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Azerbaycan Hakkında 

 

Azerbaycan, resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti (Azerice: Azərbaycan Respublikası  Batı Asya 
ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan coğrafyada yer alan bir ülkedir.Azerbaycan ülkesi için Avrupa 
ve ortadoğunun buluşma  alanı diyebiliriz. Azerbaycan kuzeyde Rusya ve güneyde İran 
arasında  bulunmaktadır.Ayrıca kuzey-batıda Gürcistan, batıda Ermenistan ve doğuda Hazar Denizi ile 
komşudur. Nahçıvan özerk cumhuriyeti Azerbaycan’a bağlıdır ve buda  Türkiye ile komşuluğunu 
sağlamaktadır. 

Azerbaycan, Rusya ile siyasi olarak müttefiktir, 
ancak kültürel olarak Türkiye ile iç içedir. Bu 
da Azerbaycan'ın dünyanın en ilginç 
ülkelerinden biri olmasına zemin 
hazırlamaktadır. 

Azerbaycan ayrıca bir turizm merkezi olarakda 
popüler bir ülkedir.Geniş milli parklarından, 
antik, taştan inşa edilmiş Bakü Eski Kenti'ne, 
Hazar Denizi'nin sakin, sıcak suyuna kadar 
Azerbaycan aynı zamanda bölgedeki en 
güvenli ve istikrarlı ülkedir.Düşük bir suç 
oranına, komşularıyla iyi ilişkilere sahip olan 
Azerbaycan Ermenistan ile olan dağlık 
karabağ sorununuda  yakın zamanda  çözüme 

kavuşturmuştur. Azerbaycan en zengin eski Sovyet devletleri arasındadır. 

 

 

Bakü Azerbayca’nın başkenti olup, 
rüzgarlar şehri olarak da bilinmektedir. 
Bakü şehir olarak Azerbaycan’ın en 
kozmopolit şehridir. Batı Akdeniz yurtdışı 
Eğitim Bakü ve Sumgayıt şehirlerindeki  13 
Üniversite ile hiçbir aracı firma veya 
kuruluş olmadan doğrudan çalışmakta ve 
Türkiye resmi temsilciliğini yapmaktadır. 

 
Bakü şehri ve Bakü Üniversiteleri Türk 
öğrenciler tarafından son yıllarda çokça 
tercih edilmektedir.Bunun nedeni Türk 
öğrencilerin dil ve kültür bakımından 

yabancılık çekmemesi ve Bakü Üniversitelerinin eğitim kalitesi bakımından Türkiye üniversitelerinden 
farklı olmamasıdır. 
Ayrıca YÖK’ün tercih kılavuzunda 2 tane Bakü üniversiteleri bulunmaktadır. YÖK’ün tercih kılavuzunda 
bulunan Azerbaycan üniversiteleri Bakü Devlet Üniversitesi  ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi dir 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Azerice


 

 

Bakü Devlet Üniversitesi 

 
Azerbaycan‘ın en köklü saygın Üniversitesi olan Bakü Devlet Üniversitesi  1919 yılında kurulmuştur. 
Bakü Devlet Üniversitesi, günümüzde 18  fakülteye sahip olup fakülteler bünyesinde  80 den fazla  
lisans ve y.lisans  alanlarında  eğitim vermektedir. 
 
 

Bakü Devlet Üniversitesi YÖK’ün tercih kılavuzunda 

yer almakta ve bu üniversitede okuyan öğrenciler, 

mezun oldukları zaman diplomalarında denklik 

sorunu yaşamamaktadır.  

Bakü Devlet Üniversitesi’ne  Yök tercih klavuzundaki  

yeterlilik puanını alıp  giden öğrenciler indirimli %50 

burslu eğitim görmektedirler.  Öğrencilerin 

aralarındaki tek fark budur.  

 

 

➢ Hukuk bölümü hariç tüm bölümlerin müfredatı Türkiye ile  aynıdır.  

➢ Hukuk bölüm müfredatı Türkiye ile  %70 uyuşmakta olup  Mezun olunması durumunda  Yök 

başvurusu sırasında günümüzde 6-7 Fark dersi  çıkmaktadır 

 
 

Bakü Devlet Üniversitesi Lisans Bölümleri Yıllık Lisans Ücreti  
(İngilizce – Azerice – Rusça ) 

Hukuk 3000 $ 

Turizm ve Otel Yöneticiliği 1500 $ 

Uluslararası İlişkiler 2200 $ 

Uluslarası Ekonomi 2200 $ 

Psikoloji 1800 $ 

Uluslarası Ticaret/Lojistik / Gümrük  2200 $ 

Felsefe 1600 $ 

Sosyoloji 1600 $ 

 

Üniversite Yurt : 6 Aylık yurt ücreti 600 AZN (350 USD) Sadece erken kayıt olan öğrenciler yurtlarda yer 

bulabilmektedir. Üniversitenin öğrenci yurdu odaları 4 kişiliktir.Kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin yurdu aynı 

binada bulunmakta fakat  farklı katlarda konaklamaktadırlar 



 

 

         

. Azerbaycan Tıp Üniversitesi 

Azerbaycan Tıp Üniversitesinde Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi 
bulunmaktadır. Ayrıca Azerbaycan Tıp Üniversitesi Kampüsünde 4 adet hastane, 6 öğrenci yurdu, 
kapalı spor salonu   700 kişi kapasiteli iki konferans salonu, öğrenci aktivite alanları ve  kütüphane 
bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde birçok klinik, bilimsel araştırma merkezleri bulunmaktadır 
 

 
Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nde eğitim, 
öğrencinin tercihine bağlı olarak Azerbaycan 
Türkçesi, Rusça veya İngilizce dillerinde 
verilmektedir. Öğrenciler kayıt olmadan önce 
eğitim dili tercihini dikkatlice yapmalıdır çünkü 
kontenjanların sınırlı olması nedeni ile 
Azerbaycan Tıp Üniversitesi hazırlık okulundan 
sonra öğrencilerin lisansa geçtikleri zaman 
eğitim dilini değiştirme taleplerini kabul 
etmemektedir.  
 
 
Özetle bu üniversitede Hazırlık sınıfını İngilizce 
okuduktan sonra, Lisans eğitiminizi Azerbaycan 
dilinde alamazsınız. 
 

 
➢ Azerbaycan Tıp Üniversitesi , Bakü Devlet Üniversitesi gibi Yök Tercih klavuzunda 

bulunmaktadır.  
 

➢ Ösymde Yeterli Puanı almadan sadece lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler tüm 
bölümlerde lisans ücreti olarak 4000$ ödemektedir. Ve eğitim süresini tamamlayan öğrenciler 
üniversiteden mezun olmaktadır / Türkiyeye yatay geçiş yapamazlar .  

 
➢ Ösym de yeterli puanı  alan ve ösym tercih klavuzu üzerinden yerleşen öğrenciler lisans 

bölümlerine yıllık 3000$ ödemektedir. Bu öğrenciler 4.. Sınıf  bitiminde Türkiye’de Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Trakya 
Üniversitesi’ne yatay geçiş yapabilmektedir.   

 
Üniversitede  Eğitim Alacak öğrencilerin  Hazırlık Eğitimi Alması Zorunludur 

 

 

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Bölümleri Senelik Eğitim Ücreti 

 Tıp 4000 $ 

 Diş Hekimliği 4000 $ 

 Eczacılık 4000 $ 

 

Üniversite Yurt : Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nin kendi öğrenci yurdu mevcuttur.Bu yurtlar 4 kişilik odalardan 

oluşmaktadır. Kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin yurdu aynı binada bulunmakta fakat  farklı katlarda 

konaklamaktadırlar. 6 Aylık yurt ücreti 1000 AZN (600 USD) Sadece erken kayıt olan öğrenciler yurtlarda yer 

bulabilmektedir. 



 

 

Azerbaycan Politeknik Üniversitesi 

Azerbaycan Politeknik Üniversitesi  1950 yılında  Bakü’de kurulmuş bir  teknik üniversitedir. 
Üniversitede; 28 akademik alanda, 76 farklı uzmanlık programı için yaklaşık 8000 öğrenciye  eğitim 

verilmektedir.  
 
Azerbaycan Teknik Üniversitesi 
Azerbaycandaki birçok üniversite gibi 
YÖK tarafından tanınmaktadır.. 
Üniversitenin eğitim kalitesi oldukça 
yüksek buna karşılık eğitim harçları 
düşüktür.  
 
 
 
 
 
 

 
➢ Üniversitede Bilgisayar Mühendisliği ve Telekominikasyon Mühendisliği haricindeki tüm 

bölümlerin eğitim dili Azerbaycan Türkçesidir. Başka dilllerde  eğitim verilmemektedir.  
 

➢ Bilgisayar Mühendisliği ve Telekominikasyon mühendisliği bölümleri dışındaki Tüm linsans 
bölümlerinde Azerbaycan Türkçesi dilinde  eğitim verilmektedir. Azerbaycan Türkçesi hazırlık 
eğitimi almak zorunludur. 

 

 

Azerbaycan Politeknik Üniversitesi Bölümleri Senelik Lisans Eğitim Ücretleri 

Bilgisayar Mühendisliği          İngilizce  Dilinde  1250 $ 

Makine Mühendisliği 1250 $ 

Elektrik Mühendisliği 1250 $ 

Endüstri Mühendisliği 1250 $ 

Sistem Mühendisliği 1250 $ 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 1250 $ 

Uluslararsı Ticaret ve Lojistik 1250 $ 

 

Üniversite Yurt  :  Azerbaycan Teknik Üniversitesinin kendine ait bir öğrenci yurdu yoktur. 

Üniversiteye kayıt olan öğrenciler yakınlardaki diğer üniversitelerin yurtlarında yer olması durumunda  

yerleşebilirler. Alternatif olarak öğrenciler 1+1 eşyalı  daireler kiralayabilirler. Bakü şehir merkezinde  

üniversiteye yakın 1+1 eşyalı daireler aylık 250-350 dolar  arasında değişmektedir. Toplu taşıma ile 

üniversiteye 20-30 dakika uzaklıkta olan yerlerde  kiralar 200dolara kadar düşmektedir. 



 

 

Azerbaycan Denizcilik Üniversitesi 

 Azerbaycan Denizcilik Üniversitesi temelleri 1881 yılına dayanmaktadır. 1896’da Gemi mekaniği 
fakültesininde ilave edilmiştir. 
 
Azerbaycan’daki denizcilik akademilerinin yapıtaşı olarak görülen Bakü Denizcilik Üniversitesi 1902’de 
Uzak seferler seyrü sefer Fakültesi kurulmuş olup  günümüze kadar gelmiştir. Fakültede 1902 
senesinden başlayarak günümüze kadar başarılı denizciler ve gemi kaptanları yetiştirmeye devam 
etmiştir. 
  
Azerbaycan Denizcilik Üniversitesi Uluslararası Denizcilik Örgütü ve UNC üyelikleri sayesinde 
Dünyanın öncü deniz akademileri arasına yazdırmayı başarmıştır. 

 
Azerbaycan Denizcilik Akademisi, uluslararası 
çalışmalarıyla ve sunduğu dünya standartlarındaki 
eğitimle alanında uzmanlaşmış denizciler 
yetiştirmektedir. 
  
Gemi Mühendisliği ve Taşımacılık Fakültesi 
Azerbaycan’ın en önemli denizcilik fakültesi olup  
fakültenin 12 alt uzmanlık alanında 2800 öğrenci eğitim 
almaktadır. 19 profesör doktor, 24 doçent, 29 asistan ve 
107 öğretim üyesi görev yapmaktadırlar. 
 
 
 

❖ Tüm bölümlerde  eğitim dili  İngilizce , Azerbaycan Türkçesi  ve Rusça dilinde  eğitim Mevcuttur. 

Öğrenciler  arzu ettikleri dilde eğitim alabilirler  . 

Azerbaycan Denizcilik Üniversitesi 
Bölümleri 

Senelik Eğitim Ücreti İngilizce, Rusça Azeri Dili 

 Uzakyol Gemi Kaptanlığı ve Navigasyon 3000 $ 

 Gemi Makineleri Mühendisliği 3000 $ 

 Gemi inşaa Mühendisliği 3000 $ 

 

Üniversite Yurt :  Üniversitenin kendi öğrencileri için yurdu bulunmakta olup  ücreti  6 aylık 350 $ dır 

.Öğrenciler odaları 3-4 kişi paylaşımlı olarak kullanmaktadır  

     

 

 



 

 

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi 

 
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi 1921 senesinde Bakü’de kurulmuştur.Üniversite 2000 
senesine kadar Bakü Teknik Üniversitesi adı altında  eğitim öğretim göstermiş olup  2000 yılında  
günümüzdeki Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi halini almıştır.  
 
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi bünyesinde dokuz fakülte mevcuttur. Üniversite 46 dönüm 
arazi üzerine kurulmuş geniş bir kampüse sahiptir.Kampüs içerisinde 6 fakülte 2 adet uygulama 

labratuarları, öğrenci kulüpleri, ve idari binalar 
bulunmadır.  
 
Üniversitede tüm eğitim binalarında okuma salonları , 
kütüphaneler ve yemekhane bulunmaktadır. Üniversite 
bünyesinde ayrıca 450 bin kitaptan oluşan bir 
kütüphane yer almaktadır. 
 
Üniversitede hazırlık sınıfında Azerice, Rusca ve 
İngilizce eğitim verilmektedir.  
 
Lisans eğitimi ise sadece Azerbaycan Türkçesi dilinde 
olmaktadır. 
 

 
 

 

➢ Üniversitede  İngilizce  , Rusça , Azerbaycan Türkçesi dilinde  hazırlık sınıfları mevcuttur 
➢ Üniversite Lisans bölümleri tümünde  İngilizce Dilinde , Rusça Dilinde  veya Azerice Dilinde 

eğitim vermektedir .Öğrenciler  arzu ettikleri  eğitim dilini seçebilirler 

 

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniv.  Lisans Ücret. / Rus Dili - Azeri Dili – İngilizce Dili 

Mimarlık 2500 $ 

İnşaat Mühendisliği 2000 $ 

 

Üniversite Yurt : Üniversitenin kendine ait yurtları mevcuttur. Konaklama karma sistemdir Yurt 

ücretleri 6 aylık 350$ olup  odalar  3-4 kişiliktir. 

                



 

 

 

        Azerbaycan  Neft  Petrol Üniversitesi 

1920 yılında Bakü şehrinde eğitim vermeye başlayan Azerbaycan Petrol Akademisi, bilimsel 

araştırmayı destekleyen karakteristiği ve yüksek kalitedeki eğitimiyle günümüzde Azerbaycan’da petrol 

mühendisliği seçimlerinde dünyanın birçok ülkesinde öğrencileri ilk tercihi olmayı başarmıştır. 

Azerbaycan Petrol Akademisi’nde Mühendislik 

eğitiminin yanısıra diğer bilimsel bölümler de 

bulunmaktadır. Toplam 6 fakültede pekçok 

bölümde eğitim verilmektedir. Üniversitede 

öğrencilerin eğitim içinde ve dışında entelektüel 

olarak bakış açılarını değiştirip geliştiren sosyal 

çalışmalar da yapılmaktadır. 

 

 

 

➢ Üniversitede  Azerbaycan Türkçesi dilinde  hazırlık sınıfları mevcuttur 
➢ Üniversite Lisans bölümleri sadece  Azerbaycan Türkçesi  Dilinde eğitim vermektedir  
 
Üniversite Yurt :Üniversitenin Yurt Olanağı Mevcuttur.Yurt ücreti senelik 600$ ( Abd doları ) dır 

 

Neft Petrol Üniversitesi Bölümleri Senelik Eğitim Ücrt /Azeri Dilinde 

Petrol Mekaniği Mühendisliği 2000 $ 

Gaz-Petrol Üretim Mühendisliği 2500 $ 

Jeoloji Mühendisliği 2500 $ 

Petrol Mühendisliği 2000 $ 

            

 



 

 

 

Azerbaycan Üniversiteleri  Sınıfı Hazırlık  Eğitimi 

Batı Akdeniz Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı  olarak  Azerbaycanda  bulunan 21 üniversitenin Türkiye  

resmi remsilciliğini yapmaktayız ve Hazırlık Eğitimlerini öğrencilerimize paket  program olarak 

sunmaktayız.    

➢ Hazırlık  Paket Program Ücretleri Üniversitelere  göre  değişkenlik göstermekte olup  dahil 

olanlar  içeriği aynıdır.  

➢ Paket Program içerisinde dahil olanların tümü  öğrencinin karşılaması gereken masraflardır. 

Buna  bağlı olarak paket programların içerisinden çıkartma  yada  başka bir hizmet eklemek  

mümkün  değildir. 

 

Azerbaycan Politeknik (Teknik) Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi Dilinde Hazırlık  

2400$ Herşey Dahil 

 
Azerbaycan Mimarlık  Üniversitesi  Azerbaycan Türkçesi , Rusça , İngilizce dilinde Hazırlık 

2400$ Herşey Dahil  

 
Azerbaycan Denizcilik Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi , Rusça , İngilizce Dilinde Hazırlık 

Eğitim paketi 2400$ 

 
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rusça, İngilizce ,Azerbaycan Türkçesi Dilinde Hazırlık 

Eğitim paketi 4700$ 

 
Bakü Devlet Üniversitesi  Rusça, İngilizce ,Azerbaycan Türkçesi Dilinde Hazırlık 

Eğitim paketi 3500$ 

 
Azerbaycan Mimarlık  Üniversitesi  Azerbaycan Türkçesi , Rusça , İngilizce dilinde Hazırlık 

Eğitim paketi 2400$ 

 
Azerbaycan Neft Üniversitesi  Azerbaycan Türkçesi dilinde Hazırlık Eğitim Paketi 3000$ 

Hazırlık Paketlerine  Dahil Olanlar  

✓ Akademik Yıl Hazırlık Eğitimi Ücreti 

✓ Devlet Yurdu adres ikametgah gösterilmesi ( konaklama içermez) 

✓ Öğrenci Vizesi  ve 1 sene süreli oturum izni 

✓ 1 Sene sürelisağlık sigortası 

✓ Başvuru evraklarının azerbaycan Türkçesine diline  tercümesi ve tercüme noter onay İşlemleri 

✓ Üniversite öğrenci kabul mektubu başvuru harç ücreti – öğrenci adına davetiye çıkartılması  

✓ Tüm Danışmanlık Hizmetleri  

✓ Havalimanı Karşılama , Üniversite kayıt işlemleri ve Öğrenci konaklama türüne yerleşim-Transferler 

✓ Hazırlık sınıfı  sonunda  alınan sertifika ücreti  ( öğrenci hazırlık eğitiminde başarılı olmalıdır) 

✓ Azerbaycan ve Türkiye şubelerimizden eğitim süresince danışmanlık hizmeti 



 

 

 

Azerbaycan Bakü Şubemiz  
Azerbaycan’da bulunan şirketimizin Azerbaycan sınırları içerisindeki hizmetleri Türk öğrencileri 
kapsadığı gibi aynı zamanda Tacikistan, Hindistan , İran başta olmak üzere Asya ve Doğu Avrupa 
ülkelerinden Azerbaycan’a eğitim amacı ile gitmiş  öğrencilerede gerekli hizmetleri sağlamaktadır.  

 
Azerbaycan Bakü Şubemiz öğrencilerimize 
Azerbaycan’da eğitimin sonuna kadar acil durum 
danışmanlığı hizmeti vermektedir. Eğitim 
alanında, öğrencilerin okul kaydından vize 
başvurusuna, havalimanı karşılamasından şehir 
oryantasyonuna , oturum kartı başvurusu ve 
takibine kadar öğrencinin eğitimini sürdürdüğü 
süreyi kapsayan hizmetlerle öğrencinin her 
sorunun en kısa zamanda çözerek 
öğrencilerimize Azerbaycan’da tamamiyle eğitim 
ve eğlence dolu bir üniversite hayatı vaat 
ediyoruz.  
 
 

 
Hatırlatmalar 

➢ Hazırlık Sınıfı Herşey Dahil Paket programlar 

içerisinden ekleme veya çıkarma 

yapılamamaktadır. 

➢ Azerbaycan’a eğitim amaçlı giden öğrencilerin 

uzun süreli vizeleri ve oturum izinleri çıkması 

için 

Resmi ikamet işlemleri üniversitelerin öğrenci yurtlarına 

yapılmaktadır Busebepleöğrenci yurtta 

ikamet etmeyecek olsa bile devlet yurdunda ikametgah 

gösterme işlemi paket içerisinden 

çıkartılamamaktadır. 

➢ Azerbaycan’da eğitim alacak öğrencilerin vize 

başvuruları konsolosluk ile anlaşmamız 

gereği tarafımızca yapılmaktadır. Öğrencinin şahsen vize 

için başvuruda bulunmasına gerek yoktur.Uzun süreli 

oturum işlemi için öğrencin Azerbaycan’da Parmak izi  biyometri işlemi yaptırması ve bu süre zarfında Bakü 

şubemizin yönlendirmelerine  uyması zorunludur.  

➢ Devlet üniversitelerin kendi öğrenci yurtlarının yaşam standartları ortalamadır. 

➢ Hazırlık Sınıfı Paket Program Ücretleri 3 Taksit halinde ödenmektedir . 

Programücretlerinin %10 Türkiye’de Başvuru sırasında  evrak tercümeleri için  

Kalan %30 kısmı Öğrenci  Davetiye Üniversite Kabulü çıktıktan sonra  

Kalan %60 kısmı Öğrenci Üniversiteye kendisi ödemektedir 

➢ Ön başvuru ve başvuru evrakları teslimi sırasında öğrenciden başvuru ücreti talep 

edilmez seçilen üniversiteden davetiye ücretsiz çıkartılır. 

➢ Hazırlık Sınıfı ve Fakültelerde derslere devam mecburiyeti bulunmaktadır.  

1 Akademik seneiçerisinde Azerbaycan hastanelerinden geçerli sağlık raporu sunmaksızın 40 gün ve daha 

fazla devamsızlığı bulunan öğrencilerin üniversiteden kayıtları silinebilmektedir. 

 

                                            Şubelerimiz  

         İstanbul  0212.247.1214          İzmir        0232.407.0809            Bursa  0224.502.4953       

Hatay  0326.503.8417  Adana  0501.259.6490   Şanlıurfa   0414.313.4015    Antalya 0533.698.2628   



 

 

           Azerbaycan Üniversiteleri Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

       Pasaport (En az 2 yıl geçerli olmalıdır ) 

       Lise diploması aslı (Apostile ettirilecek) 

       Lise Transkript Lise not dökümü aslı ( Apostile ettirilecek) 

Nüfus Müdürlüğü yada E-Devletten Alınan İkametgah Belgesi 

 

Devlet Hastanesinden Tam Teşekküllü Heyet SağlıkRaporu (Apostile ettirilecek) 

 

 8 adet biyometrik olmayan normal ölçülerde vesikalık fotoğraf (arka fonu beyaz, 3.5 

cm x 4.5 cm boyutlarında) 

 

Hiv Testi  ( Eliza Testi )  

 

8 adet Biyometrik fotoğraf vesikalık fotoğraf ( arka fon beyaz 5cm x 5cm boyutlarında) 

 

Sabıka kaydı belgesi ( E-devletten alınmaktadır) 

 

 

  

        

 

Apostile Nedir ?  
Öğrenciler Lise Diploma  , Lise Transkript  ve Sağlık Raporlarının Türkiye 

dışında başka bir ülkede geçerli olması için bu belgeleri Apostile ettirmelidir. 

Öğrenciler Belgelerin Orjinalleri ile belgelerin alındığı aynı il ve ilçedeki 

kaymakamlığa gitmeli ve kaymakamlıkta apostile işlemi yaptırmalıdırlar.  

Apostile işlemi ücretsizdir ve sadece kaymakamlık yada valilik binalarında 

yapılmaktadır. 


