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AZERBAYCAN HAKKINDA TEMEL BİLGİLENDİRME 

 

 Değerli Katılımcılar; 

Imeset Bakü Konferansınıza katılımınız için teşekkür ederiz. Bakü’de işinizi kolaylaştırabileceğini 

düşündüğümüz bazı bilgileri sizinle paylaşmak isteriz. 

 

1. Vize 

Azerbaycan yeşil ve gri pasaportu olan Türk vatandaşlarına vize uygulamamakta, umumi 

pasaportu olan vatandaşlarımıza ise vize uygulaması bulunmakta olup, Bakü havalimanında temin 

edilebilmektedir. Konu ilgili daha detaylı bili aşağıda linki bulunan Dışişleri Bakanlığımızın internet 

sitesinden öğrenilebilir. Bakü de 10 günden fazla kalacak konuklarımızın Bakü göçmen ofisinde 

veya polis merkezinde kayıt olması gerekir, 10 günden fazla kalacakların mail yoluyla tarafımıza 

ulaşması halinde destek sağlanacaktır. 

http://www.mfa.gov.tr/azerbaycan-seyahat-edecek-turk-vatandaslarinin-dikkatine.tr.mfa 

2. Dil ve Misafirperverlik 

Azerbaycan da konuşulan dil şu an ülkemizde konuştuğumuz dil ile neredeyse aynıdır, bu nedenle 

yabancı dili olmayan katılımcılarımız kendilerini İstanbul’a, Ankara’ya seyahat etmiş gibi 

hissedeceklerdir. Azeri vatandandaşlar,  Türk vatandaşlarına çok fazla ilgi ve muhabbet 

beslemektedirler. Neredeyse tüm devlet dairelerinde Türk ve Azeri bayraklarını masalarda birlikte 

görmekteyiz. 

 

 

http://www.mfa.gov.tr/azerbaycan-seyahat-edecek-turk-vatandaslarinin-dikkatine.tr.mfa
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3. Kalacak Yer 

Azerbaycan’da çok sayıda kalacak yer olduğundan katılımcılarımız bu konuda sorun 

yaşamayacaklardır. Ancak Temmuz ayında özellikle Arabistan’dan gelen çok fazla turistin geleceği 

tahmin edildiğinden fiyatlar Türkiye’ye kıyasla fazla olabilmektedir. Organizasyonumuz daha önce 

Quafqaz point hotel ile anlaşmıştı ancak daha sonra fiyatı daha uygun olan Askar Hotelde 

anlaşıldığından, Quafqaz point oteldeki ayırdığımız odalar iptal edildi. Otel kaydı olmayanların, 

konuklarımızın aşağıda linki bulunan rezervasyon formunu doldurup kayıtlarını yapabilirler. 

https://imeset.org/accommodation-baku/ 

4. Bakü’de Şehir İçi ulaşım 

Bakü’de  en çok tercih edilen toplu taşıma aracı metrodur. Bir bilet (tek yön) yaklaşık 0,4 kuruş 

olup, metro istasyonlarında veya kiosklardan temin edilen metro kartına yükleme yapılmak 

suretiyle seyahat edilebilir. Resimde görülen makinalardan hem telefonunuza kontör hem de 

metro kartınıza dolum yapılabilir. 

 

Metroya ek olarak otobüsler kullanılmakta olup, ücreti metroyla aynıdır, ücret ödemesi metrodan 

farklı olarak otobüs içerisinde nakit olarak yapılabilir. Her otobüsün yan camında gideceği duraklar 

yazılıdır. Otobüsü kullanacak misafirlerimizin otobüsle de rahatça seyahat edeceği düşülmektedir. 

 

https://imeset.org/accommodation-baku/
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Şehir içi bir diğer ulaşım imkanı ise taxi ile yapılmaktadır. En uygun fiyatlı taxi Azeri hattınınzdan 

*9111 numaralı hattı aradığınızda ulaşılabilir. Söz konusu numarayı aradığınızda birkaç kez 

çaldıktan sonra telefon kapanacak ve taxi şirketi sizi arayacaktır, arandığınızda sizi alacağı yere 

gelecek olan taxinin, telefonu kapatmanızla plaka numarası ve aracın marka modeli size mesaj 

olarak yollanacaktır. Azeri telefon hattı temin eden  katılımcıların taxi ihtiyaçlarını bu numaradan 

karşılamaları maliyet açısından kendi menfaatlerine olacaktır. 
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5. Cep Telefon Hattı Satın Alma 

Değerli misafirlerimiz azerbaycanda bakcell, azercell ve narcell olmak üzere 3 gsm şirketi 

mevcuttur. Bunlardan bakcell ve azercell cep telefonu numarası satışında an az 10 gün baküde 

kalan kişilere verdiğinden misafirlerimizin bu şartı istemeyen narcell i tercih etmeleri gerekir. 

İçerisinde 1 GB internet olan ve 60 dakika konuşma sunan paket yaklaşık olarak 6 manat (12 TL) 

dir. 

 

6. Sunum Yapılacak Yere ulaşım 

Değerli misafirlerimiz açılış ve sunumlar Azerbaycan Teknik üniversitesinde olacaktır. Bu binaya 

ulaşım metro ile çok kolaydır. Metroya bindiğinizde ilimler akademisi istasyonunda inmeniz 

indikten sonra ilimler akademisini gösteren çıkış kısmına yönelmeniz gerekir. 
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Herhangi bir metro istasyonuna ilimler akademisine gitmek üzere geldiğinizde, gelen metronun o 

hatta gidip gitmediğini anlamak için girdiğiniz metro istasyonunda metroya binilecek kısımda 

tünel girişine veya çıkışına bakmanız yeterlidir. Tünel çıkışında ismi yazan istasyon o an gelen 

metronun son istasyonunu gösterir. Örneğin aşağıdaki resimde gelecek metro son olarak dernegül 

istasyonuna gidiyor. 
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Üstte bulunan iki resimde Nerimanov metrosundan ilimler akademisine gitmek üzere bindik, 

duvarda dernegül yazdığı için son olarak o durağa giden metroda güzergah kısmında ilimler 

akademisi olduğundan bizi istediğimiz durağa ulaştırmıştır. 

Yol güzergahlarında çok sayıda bulunduğunuz yeri gösteren harita bulunduğundan istediğiniz yere 

ulaşım kolay olacaktır. 
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Binayı tanımanıza fayda sağlaması açısından Azerbaycan Teknik üniversitesi binasının giriş kapısı 

resmi konulmuştur. 
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7. Yayalar 

Baküdeki seyahatinizin çoğu kısmında şehri yürüyerek turlayacağınızı düşündüğümüzden 

yayalarla ilgili birkaç kuralı sizle paylaşmak isteriz. Araçlar yaya yolunda bulunan yayaya yol verme 

konusunda tereddütsüz olup, öncelik yayanındır. Yolda karşıda karşıya geçişlerde, yaya yolu olan 

kısmı kullanıp yayalar için yeşil ışık yandığınızda geçmeniz menfaatinize olacaktır, aksi halde polis 

gördüğünde size o an ceza yazmaktadır. 
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8. Döviz Bozma  

Türkiye’den dolar veya Euro döviz cinsinde para getirmeniz gerekmektedir. Hava alanında kurlar 

düşük olduğundan o an ki ihtiyacınız olacak kadar (20 Dolar) bozmanız ve kalan paranızı şehir 

merkezinde bozmanız yararınıza olacaktır. Şehir merkezinde resimdeki tabelası olan dövizcilerden 

bozma işlemi yapılabilir. 

 

9. Uyarı 

Yurt dışına çıkacak olan akademisyenlerden çıkış yapmadan önce bağlı bulundukları 

Rektörlüklerden yurt dışı çıkış izni almaları gerektiğini hatırlatırız. 

Bakü seyahatinizde ihtiyacınız halinde aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz.  

+994  55 965 05 01 

Saygılarımızla 

Düzenleme Kurulu 


