
Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinə (bundan sonra LDHK) 

qəbul üçün qeydiyyata tələb olunan sənədlər və qaydalar: 

 

ABİTURİYENTLƏRİN NƏZƏRİNƏ! 

 
2020/2021-ci tədris ilində Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinə (LDHK) Ümumi orta 

təhsil bazasından (9 illik) qəbul olunmuş abituriyentlər aşağıda göstərilən sənədləri 2020-ci ilin 

16 sentyabr tarixindən 25 sentyabr tarixinədək LDHK-da yaradılmış Sənəd Qəbulu 

Komissiyasının ldusatk@mail.ru elektron ünvanına elektron formada təqdim etməklə 

qeydiyyatdan keçməlidirlər: 

 

1. Şəxsiyyət vəsiqəsinin elektron surəti; 

2. LDHK-ya qəbul olunması haqqında Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) saytından götürülmüş 

bildiriş. 

3. İllik təhsil haqqının tam məbləğdə ödənilməsi haqqında qəbz (ödənişli əsaslarla qəbul olanlar 

üçün). 

 

LDHK-nın bank rekvizitləri: 

B1.         Benefisiar (alan bank) 

Adı      -  Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 

Kod     - 210005 

B2.        Alan müştəri 

Adı:  Lənkəran Dövlət Humanitar Kolleci 

Hesab №  AZ30CTRE00000000000002162002 

Büdcə səviyyə kodu:  3 

Təsnifat kodu:  142543 

VÖEN   -  2600235651 

 

Qeydiyyat ilə bağlı hər növ əlavə məlumat üçün əlaqə nömrəsi : (+994) 252552709 
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 “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU”na əsasən “Xüsusi güzəşt və imtiyazları 
olan tələbələr”dən tələb olunan sənədlər: 

1. Şəxsiyyət vəsiqəsinin elektron surəti; 

2. LDU-ya qəbul olunma haqqında Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) saytından götürülmüş 

bildiriş. 

 
Əlavə olaraq, 

I. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının dövlət ali 
və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil alan məcburi köçkünlərin 
təhsil xərclərinin ödənilməsi haqqında” 14 sentyabr 2011-ci il tarixli Sərəncamına əsasən 
məcburi köçkün statusu olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları illik təhsil haqqı 
ödənişindən azad edilirlər. 

Tələb olunan sənədlər: 
1. Abituriyentin doğum haqqında şəhadətnaməsinin elektron surəti; 

2. Abituriyentin cari ilin sonunadək qeydiyyatdan keçirilmiş məcburi köçkün vəsiqəsinin 

elektron surəti (vəsiqənin möhür olan bütün səhifələri təqdim olunmalıdır). 

Qeyd: Bütün sənədlərin elektron surətlərinin tam, oxunaqlı və möhürlərinin yerində olduğuna 
diqqət yetirilməlidir. 
 
II. “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial 

müdafiəsi haqqında” 22 iyun 1999-cu il tarixli  Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(maddə 5) və "Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 19 iyun 2009-cu il tarixli 
Qanununa (maddə 14-8-1) əsasən aşağıdakı kateqoriyalara aid olan ən çoxu 23 yaşınadək 
şəxslər illik təhsil haqqı ödənişindən azad edilirlər: 

 
1. Hər iki valideyni vəfat etmiş şəxslər (Tələb olunan sənədlər - Abituriyentin doğum 

haqqında şəhadətnaməsi və hər iki valideynin ölüm haqqında şəhadətnaməsinin elektron 

surəti); 

2. Bir valideyni vəfat etmiş və o biri valideyni isə I və ya II qrup əlil olan şəxslər (Tələb 

olunan sənədlər - Bir valideynin ölüm haqqında şəhadətnaməsi, digərinin I və ya II qrup 

əlillik vəsiqəsi (vəsiqə olmadıqda arayış) və şəxsiyyət vəsiqəsinin (hər iki üzü) elektron 

surəti); 

3. Hər iki valideyn himayəsindən məhrum olmuş şəxslər (Qanunla nəzərdə tutulmuş 

qaydada digər hallarda valideyn himayəsindən məhrum hesab edilən şəxslərə aid 

sənədlər). 

Qeyd: Əlillik sənədi müddətsiz deyilsə, göstərilən müddətə illik təhsil haqqı ödənişindən 
azad olunurlar. Bütün sənədlərin elektron surətlərinin tam, oxunaqlı və möhürlərinin yerində 
olduğuna diqqət yetirilməlidir. 
 
III. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının dövlət ali 

və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil alan I və II dərəcə əlilliyi 
olan şəxslərin, habelə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların təhsil müddəti 
ərzində təhsil haqqı xərcləri 2019/2020-ci tədris ilindən etibarən dövlət büdcəsinin vəsaiti 
hesabına ödənilməsi haqqında” 3 may 2019-cu il tarixli Sərəncamına əsasən bu 
kateqoriyalardan olan şəxslər illik təhsil haqqı ödənişindən azad edilirlər. 

Tələb olunan sənədlər: 
1. Abituriyentin doğum haqqında şəhadətnaməsinin elektron surəti; 

2. I və ya II qrup əlillik vəsiqəsinin (vəsiqə olmadıqda arayış) və ya sağlamlıq imkanları 

məhdudluq haqqında arayışın elektron surəti. 

Qeyd: Əlillik sənədi müddətsiz deyilsə, göstərilən müddətə illik təhsil haqqı ödənişindən 
azad olunurlar. Bütün sənədlərin elektron surətlərinin tam, oxunaqlı və möhürlərinin yerində 
olduğuna diqqət yetirilməlidir. 
 



IV. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi zamanı əlil olmuş 
və Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak 
olan, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin düşən və məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edilən 
vətəndaşların uşaqlarının təhsil xərclərinin ödənilməsi haqqında” 18 mart 2014-cü il 
tarixli Sərəncamına əsasən 2014/2015-ci tədris ilindən etibarən həmin şəxslərin təhsil 
alan övladları illik təhsil haqqı ödənişindən azad edilirlər. 
 
IV.I. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya 
quruluşunun müdafiəsi zamanı əlil olmuş vətəndaşların övladları: 

Tələb olunan sənədlər: 
1. Abituriyentin doğum haqqında şəhadətnaməsinin elektron surəti; 

2. Valideynin əlillik vəsiqəsinin elektron surəti (Əlillik səbəbi birbaşa Azərbaycan 

Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi 

ilə əlaqəli olmalı və sənəddə bu haqda məlumat öz əksini tapmalıdır. Vəsiqənin möhür olan 

bütün səhifələri təqdim olunmalıdır); 

3. Əlil valideynin şəxsiyyət vəsiqəsinin (hər iki üzü) elektron surəti. 

Qeyd: Əlillik sənədi müddətsiz deyilsə, göstərilən müddətə illik təhsil haqqı ödənişindən 
azad olunurlar. Bütün sənədlərin elektron surətlərinin tam, oxunaqlı və möhürlərinin yerində 
olduğuna diqqət yetirilməlidir. 

IV.II. Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak 
olan, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin düşən və məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edilən 
vətəndaşların övladları: 

Tələb olunan sənədlər: 
1. Abituriyentin doğum haqqında şəhadətnaməsinin elektron surəti; 
2. Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak 

olmasını, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin düşməsini və məhkəmə tərəfindən ölmüş elan 
edilməsini təsdiq edən sənədin elektron surəti. 

Qeyd: Bütün sənədlərin elektron surətlərinin tam, oxunaqlı və möhürlərinin yerində olduğuna 
diqqət yetirilməlidir. 
 

V. “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında” 3 
sentyabr 1993-cü il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanununa (maddə 3) əsasən 
Şəhid ailəsi statusunu almış ailənin üzvləri illik təhsil haqqı ödənişindən azad edilirlər. 

Tələb olunan sənədlər: 
1. Abituriyentin doğum haqqında şəhadətnaməsinin elektron surəti; 

2. Şəhid ailəsi vəsiqəsinin elektron surəti (Şəhid ailəsi üzvlük vəsiqəsinin möhür olan bütün 

səhifələri təqdim olunmalıdır); 

3. Mərhum valideynin ölüm haqqında şəhadətnaməsinin elektron surəti. 

Qeyd: 18 yaşı tamam olan abituriyentlər şəhid ailəsinin üzvü kimi müstəqil vəsiqə almalıdır 
və illik təhsil haqqı ödənişindən 23 yaşı tamam olana kimi azad olunurlar. Bütün sənədlərin 
elektron surətlərinin tam, oxunaqlı və möhürlərinin yerində olduğuna diqqət yetirilməlidir. 

Elanda göstərilmiş müddətdə qeydiyyatdan keçməyən abituriyentlər LDHK-nın tələbələri 
sırasına daxil edilməyəcəkdir! 

Sənədlərin qəbulu və tələbələrin qeydiyyatı hər gün (şənbə, bazar və bayram günlərindən 
başqa) saat 09:00-dan 17:00-dək aşağıdakı ünvanda aparılır: 

Azərbaycan Respublikası, AZ 4200, 

Lənkəran şəhəri, Ş.Axundov 31, Telefon: (025) 255 27 09;   Faks: (025)255 30 27 

RƏHBƏRLİK 


