Nahçıvan arasında düzenli olarak otobüs seferleri yapılmaktadır. Dolayısıyla karayolu ile
Iğdır’a, oradan da Nahçıvan’a gelmek de ayrı bir alternatiftir.
Azerbaycan Hava Yolları ( AZAL) Nah çıvan-Bakü arasında seferleri vardır. Yabancılar için ücret 70 Manattır (yaklaşık 43
ABD Doları).
Nahçıvan’da Ev Kiralama
Ortalama Ev Kira Düzeyi:Aylık 250-350 ABD Dolarından başlamaktadır.

Günümüzde Nahçıvan, son derece modern imkânlara sahip, çağdaş bir şehir görünümündedir.
Temizliğin ve güvenliğin üst seviyede olduğu Nahçıvan şehri geniş caddeleri kafeleri, parkları ve
müzeleriyle keyifli zaman geçirebileceğiniz bir şehirdir. Ayrıca sıcak ve samimi Azerbaycan kültürünü
paylaşan Nahçıvan, bu kültürel yakınlık nedeniyle asla yabancılık çekmeyeceğiniz bir şehirdir.
Nahçıvan’a ulaşım iki yolla sağlanabilir. Dilerseniz haftanın belirli günleri yapılan doğrudan uçuşlarla
ulaşabilir veya Iğdır üzerinden otobüslerle gidebilirsiniz. Nahçıvan’da kapıda vize uygulaması
mevcuttur.

NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ
Tamamen modern ekipmanlarla donatılmış Nahçıvan Devlet Üniversitesi, geniş imkânları ve uzman
eğitim kadrosuyla özellikle yurtdışında Tıp , Diş Hekimliği ve Eczacılık , Hukuk , Mühendislik eğitimi
almayı düşünenler için harika bir seçenektir.
Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nde Azerbaycan Türkçesi ile Tıp , Diş Hekimliği ve Eczacılık eğitimi
alarak hayalinizdeki mesleğe kavuşabilirsiniz! NDÜ’de Tıp okumanın sağladığı en büyük avantajlardan
biri de Türkiye’den gelen öğrencilere sınavsız kayıt olanağı tanımasıdır. Başka bir deyişle, ülkemizdeki
üniversite sınavından aldığınız puan ne olursa olsun, hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamanızın
ardından Başta Sağlık bölümleri olmak üzere üniversitenin tüm fakültelerinde eğitiminize
başlayabilirsiniz!
Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan’nın en iyi üniversitelerinden biri olup ,diğer üniversiteler
arasında özel bir yere sahiptir. 110 hektarlık alan üzerine kurulu üniversite kampüsü, her türlü tesis ve
imkânı barındıran modern eğitim binalarına sahiptir. Laboratuvarlar, internet merkezleri ve modern
bilişim teknolojileriyle donatılmış elektronik kütüphanesi tüm öğrenci ve öğretim üyelerinin
hizmetindedir. Üniversitenin tümünde kablosuz Wi-Fi internet hizmeti bulunur.

Nahçevan Devlet Üniversitesi Yurt Konaklama olanakları

Nahçıvan özel yurtlarında Bay ve Bayan olmak üzere ayrı katlarda yurt odaları bulunmaktadır. Odalar
2 ve 3 kişilik olup odalarda yatak –dolap – çalışma masası bulunmaktadır. Yurtta Her katta
Öğrencilerin kendi yemeklerini yapmalarına olanak sağlayan ortak kullanım mutfaklar bulunmaktadır .
Erkek ve Bayan Wc banyoları ayrı katlarda bulunmaktadır . Nahçevan öğrenci yurtları Azerbaycan
ortalamasının oldukça üzerindedir.
Yurt ücretleri aylık 50$ -60$ arasında değişmektedir . Konaklama – Elektrik – Sıcaksu – Isınma yurt
fiyatlarıda dahildir.
Nahçıvan Şehrinde eşyalı 1+1 kiralık daireler aylık 200 -300 dolar arasında değişmektedir

Üniversite Lisans Bölümleri Eğiti m Ücretleri
Tıp

2000
$

Diş Hekimliği

2000$

Eczacılık

2000
$

Veterinerlik

2000$

Mimarlık

1700
$

Harita Mühendisliği

1500$

Turizm Otel işl.

1500
$

Hukuk

1500$

Çevre Mühendisliği

1500
$

Kimya Öğretmenliği

1500$

Biyoloji Öğretmenliği

1500
$

Beden eğitimi öğretmenliği

1500$

İngilizce Öğretmenliği

1500
$

Rusça Öğretmenliği

1500$

Arapça Öğretmenliği

1500
$

Tercümanlık Azerice İngilizce

1500$

Tercümanlık Farsça
Azerice

1500
$

Tercümanlık Arapça - Azerice 1500$

Müzik Öğretmenliği

1500
$

Ekonomi

Gazetecilik

1500
$

İşletme

1500
$

Demiryolu ulaşımı
mühendisliği
Uluslararası ilişkiler

1500$

1500$
1500$

E ğ i t i m D il i T ü m B ö l ü m l e r d e A z e r i c e d i r.
İ n g i l iz c e E ğ i t i m Yok t u r
Üniversite bünyesinde 1 sene süreli azerice hazırlık eğitimi
almak zorunludur.

Azerice Hazırlık Sınıfı Eğitimi Sonrasında yapılan
değerlendirme sınavında ( Azerice Dil Sınavı başarılı olan
öğrenciler Fakülte 1. Sınıfa kayıtlarını yaptırabilmektedir

Azerice hazırlık Sınıfı Eğitim Ücreti ….. / ABD Doları
Ücrete Dahil olanlar
Azerice Hazırlık Sınıfı Eğitimi Ücreti
Başvuru Evrakları Tercümesi ve Noter Onayı işlemleri
Üniversite Kabul belgesi ücreti
Öğrenci vizesi alınımı ve vize ücreti
Nahçıvan’da karşılama ve Üniversite kayıt işlemleri
Yurt Kayıt işlemleri
Nahçıvan ulaşım ( Karayolu ile )
Danışmanlık

Üniversite Başvuru için gerekli Belgeler
Lise Diploması; Lise Diploması aslı ve noterden tasdikli sureti, Valilikten Apostile ettirilmelidir
Pasaport ( en az 24 ay geçerli olmalıdır. 10 Senelik tavsiye edilir.)
Transkript – Lise Not Döküm Çizelgesi Valilikten Apostile Ettirilmedir
Sağlık Raporu; Devlet hastanelerinden alınan heyet sağlık raporu, Sağlık müdürlüğünden onaylatılmalı ve Valilikten
Apostile Ettirilmelidir
Eliza Testi ( Aidis raporu )
Nüfus Kayıt Örneği; Nüfus müdürlüğünden alınacak. Valilikten Apostile ettirilmelidir
Uluslararası Doğum Belgesi; Nüfus müdürlüğünden alınacak. 2 adet.
Önlü arkalı kimlik fotokopisi 2 adet
Özgeçmiş ( ilk öğretimden lise son sınıfa kadar olan eğitim başlangıç bitiş yılları , ve kısaca kendinizi tanıtan
özgeçmiş)
12 Adet vesikalık Fotoğraf ( Biyometrik olmayan ) arka fon beyaz olmalıdır.
12 Adet Biyometrik olmayan ölçülerde vesikalık fotoğraf arka fon Kırmızı olmalıdır
Adli Sicil Kaydı; Valilikten Apostile ettirilmelidir
Nüfus idaresinden alınacak resmi ikametgah

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan bu doküman/raporda Telif Hakkı Batı
Akdeniz Yurtdışı Eğitim Danışmanlığına aittir.
Doküman/raporda yer alan uyarı aşağıda verilmiş olup ilgili sorumluluk, dokümanı yükleyen
tarafa aittir.
Batı Akdeniz Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı , Nahçıvan Devlet Üniversitesi Türkiye Resmi
Temcilsisidir.
www.akdenizegitim.com
“Bu belgede yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin
alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.”

