
        Azərbaycan Respublikasının   
        Gənclər Fondunun Müşahidə  
        Şurasının 04 oktyabr 2018-ci il  
        tarixli Q-03 nömrəli Qərarı  
        ilə təsdiq edilmişdir. 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ GƏNCLƏR FONDU TƏRƏFİNDƏN SOSİAL 
MÜDAFİƏYƏ XÜSUSİ EHTİYACI OLUB TƏHSİL ALAN GƏNCLƏRİN TƏHSİL 

XƏRCLƏRİNİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ  

QAYDASI 

I. Ümumi müddəalar 
 

1.1. “Azərbaycan Respublikasinin Gənclər Fondu tərəfindən sosial müdafiəyə 
xüsusi ehtiyacı olub təhsil alan gənclərin təhsil xərclərinin maliyyələşdirilməsi Qaydası” 
(bundan sonra – bu Qayda) Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 29 avqust 2018-
ci il tarixli 253 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Gənclər 
Fondunun vəsaitindən istifadə, o cümlədən Fondun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin 
verilməsi Qaydası“nın 7-ci bəndinə və Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun 
(bundan sonra – Fond) Nizamnaməsi”nin 3.1.9-cu yarımbəndinə müvafiq olaraq 
hazırlanmışdır. 

1.2. Bu Qayda Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən peşə, orta 
ixtisas və ali təhsil müəsissələrində təhsil alan gənclərin xərclərinin tam və ya qismən 
maliyyələşdirməsi proqramında iştirak məsələlərini tənzimləyir. 

1.3. Bu Qayda “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 
uyğun olaraq, 16-29 yaş arasında olan sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşlarına şamil olunur.  

1.4. Namizədlərin müraciətləri ilə bağlı yekun qərar Fondun Müşahidə Şurasının 
sədrinin yazılı razılığı əsasında Fondun icraçı direktoru tərəfindən qəbul edlir. 

 

                                         II. Müraciətin forması və şərtləri 

2.1. Proqramda iştirak etmək istəyənlər Fondun rəsmi internet səhifəsində 
(www.youthfoundation.az və ya www.ayf.az) müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçməli, 
şifrə və parol almalıdırlar. 

 2.2. Müraciət edən şəxs təqdim olunmuş ərizə formasını elektron qaydada tam 
doldurmalı, hər bir suala ətraflı cavab verməli, əsaslandırmalı və tələb olunan sənədləri 
əlavə etməlidir. 

2.3.Təhsil və yataqxana xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün müraciətə aşağıdakı 
sənədlər əlavə edilir: 

2.3.1. müraciət edən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin və tələbə biletinin surəti; 
2.3.2. müraciət edən şəxsin valideynlərinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surətləri; 

http://www.youthfoundation.az/


2.3.3. müraciət edənin sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxs kateqoriyasına 
aid olduğunu təsdiq edən sənəd; 

2.3.4. müraciət edən şəxsin təhsil almasına və təhsil müəssisəsinin 
yataqxanasında qalmasına dair müvafiq təhsil müəssisəsinin arayışı, ev kirayəsi üçün 
vəsait ayrıldığı halda isə, müraciət edən şəxsin təhsil müəssisəsinin yataqxanasında 
yerləşdirilməsinin mümkünsüzlüyü və ya təhsil müəssisəsinin yataqxanaya malik 
olmamasına dair müvafiq təhsil müəssisəsinin arayışı; 

2.3.5. müraciət edən şəxsin təhsil müəssisəsindəki davamiyyəti və təhsil 
göstəricilərinə dair arayış; 

2.4. Proqramda yalnız bu Qaydanın 1.3-cü yarımbəndində və aşağıda qeyd edilən 
qruplara daxil olan gənclərə üstünlük veriləcəkdir: 

2.4.1. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və 
Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi zamanı şəhid olmuş vətəndaşların övladları; 

2.4.2. Milli qəhrəman övladları; 
2.4.3. məcburi köçkün ailələrindən olan gənclər; 
2.4.4. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və 

Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi zamanı əlil olmuş vətəndaşların övladları; 
2.4.5. valideynlərini itirmiş, valideyn himayəsindən məhrum olmuş və ya internat 

məzunları olan gənclər; 
2.4.6. I qrup əlil valideyni olan və hər iki valideyni əlil olan (I, II və III qrup) gənclər; 
2.4.7. az təminatlı ailədən olan (aylıq gəliri yaşayış minimumundan aşağı olan) 

gənclər; 
2.4.8. I, II və III qrup əlil olan gənclər. 
2.5. Müraciət edən tələbənin davamiyyəti və təhsil göstəriciləri qənaətbəxş olmalı 

və ya təhsil müəssisəsinə qəbul imtahanında yüksək nəticələr göstərməlidir. 
2.6. Fondun müraciət edənin təhsil aldığı müəssisədən tələbə barədə 

xasiyyətnamə almaq hüququ var. 
2.7. Proqram çərçivəsində müraciətlərin qəbulu tarixi bir qayda olaraq, yeni tədris ili 

başlamazdan əvvəl Fondun rəsmi internet səhifəsində dərc olunur və kütləvi informasiya 
vasitələri ilə ictimaiyyətə məlumat verilir. 

                                                  III.Müraciətlərin qiymətləndirilməsi 

3.1. Müraciətlər Fondun müəyyən etdiyi vaxt ərzində qiymətləndirilir və rəy 
Müşahidə Şurasının sədrinə göndərilir.  

3.2. Təqdim olunmuş müraciətlərin qiymətləndirilməsi 2 mərhələdə həyata keçirilir. 
3.2.1.Müraciətlərin ilkin ekspertizası və qiymətləndirilməsi; 
3.2.2. Fondun Müşahidə Şurasının sədri tərəfindən müraciətlərin yekun 

qiymətləndirilmə və Proqramın nəticələri üzrə qərarın qəbul edilməsi. 
3.3. Müraciətlərin texniki seleksiyası və ekspertizası Fond tərəfindən həyata 

keçirilir.  
3.4. Fond: 
3.4.1. Müraciətlərin qeydiyyatını aparır və onları təhsil müəssisələri üzrə 

qruplaşdırır; 
3.4.2. Müraciətlərin və əlavə olunmuş sənədlərin bu Qaydaya uyğunluğunu 

yoxlayır; 
3.4.3. Müraciət təqdim etmiş gənclər əvvəllər Fondun maliyyə dəstəyini alib 

almaması və hesabatlılıq vəziyyətini araşdırır; 



3.4.4. Gənci müsahibə edə bilər; 
3.4.5. Müraciətin ilkin qiymətləndirilməsini həyata keçirir. 
3.5. Bu Qaydaya uyğun olmayan müraciətlər növbəti mərhələyə buraxılmır. 
3.6. Fond növbəti mərhələyə buraxılan ekspertizanın nəticələri ilə bağlı hər bir 

müraciət haqqında arayış hazırlayır və Müşahidə Şurasının sədrinə təqdim edir. 
3.7. Müşahidə Şurasının sədri Fondun təqdim etdiyi arayışlar əsasında yekun 

qiymətləndirmə aparır. 
3.8.  Müşahidə Şurasının sədri: 
3.8.1. müraciətin bu Qaydaya uyğunluğunu qiymətləndirir; 
3.8.2. müraciət edənin maliyyələşmə meyarlarına uyğunluğuna baxır. 
3.9. Hər bir müraciət üzrə yekun qərar Fondun Müşahidə Şurasının sədrinin yazılı 

razılığı əsasında Fondun icraçı direktoru tərəfindən qəbul edlir. 
3.10. Seçilmiş tələbələr barədə məlumat Fondun rəsmi internət səhifəsində 

yerləşdirilir. 
 
 
 
 

                                                     IV.Maliyyələşdirmə 

4.1. Təhsil xərcləri üzrə maliyyələşmə “Azərbaycan Respublikasının Gənclər 
Fondunun vəsaitlərindən istifadə, o cümlədən Fondun vəsaiti hesabına güzəştli 
kreditlərin verilməsi Qaydası”na uyğun olaraq, Fondla və ya Fondun müvafiq tabeliyində 
olan qurumla təhsil müəssisəsi və yataqxana xidməti təşkil edən şirkət arasında 
bağlanmış müqavilələrə əsasən illik əsaslarla həyata keçirilir (Əlavə1). 

4.2. Müraciət edən şəxsin təhsil xərcləri digər mənbələrdən ödənilməməlidir. 
4.3. Müraciət edənin təhsil xərclərinə təhsil haqqı və ya yaşayış xərcləri 

(yataqxana və ya ev kirayəsi) daxildir. 
4.4. Növbəti və cari tədris ilində təhsil və yataqxana xərclərinin ödənişi, tələbənin 

keçid imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verdiyi təqdirdə aparıla bilər. Maliyyələşmə cari il 
üçün borca görə ödənilir.  

4.5. Ayrılmış maliyyə vəsaiti Azərbaycan manatı (AZN) ilə ödənilir. 
4.6. Fond və tələbə arasında maliyyə dəstəyinin göstərilməsi haqqında 

müqavilələrin imzalanması Fondun icraçı direktorunun qərarından ötən 30 (otuz) iş günü 
müddətində həyata keçirilir. Həmin müddətdə müqaviləni imzalamamış tələbələrin 
müraciətlərinə xitam verilir. Xüsusi hallarda və əsaslandırılmış səbəblərlə imzalanma 
müddəti uzadıla bilər (Əlavə 2).       

4.7. Təhsil alan gəncə istisna hallarda (təhsildə fərqləndiyinə, semestr ərzində 
qiymət ballarının yüksək olması və s.) təqaüd təyin edilə və ödənilə bilər. Orta ixtisas, 
peşə və ali təhsil müsəssisələrində təhsil alan gənclərin təqaüdlərin müəyyən edilməsi və 
ödənilməsi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 5 fevral 2016-cı il tarixli 38 
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas 
təhsili müəssisələrinin tələbələrinə və şagirdlərinə təqaüdlərin təyin olunması və 
ödənilməsi Qaydası'' əsasında ödənilir. 
  

 



                                           V. Yekun müddəalar 

5.1. Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olub təhsil alan gənclərin təhsil xərclərinin 
maliyyələşdirilməsi proqramı haqqında tələbələrin məlumatlandırılması üçün Fond 
tərəfindən maarifləndirici və digər tədbirlər təşkil edilir. 

5.2. Proqramla bağlı məlumatlar Fondun rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilir. 
 


