
ADA Universiteti üçün elektron ərizə formasının doldurulması qaydaları 
 
 

 
 
 
 Addım 1: “First time user account creation” düyməsinə basın 

 
 

 
 
Addım 2:  

“Create a Login ID” bölməsində istifadəçi adınızı qeyd edin (6 hərf olmalıdır) 

“Create a PIN” bölməsində şifrənizi yazın (6 rəqəm olmalıdır) 

“Verify PIN” bölməsində şifrənizi yenidən yazın 

 
“Login” düyməsini basın. 



 
 
Addım 3: “Continue” düyməsini basın 
 
 

 
 
 

Addım 4:  

Admission Term hissəsində Fall 2020 seçin.  

First Name hissəsinə adınızı, Middle Name hissəsinə ata adınızı, Last Name hissəsinə soyadınızı yazın.  

Bütün məlumatlar ingilis hərfləri ilə yazılmalıdır. 

 

“Fill out application” düyməsini basın 

 
 
 



 
 
Addım 5:  

Yuxarıda qeyd olunan bölmələri seçərək məlumatları yazın.  

 

 
 

 

Addım 6:  

First Name hissəsinə adınızı, Middle Name hissəsinə ata adınızı, Last Name hissəsinə soyadınızı yazın.  

Bütün məlumatlar ingilis hərifləri ilə yazılmalıdır.  

DİM iş nömrəsi, DİM-də şəxsi kabinetin istifadəçi adı və parolu müvafiq xanalara qeyd edin və daha sonra 

Continue düyməsinə basın.  

 



 

 
Addım 7:  

E-mail hissəsinə elektron poçt ünvanınızı yazın. Verify e-mail address hissəsinə yenidən elektron poçt 

ünvanınızı yazın. Mütləq işlək və daim istifadə etdiyiniz və hər gün yoxladığınız elektron poçt ünvanını qeyd 

edin. Gələcək təhsilinizlə bağlı vacib məlumatlar bu elektron poçt ünvanına göndəriləcəkdir.  

 

FIN Code hissəsinə Fin kodunuzu yazın. National ID number hissəsinə Şəxsiyyət vəsiqənizin seriyası və 

nömrəsini yazın. Gender hissəsində oğlanlar Male, qızlar Female seçməlidir. Birth date hissəsində doğum 

tarixinizi seçin. 

 

Mobile phone country code hissəsində Azərbaycanın telefon kodunu (994) qeyd edin. Mobile phone 

number hissəsində mobil telefon nömrənizi tam şəkildə yazın. 

 

“Continue” düyməsini basın. 

 

 



Addım 8:  

Street Name hissəsində yaşadğınız ünvanı (küçə adı və nömrəsi) qeyd edin. Apartment/Flat number 

hissəsində mənzil nömrəsini qeyd edin. City/Village hissəsində yaşadığınız kənd və ya şəhərin adını yazın. 

District/Region hissəsində yaşadığınız şəhər və ya rayonun adını seçin. Bakıda yaşayırsınızda District (only 

if city is Baku) hissəsində yaşadığınız rayonun adını seçin. Zip/postal code hissəsində poçt indeksinizi qeyd 

edin. Dəqiq bilmədiyiniz halda AZ1000 qeyd edə bilərsiniz. Country hissəsində yaşadığınız ölkəni seçin.  

 

Home phone number hissəsində ev telefonunuzu ölkə və şəhər kodları ilə birgə qeyd edin. 

 

“Continue” düyməsini basın. 

 

 
 
Addım 9: Əlaqə üçün ikinci şəxsin əlaqə məlumatlarını qeyd edin.  
 
Relationship hissəsində bu şəxsin sizinlə qohumluğunu qeyd edin (brother-qardaş, child-uşaq, father-ata, 
friend-dost, gradparent-nənə və ya baba, guardian-rəsmi qəyyum, mother-ana, neighbour-qonşu, other 
relative-başqa qohum, sister-bacı, spouse-həyat yoldaşı). 
 
First name hissəsində həmin şəxsin adını, last name hissəsində soyadını, Emergency contact mobile phone 
number hissəsində mobil telefon nömrəsini qeyd edin. 
 
“Continue” düyməsini basın. 
 



 
Addım 10: 
Qəbul olduğunuz proqramı seçin 

 

BA in International Studies – Beynəlxalq münasibətlər 

BA in Public Affairs – Dövlət və ictimai münasibətlər 

BS in Computer Engineering – Kompüter mühəndisliyi 

BS in Computer Science – Kompüter elmləri 

BS in Economics – İqtisadiyyat 

BS in Information Technology – İnformasiya texnologiyaları 

Bachelor of Business Administration – Biznesin idarə edilməsi 

Bachelor of Laws – Hüquqşünaslıq 

 

 

 
 



Addım 11:  
Burada imtahan nəticələrinizi qeyd etməlisiniz. State Exam Center BA exam seçərək DİM imtahanlarında 
topladığınız nəticəni və imtahanı verdiyiniz ayı və ili seçin. 
 
IELTS və ya TOEFL imtahanlarını verdiyiniz halda o imtahanların da nəticəsini aşağıda qeyd edin. 
 

 
Addım 12:  
Citizenship country hissəsində vətəndaşlığınızı, Birth country hissəsində doğulduğunuz ölkəni, Native 
language hissəsində ana dilinizi qeyd edin. 
 
Nəzərə alın ki, hər sənəd növü üçün 1 file yükləmək mümkündür. Hansısa sənəd 1 neçə səhifədən ibarət olarsa, 
o sənəd 1 file şəklində birləşdirilərək yüklənilməlidir. Sənədləri adlandırarkən Azərbaycan hərflərindən 
istifadə etmək qadağandır. Mobil telefonla çəkilən sənədlər qəbul olunmur.  
 
“Continue” düyməsini basın. 
 
 
 



 
Addım 13:  

Burada sənədlərinizin skan olunmuş variantını yükləmək tələb olunur. Qarşısında Required qeyd olunan 

bütün sənədlər ərizə formasına mütləq əlavə olunmalıdır. Document type hissəsində sənədin növünü seçin, 

Choose file düyməsinə basaraq sənədi seçin və upload düyməsinə basın. Əlavə olunan sənədlər yalnız pdf, 

jpeg, bmp və tiff formatında ola bilər. Sənədlərin ümumi həcmi 25 mbt-dən çox olmamalıdır.  

 

Nəzərə alın ki, hər sənəd növü üçün 1 file yükləmək mümkündür. Hansısa sənəd 1 neçə səhifədən ibarət olarsa, 
o sənəd 1 file şəklində birləşdirilərək yüklənilməlidir. Sənədləri adlandırarkən Azərbaycan hərflərindən 
istifadə etmək qadağandır. Mobil telefonla çəkilən sənədlər qəbul olunmur.  
 

 

 
Addım 14: Bütün bölmələri bitirdikdən sonra Application is complete düyməsinə basın. 
 

 



 
 
Addım 15: Açılan pəncərədə I agree to the terms seçin. 
 

 
 
Addım 16: Ərizə haqqı 40 AZN ödəmək üçün Submit payment seçin və bank kartı vasitəsilə ödəniş edin.  


