
Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru 

                                    prof.Yusif Yusibova 

______________________fakültə(si)nin, 

_________________________________ 

_________________________ixtisasının  

əyani (ödənişli) təhsil forması üzrə I kurs  

tələbəsi___________________________ 

                                                                   _________________________________  

 

Ə R İ Z Ə 

 Hörmətli Yusif müəllim! 

 ______________________rayonu, ________________________ kəndindən 

məcburi köçkün olduğumu nəzərə alaraq məni təhsil haqqının ödənilməsindən azad 

etməyinizi Sizdən xahiş edirəm. 

İmza:      

                                         Tarix:     

  



                                                                   Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru 

                                    prof.Yusif Yusibova 

______________________fakültə(si)nin, 

_________________________________ 

_________________________ixtisasının  

əyani (ödənişli) təhsil forması üzrə I kurs  

 

tələbəsi___________________________ 

                                                                   _________________________________  

 

Ə R İ Z Ə 

 Hörmətli Yusif müəllim! 

 Atam ________________________________________________ oğlunun 

_______________________________ bölgəsində Azərbaycan Respublikasının ərazi 

bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanaraq əlil olduğunu nəzərə alaraq məni 

təhsil haqqının ödəniməsindən azad etməyinizi Sizdən xahiş edirəm. 

İmza:      

                                         Tarix: 

  



                                                                   Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru 

                                    prof.Yusif Yusibova 

______________________fakültə(si)nin, 

_________________________________ 

_________________________ixtisasının  

əyani (ödənişli) təhsil forması üzrə I kurs  

tələbəsi___________________________ 

                                                                   _________________________________  

 

Ə R İ Z Ə 

  Hörmətli Yusif müəllim! 

Mənim ( ____ qrup əlil) sağlamlıq imkanlarımın məhdud olduğunu  nəzərə 

alaraq təhsil haqqının ödəniməsindən azad etməyinizi Sizdən xahiş edirəm. 

İmza:      

                                         Tarix: 

  



                                                                     Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru 

                                    prof.Yusif Yusibova 

______________________fakültə(si)nin, 

_________________________________ 

_________________________ixtisasının  

əyani (ödənişli) təhsil forması üzrə I kurs  

tələbəsi___________________________ 

                                                                   _________________________________  

 

Ə R İ Z Ə 

 Hörmətli Yusif müəllim! 

 Atam (Anam) _____________________________________________ oğlu   

_____________________ il tarixdə vəfat etmiş, atam (anam) 

___________________________________________ qızı __________ qrup əlidir. 

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq məni valideyn himayəsindən məhrum olmuş 

tələbə kimi təhsil haqqının ödənilməsindən azad etməyinizi və ikiqat təqaüdlə təmin 

etməyinizi Sizdən xahiş edirəm. 

İmza:      

                                         Tarix: 

  



Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru 

                                    prof.Yusif Yusibova 

______________________fakültə(si)nin, 

_________________________________ 

_________________________ixtisasının  

əyani (ödənişli) təhsil forması üzrə I kurs  

tələbəsi___________________________ 

                                                                   _________________________________  

 

Ə R İ Z Ə 

 Hörmətli Yusif müəllim! 

 Atam (Anam) _____________________________________________ oğlu   

_____________________ il tarixdə vəfat etmiş, atam (anam) 

___________________________________________ qızı __________ il tarixdə vəfat 

etmişdir. 

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq məni valideyn himayəsindən məhrum olmuş 

tələbə kimi təhsil haqqının ödənilməsindən azad etməyinizi və ikiqat təqaüdlə təmin 

etməyinizi Sizdən xahiş edirəm. 

İmza:      

                                         Tarix: 

  



Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru 

                                    prof.Yusif Yusibova 

______________________fakültə(si)nin, 

_________________________________ 

_________________________ixtisasının  

əyani (ödənişli) təhsil forması üzrə I kurs  

tələbəsi___________________________ 

                                                                   _________________________________  

 

Ə R İ Z Ə 

 Hörmətli Yusif müəllim! 

 Atam_________________________________________________________oğlu  

__________________ bölgəsində gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. 

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq məni şəhid ailəsi üzvü olan şəxs kimi təhsil 

haqqının ödənilməsindən azad etməyinizi Sizdən xahiş edirəm. 

İmza:      

                                             Tarix: 

 

 

 


