
 
             Azərbaycan Respublikasının 
             Gənclər Fondunun Müşahidə  
             Şurasının 24 avqust 2018-ci il  
             tarixli Q-02 nömrəli Qərarı ilə  
             təsdiq edilmişdir. 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun rəsmi internet saytında 
Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış gənclər təşkilatlarının və 

“Gənclər evi” sosial xidmət müəssisələrinin qeydiyyata alınmasına dair 

TƏLİMAT 

Bu Təlimat Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun (bundan sonra – Fond) 
təqdim etdiyi imkanlardan faydalanmaq üçün Azərbaycan Respublikasında dövlət 
qeydiyyatına alınmış gənclər təşkilatlarının və “Gənclər evi” sosial xidmət 
müəssisələrinin Fondun rəsmi internet saytında (www.youthfoundation.az və 
www.ayf.az) qeydiyyata alınmasına kömək etmək məqsədilə hazırlanmışdır. 

1. Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış Gənclər 
təşkilatlarının qeydiyyatı 

 
Aşağıda qeyd edilən meyarlara cavab verən gənclər təşkilatları Fondun rəsmi internet 
saytından qeydiyyatdan keçə bilərlər: 

 
- İctimai birlik olaraq dövlət qeydiyyatına alınmalıdır; 

- Nizamnamə məqsədlərində gənclərlə bağlı müddəalar olmalıdır; 

- Qeydiyyatda olduğu şəhər/rayonda davamlı fəaliyyəti mövcud olmalıdır; 

- Cəmiyyətə açıq olmalı və internet şəbəkəsində daima yenilənən veb- 

           sayta və sosial şəbəkələrdə hesablara malik olmalıdır; 

 

Fondun rəsmi internet saytından qeydiyyatdan keçərək daimi “Qeydiyyat kodu” və “Şifrə” 

alınması proseduru aşağıdakı kimidir: 

– Fondun rəsmi internet səhifəsinin “Elektron Xidmətlər” bölməsindən 

“Qeydiyyat” bölməsinə daxil olunur; 

– “Qeydiyyat” bölməsindən “Gənclər təşkilatı” hissəsi seçilir; 

– Açılan pəncərədə gənclər təşkilatları haqqında tələb olunan bloklara 

ayrılmış bütün məlumatlar aşağıda qeyd edilən ardıcıllıqla müvafiq 

qaydada doldurulur. 

 

 

 

http://www.youthfoundation.az/
http://www.ayf.az/


1.1  Təşkilat haqqında ümumi məlumat 

 

     Bu blokda təşkilatın adı, təsis olunduğu və dövlət qeydiyyatına alındığı tarixi, 

VÖEN nömrəsi, təşkilatın dövlət qeydiyyatına alınması haqqında 

şəhadətnamənin nömrəsi, hüquqi ünvanı, təşkilatın növü (yerli, regional, 

respublika və beynəlxalq), davamlı olaraq fəaliyyət göstərdiyi şəhər/rayon, 

strukturunun təsviri, təşkilatın fəaliyyət predmeti və məqsədi, fəaliyyət 

istiqamətləri, təsisçiləri, icra orqanlarının tərkibi, təşkilatın nəzarət-təftiş 

komissiyasının  üzvləri, üzvlərinin sayı, il ərzində həyata keçirdiyi  

fəaliyyətlərdə əhatə etdiyi gənclərin sayı, regional nümayəndəlik və filialları, 

sədr və əlaqələndirici şəxs haqqında ümumi  məlumat və təşkilatın əlaqə 

vasitələri (telefon, e-mail, faks, veb sayt ünvanı, sosial şəbəkə ünvanları) 

haqqında suallar cavablandırılır. 

 

1.2  Təşkilatın texniki və insan resursları haqqında məlumat 

      Bu blokda təşkilatın ofis və  texniki imkanları, təşkilatda daimi, layihələr 

müddətində və könüllü olaraq fəaliyyət göstərən işçi heyəti haqqında 

ətraflı olaraq bütün məlumatlar əlavə olunur. 

1.3   Təşkilatın tərəfdaşları və üzv olduğu qurumlar haqqında məlumat 

      Bu blokda təşkilatın beynəlxalq və yerli təşkilatlara üzv olduğu il, üzvlük 

statusu, həmin təşkilatların adları əlavə olunur. 

1.4   Əlavə sənədlər 

Qeydiyyatın yekun mərhələsində aşağıdakı sənədlərin skan olunmuş surətləri 

sistemə yüklənilir: 

– Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Qeyri-Kommersiya 

Qurumlarının Dövlət Reyestrindən çıxarış; 

– Gənclər təşkilatının dövlət qeydiyyatına alınması barədə şəhadətnamə; 

– Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmış 

Nizamnamə. 

Qeydiyyat zamanı bütün suallara müvafiq qaydada və düzgün cavab verilməlidir. 
Natamamam və ya qeyri-düzgün məlumat təqdim edən gənclər təşkilatları qeydiyyata 
alınmayacaq. “Qeydiyyat” bölməsindəki bütün suallara müvafiq qaydada cavab 
verdikdən sonra “Göndər” düyməsi sıxılır. Əgər cavab verilməmiş heç bir sual 
qalmamışdırsa, müraciət Fonda göndərilmiş olacaq və gənclər təşkilatının e-poçtuna və 
qeyd olunmuş mobil nömrəyə SMS xidməti vasitəsi ilə qeydiyyat üçün müraciətin Fonda 
daxil olması ilə bağlı bildiriş göndəriləcək.  

Müraciət Fonda göndərildikdən sonra, 7 (yeddi) iş günü ərzində e-poçt vasitəsi ilə 
gənclər təşkilatına cavab verilir. Fond tərəfindən qeydiyyatla bağlı təsdiq və ya imtina 
haqqında gənclər təşkilatı e-poçt və SMS xidməti vasitəsi ilə məlumatlandırılır. 
Qeydiyyat Fond tərəfindən təsdiq olunduğu halda gənclər təşkilatına daimi “Qeydiyyat 



kodu” və “Şifrə” təqdim olunur. Təhlükəsizlik məqsədləri üçün Fond tərəfindən təqdim 
olunan “Şifrə” gənclər təşkilatı tərəfindən istənilən simvol və rəqəmlərə dəyişdirilə bilər. 

Təşkilatın qeydiyyatı həyata keçdikdən sonra, ehtiyac olduğu təqdirdə “Qeydiyyat kodu” 
və “Şifrə” ilə daxil olaraq, Fondun rəsmi internet səhifəsinin “Elektron Xidmətlər” 
bölməsində “İstifadəçinin Profili” alt-bölməsində dəyişikliklər edilə bilər. 

2. “Gənclər evi” sosial xidmət müəssisələrinin qeydiyyatı 

Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınan “Gənclər evi” sosial xidmət 

müəssisələri (bundan sonra – Gənclər evi) Fondun rəsmi internet saytından 

qeydiyyatdan keçə bilərlər. 

Fondun rəsmi internet saytından qeydiyyatdan keçərək daimi “Qeydiyyat kodu” və “Şifrə” 

alınması proseduru aşağıdakı kimidir: 

– Fondun rəsmi internet səhifəsinin “Elektron Xidmətlər” bölməsindən 

“Qeydiyyat” bölməsinə daxil olunur; 

– “Qeydiyyat” bölməsindən “Gənclər evi” hissəsi seçilir; 

– Açılan pəncərədə gənclər evləri haqqında tələb olunan bloklara ayrılmış 

bütün məlumatlar aşağıda qeyd edilən ardıcıllıqla müvafiq qaydada 

doldurulur. 

 

2.1  Gənclər evi haqqında ümumi məlumat 

 

  Bu blokda gənclər evinin adı, dövlət qeydiyyatına alınma tarixi, Gənclər 

evinin qeydiyyata alınmasının hüquqi əsaslar, VÖEN nömrəsi, dövlət 

qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin nömrəsi, hüquqi ünvanı, 

təşkilati-hüquqi forması, Gənclər evinin istifadəyə verildiyi tarix, davamlı 

olaraq fəaliyyət göstərdiyi şəhər/rayon, strukturunun təsviri, fəaliyyət predmeti 

və məqsədi, fəaliyyət istiqaməti, Gənclər evində fəaliyyət göstərən dərnək və 

klublar, Gənclər evinin üzvlük sistemi, üzvlərinin sayı, gənclər evinin rəhbəri 

və əlaqələndirici şəxsi haqqında ümumi məlumat, gənclər evinin əlaqə 

vasitələri (telefon, e-mail, faks, veb sayt ünvanı, sosial şəbəkə ünvanları) və 

iş qrafiki haqqında suallar xüsusi ardıcıllıqla xanalara əlavə olunur. 

 

2.2  Gənclər evinin texniki və insan resursları haqqında məlumat 

 

  Bu blokda Gənclər evinin ofis və  texniki imkanları, Gənclər evində ştatda və 

ştatdankənar və könüllü olaraq fəaliyyət göstərən işçi heyəti haqqında ətraflı 

olaraq bütün məlumatlar əlavə olunur. 

 

 

 

 

2.3  Əlavə sənədlər 



 

Qeydiyyatın yekun mərhələsində aşağıdakı sənədlərin skan olunmuş surətləri 

sistemə yüklənilir: 

– Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Qeyri-Kommersiya 

Qurumlarının Dövlət Reyestrindən çıxarış; 

– Gənclər evinin dövlət qeydiyyatına alınması barədə şəhadətnamə; 

– Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmış 

Nizamnamə. 

Qeydiyyat zamanı bütün suallara müvafiq qaydada və düzgün cavab verilməlidir. 
Natamamam və ya qeyri-düzgün məlumat təqdim edən Gənclər evləri qeydiyyata 
alınmayacaq. “Qeydiyyat” bölməsindəki bütün suallara müvafiq qaydada cavab 
verdikdən sonra “Göndər” düyməsi sıxılır. Əgər cavab verilməmiş heç bir sual 
qalmamışdırsa, müraciət Fonda göndərilmiş olacaq və Gənclər evinin e-poçtuna və 
qeyd olunmuş mobil nömrəyə SMS xidməti vasitəsi ilə qeydiyyat üçün müraciətin Fonda 
daxil olması ilə bağlı bildiriş göndəriləcək.  

Müraciət Fonda göndərildikdən sonra, 7 (yeddi) iş günü ərzində e-poçt vasitəsi ilə 
Gənclər evinə cavab verilir. Fond tərəfindən qeydiyyatla bağlı təsdiq və ya imtina 
haqqında Gənclər evi e-poçt və SMS xidməti vasitəsi ilə məlumatlandırılır. Qeydiyyat 
Fond tərəfindən təsdiq olunduğu halda Gənclər evinə daimi “Qeydiyyat kodu” və “Şifrə” 
təqdim olunur. Təhlükəsizlik məqsədləri üçün Fond tərəfindən təqdim olunan “Şifrə” 
Gənclər evi tərəfindən istənilən simvol və rəqəmlərə dəyişdirilə bilər. 

Gənclər evinin qeydiyyatı həyata keçdikdən sonra, ehtiyac olduğu təqdirdə “Qeydiyyat 
kodu” və “Şifrə” ilə daxil olaraq, Fondun rəsmi internet səhifəsinin “Elektron Xidmətlər” 
bölməsində “İstifadəçinin Profili” alt-bölməsində dəyişikliklər edilə bilər. 


