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Əziz Gənclər!
“Gələcəyini Qur!” Gəncliyə Dəstək Layihəsinə göstərdiyiniz marağa görə çox sağ 
olun. Layihənin növbəti, 2020-2021-ci tədris ili üzrə seçim prosesində iştirak etmək 
istəyirsinizsə, onlayn anketi doldurun.

Onlayn anketi bu linkdən əldə edə bilərsiniz: www.bit.ly/gq-anket2020

Bu Təlimat sizə onlayn anketin doldurulmasında dəstək olacaq. Xahiş edirik ki, bu 
Təlimatda yazılanları anketi doldurmazdan öncə diqqətlə oxuyasınız. Həmçinin, 
Anketi doldurarkən təlimatların qarşınızda olması sizə yardımçı olacaq. 

Anketin doldurulmasına dair suallarınız olarsa, bizimlə əlaqə saxlayın:

+994 12 555 0731 (şəhər nömrəsi)

+994 55 382 3731 (zəng və What’s App)

http://www.bit.ly/gq-anket2020


Anketi doldurarkən diqqətdə saxlanılmalı 

vacib məqamlar:
▪ Anketi Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə doldurun

▪ Anketin doldurulmasına minimum 30 dəqiqə vaxt ayırın

▪ Sualların tam və dolğun cavablandırılması üçün anketi valideyniniz ilə 
doldurmağınız tövsiyə olunur

▪ Sualları diqqətlə oxuyun, istiqamətverici yazılara xüsusi nəzər yetirin

▪ Bütün suallara cavab verin

▪ Cavablarınız dolğun olmalıdır və ailənizin vəziyyətini əks etməlidir 

▪ Bir namizəd üçün yalnız 1 (bir) anket doldurulmalıdır

▪ Anketdə edilən dəyişikliklər yaddaşda saxlanılmadığı üçün, anketi dir dəfəyə 
doldurub göndərin

▪ Verdiyiniz məlumatların yanlış olduğu müəyyənləşdirilərsə, ərizəçi seçimdən 
kənarlaşdırılacaqdır.



“Gələcəyini Qur!” Layihəsi və Layihənin 
2020-2021-ci tədris ilində seçim prosesi 
haqqında məlumatları diqqətlə oxuyun. 
Məlumat ilə tanış olduqdan sonra “Növbəti” 
düyməsinə klikləyin.

VACİB:

Layihənin seçim prosesi ölkədəki epidemioloji vəziyyətə və

Nazirlər Kabinetinin qərarlarına uyğun olaraq həyata

keçiriləcək. Əlavə olaraq, Layihənin növbəti 2020-2021-ci

tədris ilində həyata keçirilməsi sponsorlar tərəfindən

maliyyə resurslarının mövcudluğundan asılıdır. Layihəyə

maliyyə dəstəyi ayrılmasa, müəyyən rayon/regionlardan

gənclərin layihədə iştirak etməsi mümkün olmayacaqdır.

TƏLİMAT



Məlumat ilə tanış olub Anketin 
doldurulmasına başlamaq üçün 
“BAŞLA” düyməsini seçin



Seçim prosesində iştirak şərtlərini diqqətlə oxuyun. Şərtlərlə 
razılaşdığınız halda “Şərtləri oxudum və qəbul edirəm” düyməsini seçin



ŞƏXSİ MƏLUMATLAR Bölməsi

Bu bölmədə hər namizəd özü haqqında ilkin məlumatları qeyd edəcək: ad, soyad, ata və ana adı, 
təvəllüd, cins, təhsil aldığı məktəb və rayon, ixtisas qrupu, əlaqə nömrəsi, ünvan və digərləri. 

Suallara dolğun cavab verin. 
Ad və soyadınızı Şəxsiyyət Vəsiqəsində yazıldığı kimi qeyd edin. 

Məlumatların doğru olmasına əmin olun.



Sual: Təhsil aldığınız rayon: oxuduğunuz 
məktəb harada yerləşir?

Təhsil aldığnız məktəbin yerləşdiyi 
ərazini siyahıdan seçin. 

Nəzərinizə çatdırırıq ki, siyahıda yalnız 
Layihənin əhatə etdiyi rayonlar əks 
olunub. Layihənin seçim prosesində
siyahıda qeyd olunan ərazilərdə yerləşən 
məktəblərin şagirdləri iştirak edə bilər.

Təhsil aldığınız məktəb bu siyahıda 
yoxdursa, Layihənin seçim prosesində 
iştirakınız mümkün olmayacaq.



Sual: Ünvan (yaşadığınız ünvanı qeyd edin)
Hal-hazırda yaşadığınız ünvanı qeyd edin. 
Ünvanı yazarkən bütün detalları qeyd edin.



Sual: Şəxsi əlaqə telefonu (mobil 1). 
Zəhmət olmasa, əlaqə nömrəsini +994 
00 000 00 00 formatında qeyd edin. 
Şəxsi nömrəniz yoxdursa cavabda 
"yoxdur" qeyd edin.

Cavabınızı sualda göstərildiyi kimi yazın. 
Qeyd edəcəyiniz nömrə işlək və aktiv 
olmalıdır. Şəxsi nömrəniz yoxdursa, 
cavabda “yoxdur” qeyd edin.

Misal: +994 55 382 3731



Bu Bölmədə sizinlə birlikdə yaşayan 
bütün ailə üzvləriniz haqqında 
məlumatları qeyd edin.

Sual: Valideynlərinizlə bağlı xüsusi bir 
durum varmı?
Sualın bütün cavab variantlarını 
diqqətlə oxuyun və sizə ən uyğun olan 
variantı seçin.

AİLƏ ÜZVLƏRİNİZLƏ BAĞLI
(SİZİNLƏ BİRLİKDƏ YAŞAYANLAR) MƏLUMATLAR Bölməsi



Bu bölmədə valideynləriniz haqqında məlumatları qeyd edəcəksiniz: ata və ananızın yaşı, təhsili, 
işlədiyi yer, əlaqə nömrəsi və s. Cavabları təlimatlara uyğun olaraq dolğun və detallı verin.

VALİDEYNLƏR HAQQINDA MƏLUMAT 1 Bölməsi



Bacı/Qardaşınız varsa, bunu bölmənin sonunda olan suala cavab 
verərək qeyd edin və növbəti Bölmədə bacı/qardaşınız haqqında 
sualları cavablandırın. 



Nənə/babanız varsa, bu bölmənin suallarına cavab verin. Nənə/Babanız yoxdursa 
sualların cavablarını boş qoyaraq bu bölmənin sonundakı suala keçin ("Başqa 
nənə/babanız varmı?") və "Xeyr" cavab verin.

NƏNƏ/BABA Bölməsi



Sizinlə bir yerdə yaşayan başqa ailə üzvləri varsa, “Bəli” cavabını seçin və növbəti bölmədə 
həmin ailə üzvləri haqqında məlumat verin: ailə üzvünün qohumluğu (xala, dayı, əmi oğlu və 
s.), yaşı, təhsili, iş yeri və s. Sizinlə birlikdə yaşayan bir neçə başqa ailə üzvü varsa – hamısını 
qeyd edərək, sualları cavablandırın. 

Qeyd: Anketdə sizinlə yaşayan 5 (beş) başqa ailə üzvü haqqında məlumat vermək 
mümkündür. 

Sizinlə yaşayan başqa ailə üzvləri yoxdursa, “xeyr” cavabını seçin və növbəti bölməni 
cavablandırın.

BAŞQA AİLƏ ÜZVLƏRİ Bölməsi



Bu bölmədə ailə üzvlərinizin sağlamlıq durumu haqqında məlumat verin. Ailə üzvlərinizin 
hamısı sağlamdırsa “Hamısı sağlamdır” variantını seçin. Ailə üzvlərinin hər-hansı birinin 
xroniki xəstəlik, əlillik və s. kimi problemi varsa “Ailə üzvlərindən sağlamlığı ilə bağlı 
problemi olanlar var” variantını qeyd edin və aşağıda detalları dolğun şəkildə yazın.

AİLƏ ÜZVLƏRİNİN SAĞLAMLIQ DURUMU Bölməsi



Bu Bölmədə yaşadığınız ev, ailənizə məxsus əşya/obyekt və s., 
həmçinin ailənizin gəlir mənbələri haqqında ətraflı məlumat 
qeyd etmək tələb olunur.

Sual: Yaşadığınız evlə bağlı məlumatlar
Cavab variantlarını diqqətlə oxuyun və sizə ən uyğun olanı seçin. 
Verilmiş variantlardan heç biri sizə uyğun deyilsə, “Digər” 
variantını seçin.
Yaşadığınız yer haqqında məlumatı ətraflı şəkildə qeyd edin: öz 
evinizdirsə bina və ya həyət evi, otaqların sayı və s.; kirayə 
qalırsınızsa kirayə yaşamağınızın səbəbini, kirayə haqqını; 
yataqxanada yaşayırsınızsa səbəbini qeyd edin.

Misal 1: hazırda ailəmiz ilə kirayə qalırıq – bina evi, 2 otaq. Aylıq 
kirayə haqqı 250 manatdır. 2018-ci ildə Astara rayonundan 
Bakıya köçdüyümüz üçün kirayə qalırıq. 

Misal 2: Kirayə, 3 otaq, aylıq 200 AZN, kommunal ödənişləri 
ayrıca ödəyirik (aylıq 45 AZN). Məcburi köçkünlər üçün nəzərdə 
tutulan yataqxanada yaşayırıq, şəxsi evimiz yoxdur, Şuşa 
şəhərindən məcburi köçkünük.

AİLƏ İLƏ BAĞLI DİGƏR MƏLUMATLAR Bölməsi



Sual: Aşağıdakılardan sizin evdə (ailənizdə) var olanları 
qeyd edin

Təqdim olunmuş siyahıda evinizdə olan və ailənizə 
məxsus olanların hər birini qeyd edin – bu sualda bir 
neçə variant seçmək mümkündür. Əgər sadalananlardan 
heç biri yoxdursa, heç bir variantı seçməyin və aşağıdakı 
sualda “sadalananlardan heç biri yoxdur” yazın.

Siyahıda göstərinlənlərdən evinizdə olanları və ailənizə 
məxsus olanları seçdiyiniz halda, aşağıdakı sualda 
əşyalar haqqında ətraflı məlumat qeyd edin: avtomobil 
varsa - marka və ili; obyekt seçdinizsə - obyektin növü; 
ikinci ev/bağ evi varsa - harada yerləşir, bina və ya həyət 
evidir və bu kimi detallar; mal-qara seçmisinizsə - növü 
və sayı, əkin sahəsini qeyd etdinizsə - ölçüsü, necə 
istifadə olunur və s.



Sual: Ailənizin gəlir yerləri (bütün gəlir 
mənbələrini qeyd edin)

Cavab variantlarının hamısını diqqətlə oxuyun, 
sizin ailənizə uyğun olanların hamısını seçin (bu 
sualda da bir neçə variant seçmək mümkündür).

Seçdiyiniz hər bir variant haqqında növbəti 
sualda ətraflı məlumat qeyd edin: 

Misal: ailəmiz sosial müavinət alır. Məbləğ 130 
azn təşkil edir. Atam dülgərdir, aylıq 500 azn 
gəliri var. və s.



ŞAGİRD BARƏDƏ MƏLUMATLAR Bölməsi

Bu bölmədə siz məktəbdəki sonuncu yarımil qiymətlərinizi və hazırlığa gedib-
getmədiyiniz haqqında məlumat verəcəksiniz.

Sual: Sonuncu yarımil qiymətlərinizi qeyd edin. Əgər məktəbinizdə yalnız 
ixtisas fənləri tədris olunursa, o zaman ancaq keçdiyiniz fənlər üzrə yarımil 
qiymətlərinizi qeyd edin.

Fənlərin siyahısından sizə aid olanları seçin – seçdiyiniz hər bir fənn üçün 

2, 3, 4 və ya 5 düymələrini seçməklə qiyməti qeyd edin.



ŞAGİRD BARƏDƏ MƏLUMATLAR Bölməsi

Sual: Məktəbdən kənar olaraq fərdi müəllimlərlə 
və ya hər hansı kursda hazırlaşırsınızmı?

2 cavab variantından sizə ən uyğun olanı seçin: 
sualda göstərilən vaxt aralığına diqqət yertirin.

1. Hazırlaşıram (sentyabr 2019-cu ildən etibarən 
bu günə qədər hazırlığa getdiyiniz halda)

2. Hazırlaşmıram (sentyabr 2019-cu ildən 
etibarən bu günə qədər hazırlığa getmədiyiniz 
halda)

Cavabınızdan asılı olaraq, növbəti Bölməyə keçid 
alacaqsınız.



Bu bölmədə fərdi müəllim və ya kursda hazırlaşmaq haqqında məlumat verəcəksiniz. Hazırlaşdığınız bütün 
fənləri və hər birinə etdiyiniz ödənişləri qeyd edin. Ödənişlərin kim tərəfdən verildiyini müvafiq sualın 
cavabında qeyd edin. Ödəniş etmirsinizsə səbəbini yazın.

Hər hansı fəndən hazırlığa gedib dayandırmısınızsa, səbəbini qeyd edin

FƏRDİ HAZIRLIQ/KURSDA HAZIRLIQ Bölməsi



Sual: Sınaq imtahanlarında iştirak etmisinizmi?

Verilmiş 2 variantdan (“bəli”/”xeyr”) birini seçin. 

“Bəli” cavabını verdiyiniz halda növbəti

bölmədə iştirak etdiyiniz sınaq imtahanı,

sınağı keçirən qurum, topladığınız bal və s.

məlumat verəcəksiniz.

Anketdə iştirak etdiyiniz 3 (üç) sınaq imtahanı

haqqında məlumat verə bilərsiniz.

Sınaq imtahanında iştirak etməmisinizsə

“Xeyr” cavabını seçin və növbəti bölmənin

suallarını cavablandırmağa davam edin.

SINAQ İMTAHANINDA İŞTİRAK Bölməsi



Bu bölmədə aşağıda qeyd olunan sullara ətraflı və 
dolğun cavab verməyiniz xahiş olunur:

Hansı sənətə yiyələnmək istəyirsiniz və nə üçün?
Sizcə, ali təhsilli olmaq insanların həyatında nələri 
dəyişdirir?
Ali məktəbə qəbul olmasanız, nə edəcəksiniz?
Nə üçün layihəyə seçilənlərdən biri siz olmalısınız?

Bu suallar sizi namizəd kimi daha yaxından 
tanımağımıza imkan verəcək. 

Cavablarınızın ətraflı və səmimi olmasına əmin 
olun.

YEKUN SUALLAR Bölməsi



Sual: Özünüz və ailəniz haqqında nələri əlavə edərdiniz? Ailəniz 
haqqında vacib detalları (bundan öncə qeyd olunmayan) burada 
ətraflı yazın

Bu sualda özünüz və ailəniz haqqında anketdə soruşulmamış, lakin 
sizin vacib hesab etdiyiniz və bölüşmək istədiklərinizi ətraflı qeyd 
edin. Ailəniz haqqında layihədə iştirak etməyinizə təsir göstərə 
biləcək mühüm məlumat/məqamlar varsa, bu sualı ətraflı və izahlı 
cavablandırın.



Sual: Sizinlə Layihə haqqında əlaqə saxlamağımız üçün aktiv olan 
telefon nömrəsi qeyd edin

Bu sualın cavabında verdiyiniz nömrə sizinlə əlaqə saxlamaq üçün 
istifadə olunacaq. Bu, ya sizin şəxsi ya da valideyninizin nömrəsi ola 
bilər. 

Əmin olun ki, burada qeyd etdiyiniz nömrə işlək vəziyyətdədir.



Bu bölmədə yazılanlar ilə 
tanış olun və telefon 
nömrəsi haqqında sualı 
təlimatlara uyğun olaraq 
cavablandırın.

SEÇİM PROSESİNİN NÖVBƏTİ MƏRHƏLƏSİ Bölməsi



Bu, anketin sonuncu bölməsidir. Bölmədə 
qeyd olunanları diqqətlə oxuyun. 

Doldurduğunuz anketi göndərmək üçün 
“Təqdim edin” düyməsini seçin. Telefonda 
istifadə olunan dildən asılı olaraq bu düymə 
“Gönder/Submit/Təqdim edin/Послать” 
kimi görsənəcək.

YEKUN Bölmə

“Təqdim edin” düyməsini seçəndən sonra ekranınıza “Təşəkkür Edirik!” mesajı çıxacaq. 
Bu mesajın ekrana gəlməsini gözləyin. Əks halda doldurduğunuz anket sistemə daxil 
olunmayacaq və cavablarınız qeydə alınmayacaq.



“Gələcəyini Qur!” layihəsi, seşim prosesi, anket və sizi 

maraqlandıram digər suallarınızı bizə zəng vuraraq və ya mesaj 

yazaraq verə bilərsiniz.

+994 12 555 0731 (şəhər nömrəsi)

+994 55 382 3731 (zəng və What’s App)

Seçim Prosesi haqqında ən son məlumat və yeniliklər 

Layihəmizin veb-saytında yerləşdiriləcək:

www.geleceyiniqur.az

http://www.geleceyiniqur.az/


Bizi Facebook və Instagramda izləyin:

Facebook: Gələcəyini Qur Layihəsi
https://www.facebook.com/geleceyiniqur/

Instagram: geleceyiniqurlayihesi
https://www.instagram.com/geleceyiniqurlayihesi/

https://www.facebook.com/geleceyiniqur/
https://www.instagram.com/geleceyiniqurlayihesi/


www.geleceyiniqur.az

http://www.geleceyiniqur.az/

