
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

Təhsil haqqının ödənilməsi barədə 

qaydalar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 
1. Ümumi müddəalar  

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan 

Respublikasının dövlət ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil haqqının 

ödənilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 14 iyul 2005-ci il tarixli 137 

nömrəli qərarının müddəaları əsasında hazırlanmış və Bakı Ali Neft Məktəbinə ( 

bundan sonra- BANM) qəbul olunan zaman və sonrakı dövlərdə təhsil haqqının 

ödənilməsi prosesi zamanı yaranan münasibətləri tənzimləyir.  

1.2.  Bu Qaydaların müddəaları BANM-də tədris olunan hər bir təhsil səviyyəsinə və 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına şamil olunur.  

 

2. Təhsil haqlarının ödənilməsi qaydası  

 

2.1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 8 fevral 2017-ci il tarixli 39 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə 

tələbə qəbulu Qaydaları”nın 6.1-ci bəndinə əsasən təhsilalma formasından asılı 

olmayaraq, hər hansı bir ixtisasa yerləşdirilmiş abituriyent tələb olunan sənədləri 

10 gün müddətində qəbul olduğu təhsil müəssisəsinə təqdim etməklə 

qeydiyyatdan keçməlidir.  Ödənişli əsaslarla hər hansı bir ixtisasa yerləşdirilmiş 

abituriyent təhsil aldığı ilk tədris ili üçün illik təhsil haqqının tam şəkildə 

ödənilməsini təsdiq edən sənədi qeydiyyat zamanı təqdim etməlidir.  

2.2. İlk tədris ilini  müvəffəqiyyətlə başa vurmuş ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələr 

təhsil haqqını təhsil aldığı müddətdə semestrlər üzrə ödəyəcəkdir. Tələbə 

tərəfindən təhsil haqqının ödənilməsini təsdiq edən sənədin surəti məlumat üçün 

təhsil müəssisəsinin mühasibatlığına və müvafiq kafedraya (dekanatlığa) təqdim 

olunur.  

2.3. Bu Qaydaların 2.2-ci bəndində nəzərdə tutulan halda tələbə təhsil haqqını 

ödəməli və ödənişini təsdiq edən sənədi birinci semestr üzrə 10 sentyabr 

tarixinədək, ikinci semester üzrə isə 15 yanvar tarixinədək təqdim etməlidir.   

2.4. Bu Qaydaların 2.1. - 2.3-cü bəndlərində nəzərdə tutulan hallarda ödənişli 

əsaslarla təhsil alan tələbələr tərəfindən təhsil haqqı BANM-in müvafiq 



 
 

hesablaşma hesablarına banklar və onların filialları vasitəsilə ödənilir. Bu 

bəndlərdə əks edilən müddəaların icra edilməməsi halında həmin şəxslərin 

BANM-in ərazisinə daxil olmaması və tədris prosesindən uzaqlaşdırılması barədə 

müvafiq tədbirlər görülür.  

 

3. Təhsil haqqından azadedilmə halları  

 

3.1. Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktları ilə aşağıdakı şəxslər 

təhsil haqqından azad edilmişdir:  

3.1.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 

dövlət ali təhsil 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 ;  

3.1.2. 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 həmin şəxslərin təhsil alan övladları;  

3.1.3. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların 

sosial müdafiəsi haqqında” 22 iyun 1999-cu il tarixli  Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa əsasən hər iki valideyni vəfat etmiş, hər iki 

valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, bir valideyni vəfat etmiş və o 

biri valideyni I və II qrup əlil olan 23 yaşınadək şəxslər;  

3.1.4. “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər 

haqqında” 3 sentyabr 1993-cü il tarixli Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa əsasən Şəhid ailəsi statusunu almış ailənin üzvləri;  

3.1.5. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “I və II dərəcə əlilliyi olan 

şəxslərin;habelə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların təhsil 



 
 

haqqı xərclərinin ödənilməsi haqqında” 3 may 2019-cu il tarixli 1155 nömrəli 

Sərəncamına əsasən I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslərin, habelə sağlamlıq 

iMkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar.  

3.2. “Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin 

təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinin 13 aprel 2020-ci il tarixli 138 nömrəli qərarına əsasən Azərbaycan 

Respublikasının təhsil müəssisələrində normativ təhsil müddətində ödənişli 

əsaslarla əyani təhsil alan (təkrar ali və orta ixtisas təhsili istisna olmaqla) və sosial 

baxımdan aşağıdakı həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan 

tələbələrin 2020-ci ildə tədris semestrləri (yarımillikləri) üçün təhsil haqqı 

xərcləri dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilsin:   

3.2.1. ünvanlı dövlət sosial yardımı alanlar;  

3.2.2. hər iki valideyni (tək valideyni olduqda isə həmin şəxs) və ya qanuni 

nümayəndələri aşağıdakı kateqoriyaların hər hansı birinə aid olanlar:  

a)  I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər;  

b) işsiz kimi qeydiyyatda olanlar;  

c) yaşa görə əmək pensiyaçıları;  

d) yaşa görə sosial müavinət alanlar.  

3.3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericlik aktları və SOCAR-ın müvafiq qərarları 

ilə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.  

 

4. Yekun müddəalar  

4.1. Bu Qaydaların müddəaları 2020-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir və bu 

tarixədək tənzimlənən münasibətlərə də şamil olunur.  

4.2. Əcnəbi tələbələrə münasibətdə bu Qaydaların 2.3-cü bəndi eyni ilə tətbiq 

edilir. Bu Qaydaların 2.1-ci bəndində qeyd olunan halda əcnəbi tələbə qeydiyyata 

alındığı tarixdən              10 təqvim günü ərzində BANM və təhsilalan arasında 

bağlanmış müqavilədə qeyd olunacaq məbləğ həcmində təhsil haqqını ödəyir. 

Digər məsələlər isə BANM və əcnəbi tələbə arasında bağlanılmış müqavilə ilə 

tənzimlənir.  


