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BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ

Nəticələr, tələbə krediti:

 dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılmalı və 
dəstəklənməlidir;

 uzunmüddətli olmalıdır;
 aşağı faizlə verilməlidir;
 sığortalanmalıdır;
 banklar vasitəsilə verilməlidir;
 birbaşa təhsil müəssisəsinə ödənilməlidir;
 tələbənin təhsil nəticələrini 

stimullaşdırmalıdır;
 aztəminatlı ailələrə münasibətdə güzəşt 

tətbiq edilməlidir.
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Təhsil tələbə krediti - qanunvericilik

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

«Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin

tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondunun

yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə

bağlı bir sıra tədbirlər haqqında» 2021-ci il 17

iyun tarixli 1367 nömrəli Fərmanı

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

«Təhsil Tələbə Krediti Fondunun vəsaiti

hesabına təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi

Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2021-

ci il 24 iyul tarixli 226 nömrəli Qərarı

http://www.e-qanun.az/framework/47641
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TƏLƏBƏ KREDİT SİSTEMİNİN MƏQSƏDLƏRİ

Məqsədlər təhsil, sosial, iqtisadi və maliyyə xarakterlidir

 təhsildə əlçatanlıq və bərabər imkanlar; 

 təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi;

 təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi;

 sosial çətinliklərin aradan qaldırılması; 

 təhsilin maliyyə təminatına dövlət dəstəyinin 

yüksəldilməsi; 

 təhsilin maliyyələşmə mexanizminin 

şaxələndirilməsi.
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TTK almaq üçün ümumi tələblər

Fondun vəsaiti hesabına verilən tələbə krediti üzrə ümumi tələblər 
aşağıdakı kimidir:

Tədrisə tam cəlb olunaraq (fulltime) təhsil müəssisələrində əyani  təhsil almalı;

Hər tədris semestri üçün müraciət;

Son semestri üzrə akademik borcun olmaması;

Girov və zaminlik tələb olunmur;

Borcalan ölüm və əlillik hallarından sığortalanır;

Tələbə krediti Azərbaycan manatı ilə verilir.
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TTK almaq üçün ümumi tələblər

Tələbə kreditləri iki növdə təqdim edilir: sosial və standart 

Sosial tələbə kreditindən istifadə etmək hüququ 
olan şəxslər:

Standart tələbə kreditindən istifadə etmək hüququ 
olan şəxslər:

 ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin 
üzvləri;

 3-cü dərəcə əlilliyi olanlar;
hər iki valideyni (tək valideyni olduqda, həmin şəxs) 

aşağıdakı kateqoriyaların hər hansı birinə aid olduqda:
o 1-ci və ya 2-ci dərəcə əlilliyi olanlar;
o işsiz kimi qeydiyyatda olanlar;
o yaşa görə əmək pensiyası alanlar;
o yaşa görə sosial müavinət alanlar;

 ümumi orta müvəffəqiyyət göstəriciləri (ÜOMG) 
71 bal və yuxarı olanlar;

 təhsil haqqı xərcinin 20 faizini özü tərəfindən 
ödəyənlər;

 sosial tələbə krediti almaq hüququ olmayanlar.

Qeyd: Sosial tələbə krediti almaq hüququ yuxarıda 
göstərilən şərtlərin hər hansı biri olduqda yaranır.

Qeyd: Standart tələbə krediti almaq hüququ yuxarıda 
göstərilən şərtlərin hər üçü eyni vaxtda yarandıqda 
təmin olunur.
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Birinci tədris ilinin ilk semestri (yarımili) üçün tələbələrin standart 

TTK almaq hüququnu müəyyən edən tələbə qəbulu imtahanında 

toplanan ümumi balın minimal həddi

2021/2022-ci tədris ilində təhsil səviyyələri üzrə əyani formada
ödənişli təhsil alan 1-ci kurs tələbələrininilin ilk semestri üçün standart
TTK almaq hüququnu müəyyən edən tələbə qəbulu imtahanında
toplanan ümumi balın minimal həddi Himayəçilik Şurası tərəfindən
aşağıdakı kimi təsdiq edilmişdir:

 bakalavr səviyyəsi  - 300  - 700 bal aralığı

 magistr səviyyəsi    - 50    - 100 bal aralığı

 subbakalavr səviyyəsi            - 110  - 300 bal aralığı
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Təhsil haqqı

Təhsil haqqı təhsil səviyyələrindən asılı olaraq 400 – 10000 manat aralığında dəyişir.

Təhsil haqqı hər tədris ili üçün ayrı-ayrı təhsil səviyyələri, ayrı-ayrı təhsil müəssisələri və ayrı-ayrı
ixtisaslar üzrə tələbə qəbuluna dair Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq
sərəncamları ilə təsdiq edilir.
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Təhsil tələbə kreditinin məbləğinin yuxarı həddi

Aktuar hesablamaların nəticəsini nəzərə alaraq, Təhsil
Tələbə Krediti Fondunun Himayəçilik Şurası təhsil
tələbə kreditinin məbləğinin yuxarı həddinin
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq
sərəncamları ilə təsdiq edilən hər tədris ili üçün tələbə
qəbulunda nəzərdə tutulmuş ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə
ödənişli əsaslarla təhsilalana düşən illik təhsil
haqlarının məbləği həddində təsdiq etmişdir.
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Standart və sosial təhsil tələbə krediti üzrə illik faiz dərəcələri

Aktuar hesablamaların nəticəsini nəzərə alaraq, Təhsil
Tələbə Krediti Fondunun Himayəçilik Şurası Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti ilə razılaşdıraraq təhsil
tələbə kreditləri üzrə aşağıdakı faizlərini təsdiq
etmişdir:

2%

6%

Sosial təhsil tələbə krediti üzrə illik 

Standart təhsil tələbə krediti üzrə 
illik 
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Tələbə krediti müddəti və faizlər

Fondun vəsaiti hesabına verilən tələbə krediti üzrə ümumi tələblər aşağıdakı kimidir:

Sosial tələbə kreditləri üzrə illik faiz dərəcəsi

2%

Standart tələbə kreditləri üzrə illik faiz dərəcəsi

6%

Qeyd: Təhsil, güzəşt və möhlət müddətində kreditə faiz hesablanmır və ödəniş tələb olunmur

Təhsil

Müddəti

Güzəşt

Dövrü

Qaytarılma

Müddəti TOPLAM
Möhlət

Dövrü

Bakalavr

Magistr

4-6 il

1.5-2 il

2 il

2 il

10 il

10 il

2-4 il

2-4 il

18-22 il

15.5-18 il

2-3 il 2 il 10 il 2-4 il 16-19 ilSubbakalavr
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Möhlət və sığorta

Tələbə kreditlərinə möhlət verilir və kreditlər müəyyən hallardan sığortalanır

Möhlət verilən hallar:
 yuxarı təhsil səviyyəsində əyani təhsil;
 həqiqi hərbi xidmət;
 məhkumluq;
 işləyən məzunlara münasibətdə hamiləliyə və doğuma görə və uşağının üç yaşı 

tamam olanadək ona qulluq etməkdən ötrü qismən ödənişli sosial məzuniyyət;
 sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara və I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə

qulluq müddəti.
 Möhlətin 1 tələbə üçün hesablanan orta  müddəti 2-4 ildir. 

Sığortalanan hallar:
 Ölüm;
 Əmək qabiliyyətinin tam, yaxud qismən itirilməsi (əlillik);
Qeyd: Sığorta müqaviləsinin tərəfləri tələbə kreditini alan tələbə və sığorta şirkətidir. Sığorta 
haqqı hər kredit müqaviləsinə uyğun hesablanır və tələbənin aldığı kreditin məbləğinə əlavə 
olunaraq müvəkkil bank tərəfindən ödənilir.
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TƏLƏBƏ KREDİTLƏRİ ÜZRƏ TƏTBİQ EDİLƏN GÜZƏŞTLƏR

Fondun vəsaiti hesabına verilən tələbə krediti üzrə güzəştlər aşağıdakı kimidir:

Sosial tələbə kreditindən istifadə edən şəxslər üçün:

 ÜOMG-si 71 bal və yuxarı olan tələbəyə həmin tədris semestri 
üçün götürdüyü kreditə görə faiz hesablanmır;

 Təhsil dövründə bütün tədris semestrlərində ÜOMG-si 91 bal 
və yuxarı olan tələbələr təhsil müddətində aldığı tələbə 
kreditinin 50 faizi hissəsinin ödənişindən azad olunur.

Standart tələbə kreditindən istifadə edən şəxslər üçün:

 ÜOMG-si 91 bal və yuxarı olan tələbəyə həmin tədris semestri 
üçün götürdüyü kreditə görə faiz hesablanmır;

 Təhsil dövründə bütün tədris semestrlərində ÜOMG-si 91 bal 
və yuxarı olan tələbələr təhsil müddətində aldığı tələbə 
kreditinin 25 faizi hissəsinin ödənişindən azad olunur.
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TƏLƏBƏLƏR

Bütün əyani təhsil alan tələbələrin 59,5% ödənişli təhsil alan tələbələrdir, o cümlədən bakalavriat səviyyəsi üzrə 
58,5%, magistratura səviyyəsi üzrə 62.8% və subbakalavriat səviyyəsi üzrə 61% ödənişli təhsil alır.

Göstəricilər CƏMİ Bakalavriat Magistratura Subbakalavriat

Bütün tələbələr 266.029 183.095 19.286 63.648

Onlardan əyani təhsil alanlar 246.162 168.117 19.196 58.849

o cümlədən:

Ödənişli təhsil alan tələbələr 146.373 98.430 12.051 35.892
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TƏLƏBƏLƏR

Göstəricilər CƏMİ Bakalavriat Magistratura Subbakalavriat

Ödənişli təhsil alan tələbələr 146373 98430 12051 35892

Onlardan:

Dövlət hesabına təhsil alanlar 20200 17500 1200 1500

Təhsil haqqı ödəyən tələbələr 126173 80930 10851 34392

Onlardan TTK almaq hüququ olanlar 56208 40465 5426 10317



DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ MİNNƏTDARAM!


