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1. Mövcud vəziyyət 

 

Azərbaycanlı gənclərin dövlət dəstəyi ilə xarici ölkələrdə təhsil alması prosesi müstəqilliyin 

ilk illərindən başlayıb. Bu prosesdə dövlətin iştirakı ikitərəfli müqavilələr əsasında azərbaycanlı 

gənclərin xarici ölkələrin təhsil  müəssisələrinə göndərilməsi ilə xarakterizə olunub. 1990-cı 

illərin ortalarına doğru Azərbaycan hökuməti və Təhsil Nazirliyi xüsusilə Türkiyə 

Respublikasının dövlət qurumları ilə təhsildə əməkdaşlıq sahəsində bir neçə sənəd imzalayıb.  

Azərbaycan hökuməti 1992-ci ildə Türkiyə Respublikası Xarici İşlər, Milli Təhsil və Dövlət 

nazirlikləri ilə Niyyət Protokolu, Milli Təhsil Nazirliyi ilə təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında 

müqavilə, təhsil və elm sahəsində əhatəli əməkdaşlıq haqqında Protokol, 1994-cü ildə Böyük 

Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı hökuməti ilə təhsil, elm və mədəniyyət 

sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş, Rumıniya hökuməti ilə elm, təhsil, mədəniyyət və idman 

sahələrində əməkdaşlıq haqqında Saziş, 1996-cı ildə Türkmənistan, 1997-ci ildə isə  Gürcüstan, 

Ukrayna, Rusiya, Qazaxıstan, Moıldova və digər ölkələrin hökumətləri ilə təhsil sahəsində 

əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalayıb. 

Ötən əsrin 90-cı illərinin sonlarına doğru informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 

inkişafından bəhrələnən azərbaycanlı gənclərin müstəqil şəkildə xarici ali təhsil ocaqlarına üz 

tutmasında yüksələn dinamika qeydə alınıb. Bu proses ABŞ-ın və Avropa ölkələrinin təhsil-

mübadilə proqramlarının, bütövlükdə, azərbaycanlı gənclərin ölkəmizdən kənarda nüfuzlu ali 

təhsil ocaqlarında təhsilinə vəsait ayıran xarici donorların Azərbaycanda fəaliyyətinin 

güclənməsi ilə müşahidə olunub.  

Təhsil Nazirliyinin açıqladığı 2010-cu ilin sonuna olan rəsmi statistikaya görə,  dövlət xətti 

ilə Turkiyə ali məktəblərində 503 nəfər,  Rusiyada 234 nəfər,  Ç in Xalq Respublikasında 26 

nəfər, Koreya Respublikasında 8 nəfər ali təhsillərini davam etdiriblər. Müxtəlif ölkələrin 

Azərbaycana ayırdığı təqaüdlər çərçivəsində bu ölkələrin ali məktəblərinin bakalavr, mutəxəssis, 

magistr, doktorantura, tibdə uzmanlıq və aspirantura səviyyələrində təhsil almaq məqsədilə bu 

tarixə qədər 789 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı gondərilib. Öz hesabına və müxtəlif 

mübadilə proqramları çərçivəsində isə 5000-dən artıq tələbə respublikamızdan kənarda 

təhsillərini davam etdiriblər. 

19 oktyabr 2006-cı ildə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ―bu sahədə mövcud olan 

pərakəndəliyi‖ əsas götürərək xarici ölkələrin nüfuzlu ali məktəblərində azərbaycanlı gənclərin 

təhsil almalarını və onların müstəqil Azərbaycanın inkişafı üçün güclü amilə çevrilmələrini 
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təmin etmək məqsədi ilə azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almalarına dair Dövlət 

Proqramının hazırlanması barədə sərəncam imzalayıb.  

Prezidentin  2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə ―2007-2015-ci illərdə 

Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı‖ təsdiq olunub. Dövlət 

Proqramı qəbul olunan tarixə olan statistik məlumata görə, dövlət xətti ilə xarici ölkələrin ali 

təhsil müəssisələrində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı 1000-ə yaxın olub. Onlardan 

təqribən 700 nəfəri Turkiyə Respublikasının, 180 nəfəri Rusiya Federasiyasının, 50-yə yaxını 

Misir Ərəb Respublikasının, 20-yə yaxını Cin Xalq Respublikasının, qalanları isə hər ölkədə bir 

necə nəfər olmaqla Cexiya, Slovakiya, Rumıniya və Malayziyanın payına düşüb. Bundan əlavə, 

öz vəsaiti hesabına və müxtəlif təhsil mübadilə proqramları çərçivəsində xaricdə təhsil alanlar da 

olub ki, onlarla bağlı dəqiq statistik məlumat yoxdur.  

Statistikadan göründüyü kimi, Dövlət Proqramı qəbul olunana qədər tələbələrin böyük 

əksəriyyəti Türkiyə Respublikasında təhsil alıb. İkinci yeri Rusiya Federasiyası tutur, Qərb 

olkələrində təhsil alanların xüsusi çəkisi isə çox azdır. Proqramın qəbulundakı məqsədlərdən biri 

azərbaycanlı gənclərin Qərbin aparıcı universitetlərində təhsil almalarını təmin etmək idisə, digər 

məqsədlər hər bir təhsil pilləsi üzrə ölkənin ehtiyacı olan prioritet ixtisasları müəyyənləşdirmək 

və təhsil alan gənclərin məzun olduqdan sonra ölkəyə qayıdıb işləməsi mexanizmini yaratmaqla 

bağlı idi.  

Məlumat üçün deyək ki, hazırda azərbaycanlı gənclərin xaricdə təhsilinin dörd formasına 

rast gəlinir. Bunlar aşağıdakılardır:  

1) Öz imkanları hesabına xaricdə təhsil. 

2) Müxtəlif təhsil mübadilə proqramlarını həyata keçirən təşkilat və digər donor qurumların 

təqaüdləri hesabına xaricdə təhsil. 

3) Dövlət xətti ilə, yəni təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında ikitərəfli razılaşmalar əsasında 

Azərbaycan vətəndaşları üçün ayrılan təqaüdlər hesabına Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata 

keçirilən xaricdə təhsil. 

4) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 aprel 2007-ci il tarixli 2090 saylı Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş «2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə 

Dövlət Proqramı» çərçivəsində xaricdə təhsil. 

Bu tədqiqat işində yalnız Dövlət Proqramı çərçivəsində xaricdə təhsillə bağlı məsələlər 

araşdırılıb. Dövlət Proqramına uyğun olaraq Nazirlər Kabineti xaricdə təhsil alacaq 

azərbaycanlı gənclərin seçim və təhsil haqlarının ödənilməsi qaydaları, aylıq xərc normaları, 

prioritet ixtisaslar və ali təhsil ocaqlarının siyahısını hazırlayaraq təsdiq edib (Bu barədə 

tədqiqatın qanunvericlik bölməsində ətraflı məlumat verilib). 
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Dövlət Proqramının 4-cü bəndinə əsasən, proqram çərçivəsində xaricdə dövlət hesabına 

təhsil almağa göndərilən Azərbaycan gənclərinin təhsilin bütün pillələri üzrə illik sayının 2015-ci 

ildə 1000 nəfərə, onların ümumi sayının isə 2007-2015-ci illərdə 5000 nəfərə çatdırılması 

nəzərdə tutulub. Dövlət Proqramından bu ilin sonuna qədər (30.11.2011-cu il) faydalananların 

sayı aşağıdakı cədvəldə verilib. 

Cədvəl 1. Dövlət Proqramı ilə xaricə göndərilmiş azərbaycanlı gənclərin sayı 

(30.11.2011-ci il tarixinə) 

İllər 2007 2008 2009 2010 2011 (11 ay) 

Tələbələrin sayı (illər üzrə) 74 164 319 250 185* 

Artan yekunla 74 238 557 807 992* 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Fondu 

 

* Artan yekunla götürdükdə 2011-ci ilin 30 noyabr tarixinə qədər xaricdə təhsil alan 

992 azərbaycanlı gəncin xərcləri Dövlət Proqramı çərçivəsində maliyyələşdirilib. Ancaq 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan (ARDNF) verilən məlumata görə, 2011-ci ilin 

iyun-avqust aylarında Dövlət Proqramına əlavə 405 nəfər qəbul olunub, bu tələbələr xaricdə 

təhsilə qatılma mərhələsində olduqlarından 2011-ci ilin sonuna kimi Proqram çərçivəsində 

maliyyələşdirilən tələbələrin ümumi sayı 1228 nəfərə çatacaq. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 3 iyun tarixli, 204 s saylı 

Sərəncamı ilə ―Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil almaları uzrə prioritet sahə, ixtisas və 

Proqramların siyahısı‖ təsdiq olunsa da, hər ilin yayında müsabiqə elan olunarkən konkret 

prioritet ixtisasların siyahısı açıqlanır. Müsabiqəyə sənəd verənlərin seçdikləri ixtisas açıqlanan 

siyahıda olmalıdır, çünki Dövlət Proqramı çərçivəsində maliyyələşmə yalnız açıqlanan ixtisaslar 

üzrə aparılır. 2011-2012-ci tədris ili üçün aşağıdakı prioritet ixtisaslar üzrə müsabiqə keçirilib: 

1.  Tibb 

2. Dövlət idarəetməsi 

3. İnformasiya texnologiyaları 

4. Sənaye 

5. Elm (sosial elmlər) 

6. Xidmət 

7. Mədəniyyət 

8. Kənd Təsərrüfatı 

9. Təhsil 
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10. Tikinti 

11. Hüquq 

12. Turizm 

Diaqram 1. 2008-2011-ci illərdə Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsili maliyyələşdirilmiş 

azərbaycanlı gənclərin təhsil pillələri üzrə sayı (30.11.2011-ci il tarixinə) 

 

Mənbə: ARDNF 

Qeyd: Bu məlumatlar ARDNF tərəfindən təqdim olunduğundan təhsil pillələri üzrə 

bölgüdə Dövlət Proqramı  çərçivəsində 2007-ci ildə maliyyələşdirilən 74 tələbə nəzərə 

alınmayıb. 

Diaqram 1-dən görünür ki, Dövlət Proqramı ilə maliyyələşdirilən tələbələrin ən böyük 

hissəsi (43%) bakalavr pilləsində, təxminən elə bir o qədəri (40%) isə magistraturada təhsil 

alanlardır. Rezidentura (ordinatura) və doktorantura təhsil alanların xüsusi çəkisi isə müvafiq 

olaraq 12% və 5% təşkil edir. 

Diaqram 2. Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsili maliyyələşdirilmiş azərbaycanlı 

gənclərin təhsil aldıqları ölkələr üzrə sayı (2008-2011). (30.11.2011-ci il tarixinə) 
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Mənbə: ARDNF 

30.11.2011-ci il tarixinə olan statistikaya görə, 2008-2011-ci illərdə Dövlət Proqramı 

çərçivəsində 918 nəfər azərbaycanlı gənc maliyyələşdirilib. Diaqram 2-dən də göründüyü kimi, 

Proqram çərçivəsində təhsil alan azərbaycanlı gənclərin 22.8%-i Böyük Britaniyanın, 20.9%-i 

Türkiyənin, 13.9%-i Almaniyanın, 7.5%-i Fransanın, 7.1%-i Rusiyanın payına düşür. Sonrakı 

beşliyi isə Kanada (6.3%), Niderland Krallığı (4.3%), ABŞ (3.4%), Koreya (2.8%) və İsveç 

Krallığı (2.5%) qapadır.  

İndi isə bakalavriat və magistratura pillələri üzrə prioritet ixtisaslar üzrə tələbələrin 

bölgüsünə nəzər salaq. Xarici ölkələrin universitetlərində bakalavr (mütəxəssis) pilləsində 

təhsil alan tələbələrin əksər hissəsi idarəetmə (105 nəfər), tibb (74 nəfər) və informasiya- 

kommunikasiya texnologiyaları (46 nəfər) sahələrində təhsil alırlar. Diaqram 4-dən göründüyü 

kimi, daha çöx xüsusi çəki də məhz bu sahələrin payına düşür. 

 

Diaqram 3. Dövlət Proqramı çərçivəsində xarici universitetlərdə bakalavr pilləsində təhsil 

alanların prioritet sahələr üzrə bölgüsü. (01.10.2011 tarixinə) 
 

Mənbə: ARDNF 



7 

 

 

Magistratura pilləsində təhsil alanların əksəriyyəti bakalavr pilləsində olduğu kimi 

əsasən iqtisadiyyat və idarəetmənin (176 nəfər) payına düşür. Diaqram 4-də prioritet ixtisalar 

üzrə magistratutada təhsil alanların xüsusi çəkisi veriib. Bölgüdən göründüyü kimi, iqtisadiyyat 

və idarəetmədən (56.0%)  sonra hüquq (14.6%), sənaye (6.3%), informasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları (6.0%) və digər aparıcı ixtisaslar gəlir.   

Bunlarla yanaşı, Dövlət Proqramı çərçivəsində xaricdə təhsil alan tələbələrin digər qismi 

127 nəfər təhsilin digər pillələrində - aspirantura, ordinatura, rezidentura və doktorantura 

sahələrində təhsil alırlar. Bu pillələrdə təhsil alan tələbələrin əksəriyyəti (102 nəfər) tibb 

sahəsində təhsil alır. 

Eyni zamanda, onlar arasında elm sahəsində (5 nəfər), hüquq (2 nəfər) və sair (18 nəfər) 

sahələrdə təhsil alanlar var. 

 

Diaqram 4. Dövlət Proqramı çərçivəsində xarici ölkələrin təhsil müəssisələrində 

magistratura pilləsində təhsil alanların prioritet sahələr üzrə bölgüsü. 

(01.10.2011 tarixinə) 

 

Mənbə: ARDNF 
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Sonuncu müsabiqədən sonra Dövlət Proqramının maliyyələləşdirdiyi tələbələrin prioritet 

ixtisaslar üzrə bölgüsünə nəzər salaq. Diaqram 5-dən görünür ki, bu tədris ili çərçivəsində 

maliyyələşdirilən tələbələrin sahələr üzrə bölgüsündə tibb (69 nəfər), Dövlət idarəetməsi (28 

nəfər), elm (26 nəfər), informasiya texnologiyaları (23 nəfər) və sənaye (20 nəfər) liderliyini 

qoruyur. Bu beş ixtisas üzrə təhsil alanların ümumi yekunda payı 83.3% təşkil edir.  

Diaqram 5.  2011-2012-ci  tədris ilində qəbul olmuş və təhsili Neft Fondu tərəfindən 

maliyyələşdirilmiş azərbaycanlı gənclərin prioritet ixtisaslar üzrə sayı (nəfər) 

(30.11.2011-ci il tarixinə). 

 

 

 
Tibb Döv. 

idarə. 

 

İnfor. 

texn. 

 

Sənaye 

 

Elm Xidmət 

 

Məd. 

 

Kənd 

Təsər. 

 

Təhlil 

 

Tikinti 

 

Hüquq 

 

69 28 23 20 26 10 5 1 1 1 1 

 

Mənbə: ARDNF 

  

Proqram çərçivəsində məzun olanların statistikasına nəzər salsaq, onların sayının 

01.10.2011-ci il tarixinə 118 nəfər təşkil etdiyini görərik. Məzunların 52 nəfəri Böyük Britaniya, 

13 nəfəri Fransa, 12 nəfəri Amerika Birləşmiş Ştatları, 8 nəfəri Rusiya, 8 nəfəri Türkiyə, 6 nəfəri 
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Niderland K., 8 nəfəri Almaniya, 4 nəfəri İsveç K, 2 nəfəri İspaniya və hər birində 1 nəfər 

olmaqla, İsveçrə, Yeni Zelandiya, Ç exiya, Sinqapur və Avstraliyada təhsillərini başa vurmuşlar. 

 

Diaqram 6. 2011-2012-ci  tədris ilində Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsil almaq hüququ 

qazananların təhsil səviyyələri üzrə paylanması (nəfər) 

 

 

Mənbə: Təhsil Nazirliyi 

 

2011-2012-ci tədris ilində müsabiqədən keçənlərin təhsil pillələri üzrə paylanması 

göstərir ki, (Diaqram 6) əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də bakalavrlar üstünlük təşkil edir. 

Statistikaya görə, son tədris ilində qəbul olunanlar içərisində bakalavrların payı 43.2%-dir. Bu 

bölgüdə magistrlar 30.4%, rezidenturaya qəbul olunanlar 20.4%, PHD/aspiranturanı seçənlər 

isə 5.9% təşkil edir. 
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Diaqram 7. Dövlət Proqramı çərçivəsində xaricdə təhsili başa vuran məzunların ölkələr 

üzrə sayı (nəfərlə), 01.10.2011-ci il tarixinə 

 

Mənbə: ARDNF 

 Diaqramdan göründüyü kimi, məzunların ölkələr üzrə səpələnməsi o qədər də geniş deyil. 

Altı ölkənin - Böyük Britaniya, Fransa, ABŞ, Rusiya, Almaniya və Türkiyəninin payına cəmi 

məzunların 85.6%-i düşür. ARDNF-dən bildriblər ki, məzunların sayının ilin sonuna kimi 300 

nəfəri keçəcəyi gözlənilir. Məzunların qeydiyyatının ləngiməsi təhsil alanların ali təhsil 

ocaqlarından diplomlarının almasının gecikməsi ilə izah olunur. 
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1. Dövlət proqramı çərçivəsində xaricdə təhsili tənzimləyən 

qanunvericlik bazası 

―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı‖ 

qəbul olunmamışdan əvvəl və sonra Dövlət Proqramı ilə təhsilin təşkili, hazırlanması və icra 

mexanizminin yaradılması üçün Prezident bəzi sərəncam və fərmanlar imzalayıb, Nazirlər 

Kabineti bir çox qayda, norma, siyahı hazırlayaraq təsdiq edib. Onların tam siyahısı belədir: 

1. “Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə  təhsil almasına dair Dövlət Proqramı 

haqqında” Prezidentin 19 oktyabr 2006-cı il tarixli Sərəncamı. 

2. ''2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı''nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 

aprel  2007-ci il tarixli, 2090 saylı Sərəncamı. 

3. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı 

4. “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin bəzi məsələləri barədə” Nazirlər 

Kabinetinin 2006-cı il 25 oktyabr tarixli, 230 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi 

haqqında Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2007-ci il tarixli, 222 saylı Qərarı. 

Qərarda Təhsil Nazirliyinin stat vahidinin 3 vahid atrırılması nəzərdə tutulur. 

5. “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiyanın 

yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 30 may 2005-ci il 

tarixli, 831 saylı Sərəncamı.  

Sərəncama 4 dəfə dəyişiklik edilib və tərkib tamamilə yenilənib. Dəyişikliklər 

aşağıdakılardır: Prezidentin 16 aprel 2007-ci il tarixli, 2090 nömrəli Sərəncamı ilə 2-ci 

bəndində "Misir Mərdanov - Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri" sözlərindən sonra 

"Heydər Babayev - Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf naziri"  sözləri və "Azad 

Rəhimov - Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri" sözləri əlavə edilib. 

Prezidentin 7 fevral 2011-ci il tarixli, 1306 nömrəli Sərəncamı ilə 2-ci bəndi qüvvədən 

düşmüş hesab edilib. Prezidentin 13 iyul 2005-ci il tarixli, 890 nömrəli Sərəncamı ilə 

“Komissiyanın üzvləri” sözlərindən sonra “Elçin Əfəndiyev - Azərbaycan Respublikası 

Baş nazirinin müavini” sözləri əlavə olunub.  Prezidentin  13 fevral 2009-cu il tarixli, 61 

nömrəli Fərmanı ilə 2-ci bəndində "Heydər Babayev - Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadi inkişaf naziri" sözləri "Şahin Mustafayev - Azərbaycan Respublikasının iqtisadi 

inkişaf naziri" sözləri ilə əvəz edilib. 
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6. “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiyanın yeni 

tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 7 fevral 

2011-ci il tarixli, 1306 saylı Sərəncamı. 

7. "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı"nın 2007/2008-ci tədris ilində maliyyələşdirilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr  2007-ci il tarixli, 2377 saylı Sərəncamı. 

Sərəncamda deyilir: “2007/2008-ci tədris ilində Azərbaycan gənclərinin Amerika 

Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Cənubi Koreya, Fransa, İngiltərə, İspaniya, Rusiya, 

Türkiyə və digər ölkələrdə təhsil almalarını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikasının 2007-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə 2,2 

milyon (iki milyon iki yüz min) manat məbləğində vəsait ayrılsın. Namizədliyi Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiya tərəfindən təsdiq olunmuş 

xaricdə təhsil almağa göndərilən vətəndaşlarla xüsusi müqavilə bağlamaq səlahiyyəti 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə verilsin”. 

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 3 iyun tarixli, 128 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici ölkələrdə təhsil alacaq Azərbaycan gənclərinin 

seçim Qaydaları” . 

9. Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 27 noyabr tarixli, 261 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş  “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə 

Dövlət Proqramı” na əsasən Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrin ali 

məktəblərində təhsil haqlarının ödənilməsi qaydaları”.  

10. "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı"na əsasən Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrin ali məktəblərində 

təhsil haqlarının ödənilməsi Qaydaları"na 1 saylı Əlavə (“Gənclərin xarici ölkələrdə 

təhsili üzrə aylıq xərc normalarının cədvəli”).  

Cədvəl ilk dəfə 2008/2009-cu tədris ili üçün hesablanıb. Cədvəldə 27 ölkə üzrə xərclər 

əks olunub. 15 fevral 2010-cu ildə isə Nazirlər Kabineti qərara əalvə və dəyişiklik edərək 

daha 3 ölkə üzrə xərc normalarını təsdiq edib. Hazırda cədvəldə 30 ölkə üzrə xərc 

normaları əks etdirilib. 

11. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı”na əsasən Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrin ali məktəblərində 

təhsil haqlarının ödənilməsi qaydaları”na 2 saylı əlavə (Təhsil Nazirliyi ilə xaricdə 

təhsil alan arasında bağlanılmış Müqavilə).  
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Nazirlər Kabineti bu sənədə 19 oktyabr 2010-cu il tarixli, 180 saylı qərarı ilə təhsil  

alanların öhdəliklərinə aşağıdakı məzmunda əlavə edib: “Azərbaycan Respublikasının 

təhsil aldığı xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinin və Azərbaycan 

diasporunun təşkil etdikləri Azərbaycanın dövlət maraqlarının müdafiəsi ilə bağlı və 

digər ictimai-mədəni tədbirlərdə iştirak etmək." 

12. Təhsil Nazirliyi ilə xaricdə təhsil alan arasında bağlanılmış Muqaviləyə 1 nömrəli 

Əlavə (Təhsil Nazirliyinin təqaudçunun təhsilinin təşkili uzrə göstərdiyi xidmətlərin 

siyahısı) 

13. Təhsil Nazirliyi ilə xaricdə təhsil alan arasında bağlanılmış Müqaviləyə 2 nömrəli 

Əlavə  (Xarici ölkələrin təhsil müəssisələrinin və ya tərəfdaş qurumların tələbi ilə 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən ödənilən xərclər) 

14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 3 iyun tarixli, 204 s 

nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil 

almaları uzrə prioritet sahə, ixtisas və proqramların Siyahısı”.  

Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 2009-cu il tarixli qərarı ilə Siyahıya bakalavriat pilləsi 

üzrə “İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları”, “Tibb”, “Mədəniyyət”, 

magistratura pilləsi üzrə isə “İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları”, “Tibb”, 

“Sosila Elmlər”, “Elm”, “Mədəniyyət”bölmələrinə konkret ixtisaslar əlavə olunub. 

15. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 3 iyun tarixli 204 s nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil almaları 

məqsədi ilə seçilmiş ali təhsil müəssisələrinin Siyahısı”. 

Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 2009-cu il tarixli qərarı ilə həm bakalavr, həm də magistr 

pillələri üzrə İtaliya, Fransa, Rusiya, Almaniya, Türkiyə, Böyük Britaniya, Hollandiya, 

Koreya, İsveçrə universitetlərnin siyahısı genişləndirilib, Yeni Zelandiya, Bolqarıstan, 

Macarıstan, Çexiya, Ukrayna kimi ölkələrin universitetləri daxil edilib. 

16. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli 2090 nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici 

ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın icrası ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 aprel  2008-ci il tarixli, № 2746 saylı 

Sərəncamı. 

Sərəncamda Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsil alanların xərclərinin ARDNF 

tərəfindən ödənilməsi əks etdirilib, eyni zamanda, Təhsil Nazirliyinə tapşırılıb ki, 

göndəriləcək gənclərin təhsil xərclərinin proqnoz məbləğlərini tərtib edərək Azərbaycan 

Respublikasının  Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiya ilə razılaşdırmaqla 
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna təqdim etsin, namizədliyi Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiya tərəfindən təsdiq olunmuş 

xaricdə təhsil almağa göndərilən şəxslərlə, habelə qanunvericiliyə uyğun olaraq xarici 

ali təhsil müəssisələri ilə, beynəlxalq tələbə hazırlığı istiqamətində ixtisaslaşmış təhsil 

qurumları ilə müvafiq müqavilələrin bağlanılmasını təmin etsin, vəsaitlərin istifadəsi 

barədə hesabat sənədlərini müvafiq tədris ilinin sonunda Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiyaya və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft 

Fonduna təqdim etsin. 

17. “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı” 
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3.Dövlət Proqramının maliyyələşmə mənbələri 

Dövlət Proqramı fəaliyyətə başladığı 2007-ci ildə Prezidentin Ehtiyat Fondundan 

maliyyələşdirilib. "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə 

Dövlət Proqramı"nın 2007/2008-ci tədris ilində maliyyələşdirilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr  2007-ci il tarixli, 2377 saylı Sərəncamında bu məqsədlə 

Prezidentin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə 2,2 milyon (iki 

milyon iki yüz min) manat məbləğində vəsait ayrılması tapşırılıb. Sonrakı illərdə isə Dövlət 

Proqramının maliyyələşməsi ARDNF tərəfindən aparılıb. Prezidentin 2007-ci il 16 aprel tarixli 

2090 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici 

ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın icrası ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 7 aprel  2008-ci il tarixli, № 2746 saylı Sərəncamında yazılıb: ―2008-

ci ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli 2090 

nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici 

ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı‖na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft 

Fondunun büdcəsində hər il bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına həyata 

keçirilsin‖. 

Rəsmi statistikaya görə, Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsinə sonuncu hələ başa 

çatmamış 2011-ci ili nəzərə almasaq, 27.2 milyon manat ayrılsa da, onun cəmi 20.62 mln. manatı 

xərclənib. 

 

Cədvəl 2. Dövlət Proqramının maliyyələşməsinə ayrılmış və xərclənmiş vəsaitlər 

(mln. manat) 

İllər 2007 2008 2009 2010 2011 (9 ay) Cəmi 

Ayrılmış vəsait  2.20 5.0 10.0 10.0 15.0 42.2 

Xərclənmiş vəsait  0.8 2.30 7.91 9.61 5.93 27.95 

Qalıq 1.4  2.7  2.09  0.39 9.07 14.25 

 

Mənbə: ARTN və ARDNF 

 

Dövlət Proqramının fəaliyyətə başladığı 2007-ci ildən başlayaraq nəzərdə tutulan 

vəsaitlərin tamamilə xərclənməsi həyata keçirilməyib. Nəzərdə tutulan vəsaitin 2008-ci ildə 

46%-i, 2009-cu ildə 79.1%-i, 2010-cu ildə 96.1%-i, 2011-ci ilin ilk 9 ayında isə 39.5%-i 

xərclənib. Son beş ildə isə ayrılan vəsaitin 66.25-i xərclənib. Nəzərə alsaq ki, 2011-ci il hələ başa 

çatmayıb və bu cədvəldə 2011-ci ildə maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan 405 nəfərin xərcləri 

əks olunmayıb, onda ilin son 3 ayında daha 7-8 milyon manatın xərclənəcəyinin gözlənildiyi 

aydın olar. 
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Dövlət  Proqramı çərçivəsində xaricdə təhsil alan tələbələrin təhsil haqlarının bir hissəsi 

Təhsil Nazirliyi ilə imzalanmış sazişlər çərçivəsində tərəfdaş qurumlar (DAAD, CNOUS, 

Beynəlxalq Təhsil İnstitutu (Fullbright)) vasitəsilə köçürülüb.  

Cədvəl 3. Cəmi və tərəfdaş qurumlar vasitəsilə köçürülmüş təhsil haqları, (min manat)  

 2008 2009 2010 

Təhsil haqları cəmi 966,5 2883,5 3567,9 

O cümlədən,  

DAAD 74,6 45,6 94,6 

CNOUS - 109,1 5,6 

Fullbright - 399,8 69,4 

Mənbə: ARDNF 

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi, köçürülmüş cəmi təhsil haqlarının 2008-ci ildə 7.7%-i, 

2009-cu ildə 19.2%-i, 2010-cu ildə isə 4.8%-i Təhsil Nazirliyinin tərəfdaş qurumları vasitəsilə 

həyata keçirilib. 

Diaqram 8. 2008-2011-ci illərdə ödənmiş təhsil haqlarının təsnifatı 

Mənbə: ARDNF 
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4.Tapıntılar 

Tədqiqat zamanı aşağıdakı tapıntılar aşkara çıxarılıb: 

1. Dövlət Proramının icrası ilə bağlı şəffaflığın olmaması, hesabatlılığa əməl 

edilməməsi. 

Əvvəlcə Dövlət Proqramı çərçivəsində xaricdə təhsili tənzimləyən müvafiq qanunvericlik 

aktlarının şəffaflıq və hesabatlılıqla bağlı tələblərinə nəzər salaq.  

a) ―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı"nın “Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali məktəblərində təhsili 

prosesinin normativ hüquqi bazasının yaradılması” adlandırılan 3.1-ci bəndində 

qeyd olunur: ―Gənclərin xarici ölkə ali məktəblərində təhsil almalarının təşkili 

prosesi dövlət, ictimai və özəl təşkilatların qarşılıqlı əlaqələri - sosial tərəfdaşlıq 

prinsipi üzərində qurulur. Gənclərin xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil 

almalarının maliyyələşdirilməsi mexanizmləri və təhsil alacaq gənclərin seçim 

meyarları şəffaflıq prinsipi əsasında müəyyənləşdirilir. Bu məqsədlə xaricdə 

təhsil alma prosesi ilə bağlı ildə bir dəfə müvafiq dövlət orqanları və ölkə 

ictimaiyyəti qarşısında geniş hesabat verilir‖. 

b) Bundan əlavə, Dövlət Proqramının 6-ci bəndində (Dövlət Proqramının icrasının 

monitorinqi və qiymətləndirilməsi) deyilir: ―Dövlət Proqramının icrası muddətində 

bütün istiqamətlər üzrə həyata keçirilən tədbirlərin yerinə yetirilmə vəziyyətinin və 

əldə olunan nəticələrin müvafiq göstəricilər sistemi üzrə monitorinqinin müntəzəm 

aparılması nəzərdə tutulur ki, bu da hər bir istiqamət üzrə işlərin gedişini izləməyə, 

lazım gəldikdə zəruri dəqiqləşdirmələr aparmağa və əlavə tədbirlər görməyə imkan 

verəcəkdir. Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı illik hesabatlar ictimaiyyətə çatdırılır.‖ 

c) "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı"nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında isə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiyaya və Təhsil Nazirliyinə 

tapşırılıb ki, mütəmadi Dövlət Proqramının icrasıına dair illik hesabatlar hazırlansın 

və dərc olunsun. Tədbirlər Planında o da qeyd olunub ki, Təhsil, Maliyyə və İqtisadi 

İnkişaf nazirlikləri mütəmadi qiymətləndirmə və monitorinqin nəticələrinə dair 

hesabat hazırlasınlar. 
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d) “Xarici ölkələrdə təhsila alacaq Azərbaycan gənclərinin seçim Qaydaları”nın 

1.7-ci maddəsində nəzərdə tutulur ki, ―Proqramın icrasında şəffaflığın təmin edilməsi 

məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən həmin Proqram  

 Məktubun məzmunu Məktub 

göndərilən 

dövlət 

qurumunun 

adı 

Məktubun 

göndərilmə 

tarixi 

Nəticə  

 

Dövlət orqanının 

əsaslandırması 

1. Layihə barədə nazirliyə məlumat 

verilib və sonda Xaricdə Təhsil 

Dövlət Proqramı ilə əlaqədar 

aşağıdakı suallara cavab verilməsi 

xahiş olunub: 1. Hər il neçə iddiaçı 

müraciət edib?  

2. Proqramdan bəhrələnənlərin sayı 

niyə azalır? 

3. Təhsilini başa vuranların neçə 

nəfəri işlə təmin edilib? 

4.Azərbaycana qayıtmaqdan imtina 

edənlər varmı? 

5. Təhsil almağa göndərilənlərə 

qoyulan tələblərin yumşaldılması 

nəzərdə tutulubmu? 

Təhsil Nazirliyi 03 avqust 

2011-ci il 

N 419/11 

Məktub 

cavablandırılmayıb. 

Xeyli sonra nazirliyin 

beynəlxalq əlaqələr 

şöbəsinin müdiri Qulu 

Novruzovla görüşdə 

sorğudakı sualların bir 

qisminə cavab almaq 

mümkün olub  

Sorğuya cavabın 

ləngiməsi avqust 

ayının nazirlik üçün 

gərgin keçməsi ilə 

əsaslandırılıb.  

2. Nazirlikdən proqram üzrə 5 suala 

cavab verilməsi xahiş olunub: 

1. İddiaçı anketində bir neçə ölkə və 

ixtisas göstərə bilərmi? 

2. Müsabiqə üçün təqdim edilən 

sənədlərdə çatışmazlığı düzəltmək 

üçün vaxt verilirmi? 

3.Qəbul olunduqdan sonra təhsili 

təşkil edən təşkilatla müqavilə 

bağlanırmı? 

4.Təhsil dövründə ölkəni dəyişmək 

olarmı? 

5.Bu proqram üzrə bir universitetdən 

digərinə keçmək olarmı? 

 15 sentyabr 

2011-ci il  

N-489/11 

Sorğu 

cavablandırılmayıb. 

Sentyabrın sonlarında 

nazirliyin müvafiq 

şöbəsi ilə telefonla 

danışıb, suallara  şifahi 

cavab almaq mümkün 

olub. 

Əsaslandırma işin 

çoxluğu və 

əməkdaşların say 

azlığı ilə 

əlaqələndirilib. 
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3. Nazirlikdən həmin proqram üzrə daha 

6 suala cavab verilməsi xahiş olunub: 

1. İddiaçılar üçün güzəştlər nəzərdə 

tutulubmu? 

2. Müsabiqədən keçə bilməyənlər 

növbəti ildə yenidən müraciət edə 

bilərlərmi? 

3. Magistratura və doktorantura üçün 

göstərilən prioritet ixtisaslar üzrə 

bakalavriaturaya da sənəd vermək 

olarmı? 

4. Proqram əsasında ali məktəblərin 

filiallarında da təhsil almaq olarmı? 

5. Beynəlxalq olimiadaların qalibləri 

müsabiqədə hansısa imtiyazlara 

malikdilərmi? 

6. Müsabiqənin nəticələrini hansı 

müddətdə öyrənmək olar?  

 15 sentyabr  

2011-ci il     

N-490/11 

Sorğu sentyabrın 26-

da cavablandırılıb 

 

4. Nazirliyə layihə çərçivəsində çap 

edilmiş buklet və posterlərin ali təhsil 

müəssisələrində tələbələr arasında 

yayılması, həmçinin bir sıra ali 

məktəblərdə proqramın təqdimatının 

keçirilməsinin nəzərdə tutulduğu 

barədə məlumat verilib, bu 

istiqamətdə əməkdaşlıq təklif olunub.    

 04 oktyabr 

2011-ci il     

N-525/11 

Məktub oktyabrın 24-

də cavablandırılıb. 

Bukletlərin 

paylanması 

məqsədəuyğun hesab 

edilməyib. 

Proqramın icrasında 

QHT-lərlə 

əməkdaşlığın 

nəzərdə tutulmadığı 

vurğulanmış və 

bukletlərdəki 

məlumatların 

ictimaiyyət arasında 

çaşqınlıq yarada 

biləcəyi səbəb kimi 

göstərilmişdir.  

5. İTM-in oktyabrın 21-də İqtisad 

Universitetində layihə çərşivəsində 

ictimai müzakirə keçirəcəyi barədə 

məlumat verilib və nazirlik 

nümayəndələri dəvət olunub. 

 17 oktyabr 

2011-ci il     

N-547/11 

Məktub 

cavablandırılmayıb. 

Lakin oktyabrın 24-də 

bundan əvvəki 

məktuba gondərilən 

cavabı bu məktuba 

cavab kimi də 

dəyərləndirmək olar. 

 

6. Dövlət Proqramında hər il 

hazırlanması nəzərdə tutulan xaricdə 

təhsil planının tanışlıq üçün İTM-ə 

göndərilməsi xahiş edilib  

 21 oktyabr 

2011-ci il     

N-551/11 

Sorğu bir ay sonra 

noyabrın 21-də qismən 

çavablandırılıb. 

Cavabda istənilən plan 

barədə söz açılmır.  
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7. Nazirliyə Dövlət Proqramının icrası 

prosesinə dair 9 sual ünvanlanıb  

 04 noyabr 

2011-ci il     

N-560/11 

Sorğu indiyədək 

cavablandırılmayıb. 

Təhsil Nazirliyinin 

telefonlarına edilən 

zənglərə də cavab 

verilməyib. 

 

8. Dövlət Proqramı çərçivəsində 

təhsillərini başa vurub qayıdan 

məzunların işlə təminatı sahəsində 

hazırlanması nəzərdə tutulan 

normativ və qaydalar barədə olub 

Nazirlər 

Kabineti 

03 noyabr  

2011-ci il     

N-558/11 

Sorğu 

cavablandırılmayıb. 

Telefonla əlaqə 

zamanı sorğunun 

Təhsil Nazirliyinə 

göndərildiyi bildirilib. 

Nəhayət, 13 dekabrda 

nazirlikdən 05 dekabr 

tarixli cavab alınıb. 

Cavab çox 

məhduddur. 

 

 

 

 

 

 

      

 

9 Sorğu Xaricdə Təhsil üzrə Dövlət 

Proqramın maliyyələşməsi sahəsində  

aparılmalı olan qiymətləndirmə və 

monitorinqlərin nəticələri ilə bağlıdır 

Maliyyə 

Nazirliyi 

 

03 noyabr  

2011-ci il     

N-557/11 

Sorğu noyabrın 18-də 

cavablandırılıb. Bu 

məsələ ilə bağlı Təhsil 

Nazirliyinə müraciət 

etməyimiz tövsiyə 

edilib. 

 

Dövlət Neft 

Fondundan ayrılan 

vəsaitlərin təyinatı 

üzrə istifadəsinin 

həmin nazirlik 

tərəfindən həyata 

keçirildiyi bildirilib. 

 

10. Dövlət Proqramı çərşivəsində ayrılan 

maliyyə vəsaitləri və illər üzrə 

tələbələrin sayı barədə məlumat 

istənilib. 

Dövlət Neft 

Fondu 

02 noyabr  

2011-ci il     

N-555/11 

Sorğu operativ 

qaydada noyabrın 3-də 

dolğun cavablandırılıb. 

 

11. Dövlət Proqramını əhatə edən 7 sual 

ünvanlanıb: 

1. 2008-2011-ci illərdə Dövlət 

Proqramından kənarlaşdırılan 

gənclərin sayı. 

2. Proqramdan yararlanan gənclərin 

illər üzrə sayı. 

3. Gənclərin valideynlərinin statusu 

barədə. 

4. Ödənilən təhsil haqlarının nə qədəri 

birbaça ali məktəblər, nə qədəri isə 

xarici partnyorlar vasitəsilə 

Dövlət Neft 

Fondu 

28 noyabr 

2011-ci il     

N-630/11 

Sorğu yenə də operativ 

qaydada dekabrin 1- 

də dolğun 

cavablandırılıb. 

Cavabda deyilir ki, 

proqramın icrası, o 

cümlədən tələbələrin 

qəbulu, seçimi , 

təhsilinin təşkili, 

tələbə və 

universitetlərə 

ödəmələr və digər bu 

kimi məsələlər 

sifarişçi qurum olaraq 

Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən həyata 
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köçürülüb. 

5. 2011-2012-ci tədris ilində qəbul 

olunan gənclərin prioritet ixtisaslar 

üzrə sayı. 

6.Gənclərin təhsil pillələri üzrə sayı. 

7. Gənclərin oxuduqları ölkələr üzrə 

sayı 

keçirildiyindən, DNF 

məktubda qey edilən 

bir sıra məlumatlara 

malik deyil. Eyni 

zamanda DNF-nin 

vəsaiti hesabına 

xaricdə təhsil alan 

tələbələr haqqında 

məlumatı diqqətinizə 

çatdırırıq. Əlavədə 

DNF tərəfindən 

xaricdə təhsili 

maliyyələşdirilmiş 

tələbələrin illər üzrə 

sayı, 2008-2010-cu 

illərdə ödənilən təhsil 

haqları, 2011-2012-ci 

tədris ilində DNF 

tərəfindən 

maliyyələşdirilmiş 

gənclərin prioritet 

ixtisaslar, təhsil 

pillələri və və təhsil 

aldıqları ölkələr üzrə 

sayı barədə ətraflı 

məlumat verilmişdir. 

12 Proqramla bağlı iki sual ünvanlanıb: 

1. 2007-2011-ci illərdə xarici 

universitetlərə daxil olub Dövlət 

Proqramından yararlanan və 

müsabiqə vasitəsilə göndərilən 

azərbaycanlı gənclərin sayı (illər 

üzrə) 

2. 2008-2011-ci illərdə təhsil almaq 

üçün xaricə göndərilən azərbaycanlı 

gənclərin valideynlərinin sosial 

statusu (Oxşar statistika Qazaxıstanda 

aparılır. Məsələn, pensiyaçı, işsiz, 

büdcə təşkilatında çalışan, dövlət 

qulluqçusu və sair) 

Təhsil Nazirliyi O7 dekabr 

2011-ci il 

N-634/11 

Məktub 

cavablandırılsa da, 

qoyulan suallara cavab 

verilməyib. 

 

13 Proqramın icrasına ayrılan vəsaitlərlə 

bağlı aparılan hər hansı audit, 

yoxalama və  sairlə  bağlı olub: 

1. Hesablama Palatası tərəfindən 

―2007-2015-ci illərdə  Azərbaycan 

gənclərini xarici ölkələrdə təhsili üzrə 

Dövlət Proqramı‖nın icrasına sərf 

olunan vəsaitlərin təyinatı üzrə 

xərclənməsi ilə bağlı yoxlama və 

Hesablama 

Palatası 

07 dekabr 

2011-ci il 

N-635/11 

Məktub 

cavablandırılsa da, 

qoyulan suallara cavab 

verilməyib. 
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Cədvəl 4. Dövlət qurumlarına göndərilən informasiya sorğularının məzmunu və nəticəsi  

üzrə xüsusi İnternet səhifəsi yaradılır və bütün məlumatlar vaxtında və tam həcmdə 

orada yerləşdirilir‖. 

e) “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı” na əsasən Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrin ali məktəblərində 

təhsil haqlarının ödənilməsi Qaydaları”nın 7-ci bəndində (Vəsaitlərin istifadəsi ilə 

bağlı hesabatların təqdim edilməsi) yazılır: ―7.2. Dövlət Proqramı çərçivəsində 

ayrılmış vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsi ilə bağlı ildə bir dəfə və yaxud tələb 

olunduğu təqdirdə, Təhsil Nazirliyi tərəfindən Dövlət Proqramını maliyyələşdirən 

quruma hesabat təqdim edilir.‖ 

f) Başqa bir sənəddə - "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə 

təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın icrası ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamının 3.3-cü bəndində  yazılır: 

“Vəsaitlərin istifadəsi barədə hesabat sənədlərini müvafiq tədris ilinin sonunda 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiyaya və 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna təqdim etsin‖. 

Əvvəla, Dövlət Proqramı ilə bağlı yaradılmış saytda www.xaricdetehsil.edu.gov.az çox 

az informasiya yerləşdirilib. ―Normativ hüquqi sənədlər‖ bölməsində hətta Prezident yanında 

Təhsil üzrə Komissiyanın üzvlərinin siyahısı belə yoxdur. 

Yuxarıdakı sənədlərdə şəffaflıq və hesabatlılıqla bağlı sadalananlara baxmayaraq, Təhsil 

Nazirliyi və Prezident yanında Təhsil üzrə Komissiya işini şəffaf prinsiplər üzərində qurmur. 

Təhsil Nazirliyinin saytının ―Hesabatlar‖ bölməsinə yerləşdirilmiş 

(http://edu.gov.az/view.php?lang=az&menu=307) ―Beynəlxalq əlaqələr sahəsi üzrə görülmüş 

işlərə dair hesabat‖lar Dövlət Proqramı çərçivəsində həmin il qəbul olunmuş və bütövlükdə 

qəbul olunanlar barədə 2 cədvəldən və ixtisasların bölgüsünü göstərən 1 piroqdan ibarətdir. 

Hesabat cəmi 2 səhifədir.  

Halbuki oxşar proqramın – ―Bolaşak‖ın həyata keçirilməsinə 1993-cü ildən başlanılmış  

Qazaxıstanda hər il geniş hesabatlar açıqlanır. Bu tip hesabatlarda illər üzrə proqramdan 

yararlanmaq uçün sənəd verənləriun sayı, onlardan neçə fazinin müsabiqəni keşməsi, təhsil 

monitorinqlər aparılıbmı? 

2. Əgər aparılıbsa, onun nəticələri ilə 

bağlı məlumatların bir nüsxəsini 

tanışlıq üçün göndərilməsini xahiş 

edirik.  

http://www.edu.gov.az/
http://edu.gov.az/view.php?lang=az&menu=307
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alanların regionlar üzrə paylanması, kənd və şəhər üzrə təsnifatı, qadın və kişi bölgüsü, 

valideynlərinin sosial tərkibi, iddiaçıların öz təşəbbüsu ilə daxil olanlar və ümumi müsabiqə 

əsasında müraciət edənlər kimi təsnifatı və sair barədə ətraflı statistik göstəricilər verilir
1
. 

Azərbaycanda oxşar statistikanın aparılıb-aparılmaması ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə və 

ARDNF-ə rəsmi informasiya sorğusu göndərsək də, cavab ala bilməmişik. ARDNF yalnız 

maliyyə ilə bağlı hesabatlar apardığından belə informasiyanın onlarda olmadığını bildirib, TN isə 

bu sahədə vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq nəzərdə tutulmadığını əsas gətirərək bizə məlumat 

verməkdən imtina edib. Rəsmi informasiya sorğuları ilə bağlı acınacaqlı reallıq barədə cədvəl 4-

də geniş məlumat verilib.  

Müvafiq qanunvericiliyə görə, Təhsil Nazirliyində müsabiqədən keçənlərin siyahısını 

Prezident yanında Təhsil üzrə Komissiya təsdiq edir. Komissiyanın Prezident tərəfindən təsdiq 

olunmuş ilk tərkibi nisbətən mütərəqqi idi. İlk tərkibdə Bakı Dövlət Universitetinin professoru 

Cəmil Həsənli,  Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlı, "Müasir Təhsil İnnovasiyaları 

Mərkəzi" qeyri-hökumət təşkilatının proqram direktoru Elmina Kazımzadə təmsil olunurdu. 

Lakin sonradan siyahıya 2007-2009-cu illərdə 4 dəfə dəyişikliklər edilib və 7 fevral 2011-ci ildə 

Prezidentin sərəncamı ilə Təhsil üzrə Komissiyanın yeni tərkibi təsdiq olunub. Ramiz 

Mehdiyevin başçılıq etdiyi siyahıda artıq Elçin Əfəndiyev, Mahmud Kərimov, Fatma 

Abdullazadə, Misir Mərdanov, Fikrət Məmmədov, Şahin Mustafayev, Samir Şərifov, Azad 

Rəhimov və Məleykə Abbaszadə kimi dövlət və mərkəzi icra qurumlarının rəhbərləri təmsil 

olunurlar.  

 

2. Təhsil alanların yaşayış xərclərinin ödənilməsinin gecikdirilməsi 

 

―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı‖na əsasən Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil haqlarının 

ödənilməsi qaydaları‖nda yazılır: 

“Maddə 3.5. Yaşayış xərclərinə təhsil alanların yataqxana və digər (şəhərdaxili 

nəqliyyatdan istifadə, internet xidməti, telefon danışıqları və s.) xərcləri aiddir və bu xərclər 

təhsil alanın ölkəyə daxil olduğu tarixdən etibarən, təhsil müddətinin sonuna qədər dövrü əhatə 

edir. Təhsil alan təhsil aldığı ölkəyə cari ayın 1-15-i arası daxil olduğu təqdirdə həmin aydan 

etibarən, 15-i tarixindən sonra daxil olduğu təqdirdə növbəti ayın əvvəlindən etibarən ödəmələr 

həyata keçirilir.  

                                                             
1
 www.edu-cip.kz,  www. bolashak.kz 

http://www.edu-cip.kz/
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Maddə 3.6. Gündəlik qida ilə bağlı aylıq xərclərə təhsil alanların bir ayda zəruri qidanın 

alınması üçün tələb olunan vəsait aiddir və bu xərclər təhsil alanların ölkəyə daxil olduğu 

tarixdən etibarən, təhsil müddətinin sonuna qədər dövrü əhatə edir. Təhsil alan təhsil aldığı 

ölkəyə cari ayın 1-15-i arası daxil olduğu təqdirdə həmin aydan etibarən, 15-dən sonra daxil 

olduğu təqdirdə isə növbəti ayın əvvəlindən etibarən ödəmələr həyata keçirilir.”  

Ancaq Qaydalarda yazılanları praktiki baxımdan həyata keçirmək mümkün deyil və təhsil 

alanların aylıq xərclərinin gecikdirlməsi artıq ənənə halını alıb. Təhsil Nazirliyinin rəsmiləri də 

bunu etiraf edirlər. Məsələ burasındadır ki, Təhsil Nazirliyi təhsil alandan təhsil aldığı ali 

məktəbdə müvafiq qeydiyyatdan keçdikdən sonra tədris ilinin 1-ci (2-ci) semestrində təhsilə 

başladığına dair ali məktəbin rəsmi blankında çap olunmuş, imzalanmış və möhürlənmiş rəsmi 

arayışın (arayışda semestrin başlama və bitmə tarixi qeyd olunmalıdır) əslini, eyni zamanda 

sənədin azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş və notarial qaydada təsdiq olunmuş nüsxəsini tələb 

edir.  Bundan sonra müvafiq sənədlər hazırlanır, Neft Fonduna göndərilir və vəsait sifariş verilir. 

Sənədləri yoxladıqdan sonra Neft Fondu vəsait ayırır və Təhsil Nazirliyinə bu barədə məktub 

göndərir. Məktub Təhsil Nazirliyinə daxil olandan sonra isə sərəncam verilir. 

Təhsil Nazirliyinin Xaricdə təhsil və əcnəbilərlə iş sektorunun əməkdaşı Əlipaşa Zeynalov 

bir neçə ay əvvəl bildirmişdi ki, “xaricdə 800 tələbə təhsil alır, buna görə də arayışların 

toplanması, yoxlanması və sənədlərin hazırlanması vaxt aparır. Nazirlikdə bu işlə cəmi iki şöbə 

məşğul olur, Beynəlxalq Əlaqələr və İqtisadiyyat şöbələri. Həmçinin tələbələrin xaricdə təhsil 

almasına dövlət büdcəsindən milyonlarla vəsait ayrılır, ona görə də dəqiq yoxlanmadan vəsait 

ayırmaq olmaz”
2
. 

Tədqiqat müddətində İTM-in ARDNF-ə ünvanladığı sorğulara aldığı cavablar da təhsil 

alanların sənədlərinin yoxlanılıb, onlara vəsait köçürülməsi prosesinin necə ləng aparıldığını 

təsdiq edir.  Fonddan sorğumuza verilən ilk cavabda bu ilin 9 ayında 16 nəfər üçün maliyyə 

ayrıldığı bildirilmişdi. Ancaq ikinci sorğumuza verilən cavabda 11 aylıq göstəriciyə görə 185 

nəfərin maliyyələşdirildiyi göstərilirdi. Göründüyü kimi, 2011-ci ildə qəbul olunmuş 421 nəfərin 

maliyyələşdirilməsi hissə-hissə aparılır ki, bu da tələbələri çətinlik qarşısında qoyur. Nazirlik 

gecikməni bu işlə məşğul olan şöbənin işçilərinin az olması ilə əlaqələndirir və çıxış yolu kimi 

təhsil alanlara bir aylıq xərcliyi özləri ilə götürməyi tövsiyə edir. Ancaq statistika da təsdiq edir 

ki, təcrübədə bir çox hallarda tələbələrin xərcliyi hətta 3-4 ay belə gecikə bilir. 

                                                             
2http://qafqazinfo.az/%E2%80%9CPUL_T%C6%8FHSIL_NAZIRLIYIND%C6%8F_DEYIL,_

NEFT_FONDUNDADIR%E2%80%9D__CAVAB-5322-xeber.html 
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3. Dövlət Proqramında qoyulan hədəflərə çatmaq üçün lazımı işlərin həyata 

keçirilməməsi. 

 

Dövlət Proqramında xaricdə dövlət hesabına təhsil almağa göndərilən Azərbaycan 

gənclərinin təhsilin bütün pillələri üzrə illik sayının 2015-ci ildə 1000 nəfərə, onların ümumi 

sayının isə 2007-2015-ci illərdə 5000 nəfərə çatdırılması qoyulan hədəflər sırasındadır. Ötən 5 

ilə nəzər salanda bu hədəfə çatmaq mümkünsüz görünür. Belə ki, cari ilin sonuna kimi 1228 

nəfərin bu proqramdan bəhrələnməsi gözlənilir. Növbəti 4 ildə 3772 nəfərin Dövlət Proqramı 

xəttilə xaricə göndərilməsi inandırıcı deyil. 

―Xarici ölkələrdə təhsil alacaq Azərbaycan gənclərinin seçim Qaydalarına‖ görə, İqtisadi 

İnkişaf Nazirliyi və Təhsil Nazirliyi hər il ölkənin gələcək iqtisadi, sosial və mədəni inkişaf 

perspektivlərini nəzərə alaraq sahələr, ixtisaslar, təhsil proqramı və pillələri üzrə kadr 

ehtiyaclarına olan tələbatı aidiyyəti nazirlik, idarə və təşkilatlarla birlikdə müəyyənləşdirir və 

təsdiq edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiyaya 

təqdim edir. İqtisadiyyatın əksər sahələrində (xüsusilə turizm, kənd təsərrüfatı, informasiya 

texnologiyaları, mühasibat uçotu və sair) kadrlara böyük ehtiyacımız olsa da, nədənsə Təhsil və 

İqtisadi İnkişaf nazirlikləri xaricə göndəriləcək gənclərin siyahısını böyütmək istəmir. Burda 

maliyyə problemindən söhbət gedə bilməz, cünki faktlar göstərir ki, 2007-ci ildən başlayaraq  

Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı illər üzrə Prezidentin Ehtiyat Fondundan 

ayrılmış və ARDNF-in büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsaitlərin hamısı xərclənmir.  

 

4. Dövlət Proqramının idarə olunmasında qüsurlar və çatışmazlıqlar. 

 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən təhsilaalanların sənədlərinin vaxtında ekspertizasının 

aparılmaması, təhsil haqlarının gecikdirilməsi, iddiaçıların, vətəndaş cəmiyyəti 

nümayəndələrinin və KİV-lərin suallarının vaxt azlığı və kadr çatışmazlığı əsas gətirilərək ətraflı 

cavablandırılmaması, seçimin ikinci (təsdiq) mərhələsində hansı meyarlara istinadən son seçimin 

edilməsinin əsaslandırılmaması və müsabiqədən keçməyən iddiaçılara ümumiyyətlə, cavabın (nə 

şifahi, nə də yazılı) verilməməsi proqramın idarə olunmasında çətinliklərin mövcudluğundan, 

inzibati üsulların üstunlük təşkil etdiyindən xəbər verir. 

 

5. Müxtəlif səbəblər üzündən (akademik müvəffəqiyyətsizliklər, məzunların geri 

dönməməsi, sənədlərin vaxtında təqdim edilməməsi və sair) proqramdan 
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kənarlaşdırılan təhsil alanlara xərclənmiş büdcə vəsaitlərinin geri alınmasının 

konkret mexanizminin olmaması.  

Təhsil Nazirliyi ilə xaricdə təhsil alan arasında bağlanılmış Müqavilənin ―Tərəflərin 

məsuliyyəti‖ bölməsində yazılır: “Təhsil alan Komissiya tərəfindən üzrsüz hesab edilən 

səbəblərə görə Təhsil Proqramından çıxarıldıqda, təhsilini başa vurduqdan sonra 2 (iki) ay 

müddətində ölkəyə qayıtmadıqda və könüllü olaraq təhsilini davam etdirmədikdə, Təhsil 

Nazirliyi tərəfindən onun təhsilinə çəkilən bütün faktiki xərcləri 2 (iki) aydan gec olmayaraq 

qaytarmalıdır”. 

Ancaq çəkilən xərclərin qaytarılması ilə konkret icra mexanizmi olmadığından onları geri 

almaq qeyri-mümkündür. ARDNF-dən verilən açıqlamaya görə, indiyədək 13 təhsil alan, Təhsil 

Nazirliyinin apardığı statistikaya görə isə 29 nəfər Dövlət Proqramından kənarlaşdırılıb və 

hazırda onlardan vəsairtlərin geri alınması istiqamətində işlər aparılır. Nəzərə alsaq ki, bəzi 

şəxslər 2008-ci ildə proqramdan kənarlaşdırılıb, 3 il ərzində bir manatın belə geri qaytarılmaması 

bu sahədə icra mexanizminin olmamasının bariz nümunəsidir. 

 

6. Texniki ixtisaslarda təhsil alanların azlığı 

 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən Dövlət Proqramı çərçivəsində xaricdə təhsil alanların konkret 

texniki, humanitar və tibb istiqamətləri üzrə statistik bölgüsü aparılmasa da, ixtisaslar üzrə 

bölgüdən bu tendensiyanı müşahidə etmək mümkündür.  

 

7. Dil hazırlığı kurslarına xüsusi diqqət yetirilməməsi. 

 

Həm Dövlət Proqramında, həm müvafiq qanunvericlik aktlarında dil hazırlığı kursları ilə 

bağlı  müddəalar var. Ancaq təəssüf kiş bu istiqamətə xüsusi diqqət yetirilmir. Açıqlanan 

ststistik məlumatlarda dil hazırlığı kurslarına göndərilən xarici dil bilməyən istedadlı və 

xüsusi istedadlı gənclərin xüsusi çəkisinin 1-2% arasında dəyişməsi seçim zamanı xarici dil 

bilənlərə üstünlük verilməsinin nəticəsidir. 

 

8. Son illərdə ABŞ universitetlərinə göndərilən tələbələrin sayının azalması. 

 

Cari ilin noyabrın sonuna olan məlumata görə, proqram üzrə xaricə göndərilən 918 tələbədən 

yalnız 31 ABŞ-da təhsil alır. Dövlət Neft Fondundan verilən məlumata görə, 2008-ci ildə 10, 
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2009-cu ildə 13, 2010-cu ildə 5, 2011-ci ilin oktyabr ayına qədərsə cəmi 3 tələbənin ABŞ-da 

təhsili maliyyələşdirilib. Ancaq ―Times‖ kimi nüfuzlu reytinq agentliklərinin hesablamalarına 

görə,  2011-2012-ci tədris ili üçün dünya üzrə ilk onluqda olan 10 universitetdən 7-si 

Amerikanın payına düşür. Bu günlərdə Beynəlxalq Akademik Perspektivlər İnstitutu dünyanın 

ən yaxşı 2000 universitetinin siyahısını açıqlayıb. Qeyd edək ki, ən yaxşı 2000 universitetdən 

413-ü ABŞ-da yerləşir. İlk onluqda isə yenə 7 ABŞ universiteti var.  

Təhsil Nazirliyində azalmanın səbəbini iddiaçıların ABŞ-a az üstünlük verməsi və 

Amerikada təhsil haqlarının yüksək olması ilə izah ediblər: “Tibb sahəsində elə məktəblər var ki, 

ilə 100, 150 min dollar tələb olunur. Bu pulun hesabına Almaniyada 6-7 tələbə oxutmaq olar”
3
.  

Ancaq faktlar göstərir ki, bunlar yalnız bəhanədir. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq 

olunmuş  ―Gənclərin xarici ölkələrdə təhsili üzrə aylıq xərc normalarının cədvəli‖ndə ABŞ 

universitetlərində təhsilalanların aylıq xərclərinin ən yüksəyi 1800 dollar, ən aşağısı isə 1400 

dollardır. Ancaq hazırda Proqram çərçivəsində maliyyələşdirilən tələbələrin 23 faizinin (209 

nəfər) təhsil aldığı Böyük Britaniyada analoji xərclər 1750 avrodur. Bu da ABŞ valyutası ilə 

ifadədə təqribən 2333 dollara bərabərdir. Və yaxud illik 1550 dollar xərc çəkib Avstraliyada 

tələbə oxutmaq hansı məntiqlə izah oluna bilər. Düzdür, təhsil xərclərinə gəldikdə, ABŞ 

universitetləri digər ölkələrdən bahalığı ilə fərqlənir. Ancaq ABŞ-da təhsil baha olsa da, onun 

keyfiyyəti də qat-qat yüksəkdir. 

Ekspertlər ABŞ-a göndərilən tələbələrin sayının azalmasını siyasi səbəblərlə bağlayırlar. Son 

illər ölkəmizdə ABŞ təhsilli gənclərin demokratik proseslərə qoşulması, onların bu istiqamətdə 

aparıcı rol oynaması bu ölkədə tələbələrin ―beyinlərinin yuyulması‖ kimi qiymətləndirildiyindən 

ABŞ universitetlərinə dövlət səviyyəsində qeyri-rəsmi embarqo qoyulub. 

 

Cədvəl 5. Gənclərin xarici ölkələrdə təhsili üzrə aylıq xərc normalarının cədvəli 

№ Ölkə Cəmi 
Yataqxana 

xərci 
Digər 

xərclər 

Tədris 

materialla

rı 

Gündəlik yemək 

1. Almaniya 1,050.00 EUR 300.00 

EUR 

100.00 EUR 50.00 EUR 600.00 EUR 

                                                             
3
 www.mediaforum.az/print.php?lang=az&article_id=20111205024327511&page=08 
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2. 

ABŞ (Nyu-York, 

Boston, Ç ikaqo, 

Mayami,Vaşinqto

n)  

1,800.00 USD 
1,000.00 

USD 
100.00 USD 100.00 USD   600.00 USD 

3. 
ABŞ (digər 

şəhərlər) 
1,400.00 USD  600.00 USD 100.00 USD  100.00 USD  600.00 USD 

4. Avstraliya 1,550.00 USD  800.00 USD 100.00 USD  50.00 USD  600.00 USD 

5. Avstriya 1,350.00 EUR  600.00 EUR 100.00 EUR  50.00 EUR  600.00 EUR 

6. Belçika 1,150.00 EUR  400.00 EUR 100.00 EUR  50.00 EUR  600.00 EUR 

7. Böyük Britaniya 1,750.00 EUR 
1,000.00 

EUR 
100.00 EUR  50.00 EUR  600.00 EUR 

8. Cənubi Koreya 1,150.00 USD  400.00 USD 100.00 USD  50.00 USD  600.00 USD 

9. Ç exiya 1,150.00 EUR  400.00 EUR 100.00 EUR  50.00 EUR  600.00 EUR 

10. Ç in 930.00 USD  400.00 USD 100.00 USD  30.00 EUR  400.00 USD 

11. Finlandiya 1,150.00 EUR  400.00 EUR 100.00 EUR  50.00 EUR  600.00 EUR 

12. Fransa 1,150.00 EUR  400.00 EUR 100.00 EUR  50.00 EUR  600.00 EUR 

13. Hindistan 730.00 USD  200.00 USD 100.00 USD  30.00 USD  400.00 USD 

14. İrlandiya 1,250.00 EUR  500.00 EUR 100.00 EUR  50.00 EUR  600.00 EUR 

15. İspaniya 1,650.00 EUR  900.00 EUR 100.00 EUR  50.00 EUR  600.00 EUR 

16. İsveç 1,250.00 EUR  500.00 EUR 100.00 EUR  50.00 EUR  600.00 EUR 

17. İsveçrə 1,250.00 EUR  500.00 EUR 100.00 EUR  50.00 EUR  600.00 EUR 

18. İtaliya 1,350.00 EUR  600.00 EUR 100.00 EUR  50.00 EUR  600.00 EUR 

19. Kanada 1,400.00 USD  600.00 USD 100.00 USD  100.00 USD  600.00 USD 

20. Malaziya  930.00 USD  400.00 USD 100.00 USD  30.00 USD  400.00 USD 

21. Niderland Krallığı 1,250.00 EUR  500.00 EUR 100.00 EUR  50.00 EUR  600.00 EUR 

22. Norveç 1,550.00 EUR  800.00 EUR 100.00 EUR  50.00 EUR  600.00 EUR 

23. Rusiya 1,080.00 USD  450.00 USD 100.00 USD  30.00 USD  500.00 USD 
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24. Sinqapur 1,030.00 USD  500.00 USD 100.00 USD  30.00 USD  400.00 USD 

25. Türkiyə  930.00 USD  400.00 USD 100.00 USD  30.00 USD  400.00 USD 

26. Yaponiya 1,750.00 USD 
1,000.00 

USD 
100.00 USD  50.00 USD  600.00 USD 

27. Yeni Zelandiya 1,550.00 USD  800.00 USD 100.00 USD  50.00 USD  600.00 USD 

28. Ukrayna 960,00 USD 350,00 USD 100,00 USD 30,00 USD 480,00USD 

29. Macarıstan 990,00 EUR 350,00 EUR 100,00 EUR 40,00 EUR 
500,00 

EUR 

30. Bolqarıstan        890,00 EUR 350,00 EUR 100,00 EUR 40,00 EUR 
400,00 

EUR 

 

 

9. Məzunların işlə təmin edilməsində problemlərin yaranması. 

Təhsil naziri Misir Mərdanovun bu il yanvarın 27-də keçirilən kollegiya iclasında verdiyi 

məlumata görə, həmin tarixədək 114 məzun ölkəyə qayıdıb ki, onlardan cəmi 40 nəfəri işlə 

təmin edilib. Nazir qeyd edib ki, bu sahədə yaranmış problemi həll etmək məqsədilə Dövlət 

Proqramı çərçivəsində xaricdə təhsilini başa vuraraq ölkəyə qayıdanların işlə təminatı üçün 

ayrıca qurum yaradılacaq. Bu məqsədlə qaydalar hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. 

Qaydalarda xaricdə dövlət proqramı ilə təhsil alan gənclərin müvafiq dövlət qurumlarına 

göndərişlə getmələri əksini tapıb. 

Proqramın icrası məqsədilə qəbul edilmiş Tədbirlər Planında isə hazırlanan mütəxəssislərin 

potensialından ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında səmərəli istifadə olunması məqsədilə məzunlar 

üçün "məcburi xidmət" prinsipi üzrə qaydaların və normativlərin hazırlanması, həmçinin 

məzunların işlə təmin edilməsi məqsədilə dövlətlə işəgötürənlər arasında əməkdaşlığın qurulması 

təsbit edilib. Bu işin həyata keçirilməsi isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Təhsil 

Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Maliyyə 

Nazirliyinə həvalə edilib. Lakin hələlik proqram məzunlarının ölkəyə qayıtdıqdan sonra işlə 

təmin olunması mexanizmini müəyyənləşdirən hüquqi-normativ baza qəbul edilməyib.  

Bu sahədə yeganə addım 2008-ci ilin iyununda ―Dövlət qulluğu haqqında‖ qanuna 28.9-cu 

bəndin əlavə edilməsidir. Həmin bəndə görə, «2007 — 2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin 

xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı» çərçivəsində xaricdə təhsil almış şəxslər müvafiq 
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icra hakimiyyəti orqanında ehtiyat kadr kimi saxlanılır və qanunvericiliyə uyğun olaraq, həmin 

orqan bu şəxslərin müsabiqədənkənar dövlət qulluğuna qəbul edilməsi üçün müvafiq dövlət 

orqanına təqdimat verir‖.  

Hazırda Tədbirlər Planının müvafiq bəndinin icrası ilə Prezident yanında Dövlət Qulluğu 

üzrə Komissiya (DQMK) məşğul olur. Komissiyanın saytında yerləşdirilən illik hesabatlardan
4
 

aydın olur ki, 2008-ci ildə Prezident yanında Təhsil üzrə Komissiyanın 21 noyabr tarixli 2/1035 

nömrəli məktubu əsasında DQMK tərəfindən proqram çərçivəsində təhsilini başa vurub ölkəyə 

qayıdan 5 nəfər ehtiyat kadr siyahısına daxil edilib. Onların hamısı 2009-cu ildə dövlət 

orqanlarında işlə təmin ediliblər. Ü mumilikdə, 2009-cu ilin martınadək bu yolla 7 nəfər proqram 

məzunu işlə təmin edilib. Komissiyanın 2010-cu ildəki fəaliyyətinə dair hesabatında neçə nəfər 

proqram məzununun işlə təmin olunduğuna dair məlumat verilməsə də, ümumi şəkildə qeyd 

olunur ki, il ərzində cəmi 12 nəfər ehtiyat kadr müvafiq dövlət orqanlarındakı vakant vəzifələrə 

təyin edilib.  

 

10. Müsabiqədən keçməyən iddiaçılara əsaslandırılmış imtinanın verilməməsi və 

onların appelyasiya hüququnun tanınmaması. 

 

Proqramdan faydalanmaq üçün müsabiqəyə qatılmış, lakin seçilməmiş iddiaçılara hazırda 

heç bir (nə yazılı, nə də şifahi) açıqlama verilmir və müvafiq qanunvericilk aktlarında onların 

appelyasiya hüququ tanınmır.  Təhsil Nazirliyindən iddiaçılara yalnız qərarın Təhsil üzrə 

Komissiya tərəfindən qəbnul olunduğu bildirilir və ora müraciət etmələri tövsiyə olunur. Tərkibi 

nazirlərdən ibarət olan Komissiyadan cavab almaq isə faktiki olaraq mümkün deyil. Bütün 

                                                             
4http://www.dqmk.az/aze/index.php?option=com_content&view=article&id=2117%3Akomissiy

ann-2008-ci-il-rzind-faliyyti-bard-hesabat-&catid=90%3Akomissiyann-faliyyti-bard-illik-

hesabatlar-&Itemid=89&lang=az, 

http://www.dqmk.az/aze/index.php?option=com_content&view=article&id=2342%3Akomissiya

nn-2009-cu-il-rzind-faliyyti-bard-hesabat-&catid=90%3Akomissiyann-faliyyti-bard-illik-

hesabatlar-&Itemid=89&lang=az, 

http://www.dqmk.az/aze/index.php?option=com_content&view=article&id=2525%3Akomissiya

nn-2010-cu-il-rzind-faliyyti-bard-hesabat&catid=90%3Akomissiyann-faliyyti-bard-illik-

hesabatlar-&Itemid=89&lang=az) 

 

http://www.dqmk.az/aze/index.php?option=com_content&view=article&id=2117%3Akomissiyann-2008-ci-il-rzind-faliyyti-bard-hesabat-&catid=90%3Akomissiyann-faliyyti-bard-illik-hesabatlar-&Itemid=89&lang=az
http://www.dqmk.az/aze/index.php?option=com_content&view=article&id=2117%3Akomissiyann-2008-ci-il-rzind-faliyyti-bard-hesabat-&catid=90%3Akomissiyann-faliyyti-bard-illik-hesabatlar-&Itemid=89&lang=az
http://www.dqmk.az/aze/index.php?option=com_content&view=article&id=2117%3Akomissiyann-2008-ci-il-rzind-faliyyti-bard-hesabat-&catid=90%3Akomissiyann-faliyyti-bard-illik-hesabatlar-&Itemid=89&lang=az
http://www.dqmk.az/aze/index.php?option=com_content&view=article&id=2342%3Akomissiyann-2009-cu-il-rzind-faliyyti-bard-hesabat-&catid=90%3Akomissiyann-faliyyti-bard-illik-hesabatlar-&Itemid=89&lang=az
http://www.dqmk.az/aze/index.php?option=com_content&view=article&id=2342%3Akomissiyann-2009-cu-il-rzind-faliyyti-bard-hesabat-&catid=90%3Akomissiyann-faliyyti-bard-illik-hesabatlar-&Itemid=89&lang=az
http://www.dqmk.az/aze/index.php?option=com_content&view=article&id=2342%3Akomissiyann-2009-cu-il-rzind-faliyyti-bard-hesabat-&catid=90%3Akomissiyann-faliyyti-bard-illik-hesabatlar-&Itemid=89&lang=az
http://www.dqmk.az/aze/index.php?option=com_content&view=article&id=2525%3Akomissiyann-2010-cu-il-rzind-faliyyti-bard-hesabat&catid=90%3Akomissiyann-faliyyti-bard-illik-hesabatlar-&Itemid=89&lang=az
http://www.dqmk.az/aze/index.php?option=com_content&view=article&id=2525%3Akomissiyann-2010-cu-il-rzind-faliyyti-bard-hesabat&catid=90%3Akomissiyann-faliyyti-bard-illik-hesabatlar-&Itemid=89&lang=az
http://www.dqmk.az/aze/index.php?option=com_content&view=article&id=2525%3Akomissiyann-2010-cu-il-rzind-faliyyti-bard-hesabat&catid=90%3Akomissiyann-faliyyti-bard-illik-hesabatlar-&Itemid=89&lang=az
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bunlar haqlı narazılıqların, proqramın icrası prosesi barədə müxtəlif arzuolunmaz rəylərin 

yaranmasına gətirib çıxarır. 
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5. Təkliflər 

 

1. Proqramın idarəçiliyi Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına verilsin, 

Komissiyanın tərkibində bu işlə məşğul olan strukturun ştat vahidlərinin sayı 10-15 

nəfər civarında təsdiq olunsun.  

İndiyə qədər bu sahədə aparılmış tədqiqatlar
5
 və keçmiş SSRİ məkanında ilk belə Dövlət 

Proqramını uğurla tətbiq eləmiş Qazaxıstanın (―Bolaşak‖  təqaüd proqramı) təcrübəsi göstərir ki, 

iddiaçıların seçimi və xaricə göndərilməsi ilə birbaşa Təhsil Nazirliyinin  məşğul olması 

proqramın səmərəliliyini aşağı salır.  

1994-cü ildən fəaliyyətdə olan “Bolaşak” proqramının idarə edilməsi üçün 2005-ci ildə 

Qazaxıstan Təhsil və Elm Nazirliyi yanında ayrıca bir qurum – “Beynəlxalq proqramlar 

mərkəzi” adlı səhmdar cəmiyyət yaradılıb. Cəhmdar cəmiyyət tələbələrin secim anından 

başlayaraq xarici ölkələrin ali məktəblərində diplom almalarına qədər bütün mərhələlərdə 

onların müşayiət edilməsi üzrə iş aparır. 

“Bolaşak” proqramında iddiaçıların seçimi üç turdan ibarət olur. 

 Birinci tur Qazaxıstanın ali məktəblərində kecirilir. Ali məktəblərin 

elmi şuraları iddiaçıların təhsildə qazandığı müvəffəqiyyətləri və elmi fəallığını 

nəzərə alaraq onların keyfiyyətini qiymətləndirir. 

“Bolaşak” proqramı xarici dilləri yaxşı bilməyən iddiaçılar üçün birillik kurslar 

təşkil edir və ya bir il ərzində onların xarici ölkələrdə dil oyrənməsinin haqqını 

ödəyir. 

Seçimin ikinci turu bu proqrama cəlb edilmiş ACCELS, British Council, DAAD və 

CNOUS təşkilatları tərəfindən aparılır. Bu təşkilatlar iddiaçılarla müsahibələr aparır və 

onlardan TOEFL, SAT və s. tipli imtahan götururlər. İkinci turda iddiaçılar xaricdə təhsil almaq 

üçün psixoloji qabiliyyətə malik olduqlarını təsdiqləyən test yoxlamasından da keçməlidirlər. Bu 

yoxlamalar “Beynəlxalq Proqramlar Mərkəzi” Səhmdar Cəmiyyətinin yerli mutəxəssisləri 

tərəfindən aparılır. 

Secimin üçüncü turu respublika komissiyası tərəfindən keçirilir və həmin 

komissiya əvvəlki iki seçim turundan keçmiş iddiaçıların şəxsi işlərini təhlil edərək 

                                                             
5 www.osi.az/aze/download/euro/AAMIK_Tehsil.pdf. Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli 

İctimai Komitəsinin (AAMİK) «Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə 
Dövlət Proqrami»na dair tövsiyələri. 
 

http://www.osi.az/aze/download/euro/AAMIK_Tehsil.pdf
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onlarla aparılan fərdi musahibələr əsasında həmin iddiaçılara təqaud verilməsi barədə qərar 

qəbul edir. 

Bundan sonra “Bolaşak” təqaüdü almış iddiaçı xaricdə təhsil və yaşayışla 

bağlı butun xərclərini bu təqaud hesabına ödəmək şərti ilə Respublika Komissiyası 

tərəfindən onun üçün seçilmiş xarici ali məktəbə göndərilir. 

Bizcə, respublikada tələbə qəbulu sahəsində şəffaf fəaliyyəti sayəsində böyük nüfuz 

qazanmış TQDK bu işin öhdəsindən uğurla gələ bilər. Ancaq TQDK-ya bu fəaliyyəti həyata 

keçirmək üçün kifayət edəcək qədər əlavə ştat vahidlərinin ayrılması vacibdir. Hazırda Təhsil 

Nazirliyində bu işlə 4 nəfər məşğul olur ki, bu da çox azdır. Eyni zamanda işçilərin azlığı Təhsil 

Nazirliyinin müvafiq şöbəsinin əlində bir bəhanədir.  Şöbənin müdiri və əməkdaşları demək olar 

ki, bütün suallara cavablarında ―iş çox, işçi azdır‖ arqumentini gətirirlər. Müqayisə üçün deyək 

ki, ―Bolaşak‖ Proqramını idarə edən səhmdar cəmiyyətin 25-dən çox işçisi var
6
. 

İdarəçiliyin TQDK-ya verilməsi üçün qanunvericlikdə müəyyən dəyişikliklərin 

aparılması zəruridir. İlk növbədə, Dövlət Proqramı çərçivəsində xaricdə təhsili tənzimləyən 17 

qanunvericilik aktı və onlara əlavələrdə ―Təhsil Nazirliyi‖ sözlərinin ―Tələbə Qəbulu üzrə 

Dövlət Komissiyası‖ sözləri ilə əvzələnməsi lazımdır. Eyni zamanda prezidentin 6 aprel 2005-ci 

il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət 

Komissiyası haqqında Əsasnamə‖də müəyyən əlavə və dəyişikliklərin olunması lazımdır. Bunlar 

aşağıdakılardır:  

1.Əsasnamənin ―Ümumi müddəalar‖ bölməsinin 1-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (bundan sonra - 

Komissiya) müasir kompüter texnologiyalarından istifadə etməklə test üsulu ilə ali və orta ixtisas 

məktəblərinin müxtəlif pillələrinə tələbə qəbulunu aparan və  “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan 

gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” (bundan sonra – Dövlət Proqramı) 

üzrə azərbaycanlı gənclərin xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilinin təşkili ilə bağlı  məsələləri 

həyata keçirən orqandır.” 

2.Əsasnamənin ―Komissiyanın əsas vəzifələri‖ bölməsinə 6.2-ci maddəsi aşağıdakı redaksiyada 

verilsin: “dövlətlərarası razılaşmalara və Dövlət Proqramına əsasən Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlarının xarici dövlətlərin ali məktəblərinə, əcnəbilərin və xaricdə yaşayan vətəndaşlığı 

olmayan şəxslərin isə Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə qəbulunun aparılması;” 

                                                             
6
 Mənbə: İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşının Nazirliyin şöbə müdiri və əməkdaşları ilə 

intervüləri. Qeyd edək ki, Tədqiqatın nəticələrinə həsr olunmuş yekun konfransda da Nazirliyin 

əməkdaşları bu fikri səsləndirdilər. 
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3. Əsasnamənin ―Komissiyanın əsas vəzifələri‖ bölməsinə aşağıdakı redaksiyada 6.6-cı maddə 

əlavə edilsin: “Dövlət Proqramı çərçivəsində qəbul olunmuş təhsil alanların xarici ali təhsil 

ocaqlarında təhsilinin təşkili ilə bağlı bütün məsələlər. ” 

4. Əsasnamənin ―Komissiyanın əsas funksiyaları‖ bölməsinin 7.3-cü maddəsi aşağıdakı 

redaksiyada verilsin: “Ali və orta ixtisas məktəblərinə, Dövlət Proqramı üzrə xarici ali təhsil 

ocaqlarına qəbul qaydaları, sənədlərin qəbulu və imtahanların keçirilməsi haqqında müvafiq 

qərarlar qəbul edir;. 

 

 

2. Prezident yanında yaradılmış komissiyanın tərkibinə vətəndaş cəmiyyəti 

nümayəndələri və nüfuzlu müstəqil ziyalıllar daxil edilsin. 

 

Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin, nüfuzlu ziyalıların komissiyanın tərkibinə 

daxil edilməsi seçim prosesinin şəffaflığının artmasına, cəmiyyətdə komissiyaya qarşı 

inamın möhkəmlənməsinə imkan verərdi. 

 

3. Bakalavrlar üçün tələb onunan 550-600 bal həddi aşağı salınsın. 

 

Bizim fikrimizcə, texniki sahələr üzrə 550, digər sahələr üzrə isə 600 ən aşağı bal 

həddinin qoyulması reallığı əks etdirmədiyindən xaricdə bakalavr təhsili almaq istəyən 

daha çox iddiaçının Dövlət Proqramından faydalanmasının qarşısını alır. TQDK-nın 

açıqladığı son statistik hesabata nəzər yetirsək, görərik ki, 2010-2011-ci tədris ilində 

qəbul imtahanlarında iştirak eləmiş abituriyentlərin (Diaqram 9) yalnız 5%-i 500-700 bal 

toplayıb. 

 

Diaqram 9.  Qəbul imtahanlarında iştirak edən abituriyentlərin topladiqları ballar üzrə 

təsnifatı (2010-2011 tədris ili) 
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Mənbə: TQDK 

 

Ü stəlik, burada digər bir vacib məsələ region universitetlərinin bu prosesdən 

kənarda qalması ilə bağlıdır. Məlumdur ki, regionlarda yerləşən universitetlərə qəbul 

imtahanlarında daha az bal toplayan abituriyentlər üz tuturlar. Cədvəl 5-dən də 

göründüyü kimi,  600-dən yuxarı bal toplayan 1384 abituriyentdən cəmi 13-ü, başqa 

sözlə desək, 0.9%-i regionların (Naxçıvan və Gəncənin) payına düşür. Qazaxıstanın 

―Bolaşak‖ proqramında xaricə göndərilən tələbələrin kənd yerlərini əhatə etməsi üçün 

onlara  xüsusi kvota ayrılır. Hər il təxminən 100-ə yaxın kənddə doğulmuş gənc bu 

proqramdan bəhrələnir. Oxşar təcrübədən Azərbaycanda da istifadə etmək mümkündür. 

Bu, həm regionlarda çalışan mütəxəssislərin səviyyəsinin yüksəlməsinə, həm də təhsilə 

yönəldilmiş dövlət diqqəti kimi kənd yerlərində şagirdlərin təhsilə olan həvəsinin 

gücləndirilməsinə xidmət edərdi. 

 

Cədvəl 6. 2010-2011-ci tədris ili üzrə qəbul imtahalarında 600-dən çox bal toplayan 

abituriyentlərin ali təhsil müəssisələri arasında paylanması 
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Mənbə: TQDK 

 

 

4. Regionlarda çalışan elmi və pedaqoji işçilərin xarici ali təhsil ocaqlarında təcrübə 

keçmələri üçün onlara kvota ayrılsın. 

 

Bu, regionlarda çalışan elmi və pedaqoji işçilərin səviyyəsinin artması hesabına ümumi 

təhsil səviyyəsinin yüksəlməsinə imkan yaradardı. 

 

5. Dünya fənn olimpiadalarının, yüksək səviyyəli beynəlхalq müsabiqələrin və 

yarışların qaliblərinin Dövlət Proqramından bakalavr ixtisası üzrə müsabiqəsiz 

faydalanmasına imkan yaradılsın. 

 

Nazirlər Kabinetinin 3 iyun 2008-ci il tarixli, 128 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 

―Xarici ölkələrdə təhsil alacaq gənclərin seçim qaydaları‖nın 2-ci - ―Xarici ölkələrdə ali 



37 

 

təhsil (bakalavr dərəcəsi) almaq istəyən iddiaçılara irəli sürülən tələblər‖ bəndində əgər 

varsa, seçim zamanı üstünlük kimi nəzərə alınması məqsədilə fəxri təltiflərin, 

sertifikatların, diplomların və digər bu kimi sənədlərin surətlərinin təqdim olunması 

tövsiyə edilir.  

 ―Təhsil haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanununun ―Ali və оrta iхtisas 

təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun ümumi qaydaları‖ adlanan 26-cı maddəsinin 5-ci 

bəndində isə  yazılır: ―Dünya fənn olimpiadalarının, yüksək səviyyəli beynəlхalq 

müsabiqələrin və yarışların qalibləri müvafiq ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə 

müsabiqədənkənar qəbul olunurlar‖. 

2010-cu ildən başlayaraq bu cür fənn olimpiadalarının qaliblərinin qalib olduğu 

fənn üzrə respublikanın ali təhsil ocaqlarına müsabiqədənkənar qəbulu həyata keçirilir. 

Bu güzəştin Dövlət Proqramından faydalanan dünya fənn olimpiadalarının qaliblərinə də 

şamil olunması ədalətli olardı. Bunun  üçün ―Xarici ölkələrdə təhsil alacaq gənclərin 

seçim qaydaları‖na aşağıdakı redaksiyada 2.4-cü maddənin əlavə edilməsi kifayətdir: 

―Dünya fənn olimpiadalarının, yüksək səviyyəli beynəlхalq müsabiqələrin və yarışların 

qalibləri bakalavr dərəcəsində müvafiq ixtisaslar üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində 

xaricdə təhsilə müsabiqədənkənar qəbul olunurlar‖. 

 

6. Gecikməni nəzərə alaraq tələbələrin yaşayış xərclərinin bir hissəsinin əvvəlcədən 

onların hesablarına köçürülməsi həyata keçirilsin. 

Müvafiq qanunvericlik  yaşayış xərcinin  bir hissəsinin əvvəlcədən təhsilalanın hesabına 

köçürülməsinə məhdudiyyət qoymur.  

 

7. Texniki ixtisaslar üzrə xarici dil baryerinin aradan qaldırılması, texniki ixtisaslara 

müəyyən kvotanın ayrılması 

İndiyədək təhsilin bakalavriat və magistratura pillələri üzrə daha çox iqtisadiyyat, hüquq 

ixtisaslarına yer ayrılıb, texniki ixtisaslara isə lazımi diqqət yetilməyib.   

Diaqram 10-dan texniki ixtisaslar üzrə xaricə göndərilənlərin 5 illik dinamikasını təqribi 

də olsa izləmək mümkündür. Nəzərə alsaq ki, texniki ixtisaslara  mühəndislik, neft sənayesi 

və informasiya texnologiyalarını aid etmək mükündür, onda həmin ixtisas istiqamətləri üzrə 

xaricə göndərilənlərin elə də çox olmadığı aşkara çıxır.  

Bu, bir tərəfdən texniki fakültələrdə xarici dillərin öyrənilməsi ilə bağlı dərs yükünün az 

olması ilə, digər tərəfdən isə bu sahədə 500-dən yüksək bal toplamağın çətinlikləri ilə 

bağlıdır. TQDK-nın açıqladığı statistikaya görə, 2010-2011-ci tədris ili üçün qəbulda 600 və 
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ondan yuxarı bal toplayanların ixtisas qrupları üzrə paylanması belə olub: 16.41%-i (232 

nəfəri) I qrupun, 36.63%-i (518 nəfəri) II qrupun, 21.57%-i (305 nəfəri) III qrupun, 25.39%-i 

(359 nəfəri) IV qrupun abituriyentləridir. Göründüyü kimi, texniki fənlərin təmsil olunduğu 

birinci qrup bu sıralamada sonuncudur. 

Bütün bunları nəzərə alaraq Qazaxıstanın ―Bolaşak‖ Proqramında olduğu kimi, texniki 

ixtisaslara müəyyən kvotanın ayrılması və xarici dil baryerinin aradan qaldırılmasını təklif 

edirik. Müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq bu ixtisası seçənlərin xarici dil kurslarında 

hazırlanması mümkündür. 

 

 

Diaqram 10.  Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsil alanların ixtisas istiqamətləri üzrə 5 illik 

dinamikası 

 

Mənbə: Təhsil Nazirliyi 

8. Dövlət Proqramından xaric edilən tələbələrdən onlara xərclənmiş vəsaitin geri 

qaytarılması üçün girov mexanizmi qanunvericiliyə salınsın.  

 

Bu proqram çərçivəsində xaricə təhsilə göndərilən təhsil alanların daşınmaz əmlaklarını 

girov qoyması onların həm təhsil müddətində daha uğurla oxumasını, həm də təhsilini 

bitirdikdən sonra Vətənə dönməsi ilə bağlı məsuliyyətini artırardı. 
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9. Cəmiyyətdə Dövlət Proqramının təbliği üçün xüsusi maarifləndirmə kampaniyaları 

təşkil olunsun. 

 

Layihə çərçivəsində 4-ü Bakıda, 2-si bölgələrdə olmaqla 6 universitetdə keçirilən görüşlər 

belə deməyə əsas verir ki, Dövlət Proqramı və onun şərtləri ilə bağlı cəmiyyətdə, xüsusilə, bu 

Proqramdan faydalanmalı olan auditoriyalarda məlumat çox azdır. Dövlət Proqramının 

icrasına məsul dövlət qurumları ilə, xüsusilə Təhsil Nazirliyi ilə yazışmalar, telefon əlaqəsi və 

canlı ünsiyyət, tədqiqatla bağlı məlumatların alınmasındakı çətinliklər göstərdi ki, əslində 

məsul qurumlar ―informasiya blokadasının‖ yarılmasından, onlara növbəti illərdə daha çox 

iddiaçının üz tutmasından çəkinirlər.   

 

10. Tələbələrin düşdükləri yeni mühitə adaptasiyasını sürətləndirmək üçün 

universitetlərin yerləşdikləri ölkələr, xalqlar, onların mədəniyyəti, adət-ənənələri, 

məişəti, ali təhsil ocaqlarında təhsilin xüsusiyyətləri barədə kitabçalar hazırlanıb 

nəşr edilsin. 

 

Bu təcrübədən təhsil-mübadilə proqramları ilə məşğul olan xarici təşkilatlar istifadə geniş 

edirlər. 

 

11. İddiaçılara appelyasiya hüququ tanınsın.   

Bu məqsədlə Dövlət Proqramının icrasını tənzimləyən hüquqi-normativ aktlara, xüsusilə 

də ―Xarici ölkələrdə təhsil alacaq Azərbaycan gənclərinin seçim Qaydaları‖na müvafiq 

əlavələr edilməlidir. Bu əlavələrdə seçimlərdən keçməyən iddiaçıların appelyasiya şikayətinin 

verilməsi qaydaları, həmçinin proqram çərçivəsində keçirilən müsabiqələrin dəqiq 

mərhələləri, mexanizmi də əksini tapmalıdır.  

 

12. Hər il qəbul üçün keçirilən müsabiqələrin tarixi xarici universitetlərdə tədris ilinin  

tez başlanılması nəzərə alınaraq irəli çəkilsin. 

Adətən, Dövlət Proqramı çərçivəsində müsabiqə elanları hər ilin yayında verilir. 

Müsabiqənin nəticələrinin bilinməsi isə avqustun  sonuna qədər çəkir. Bu da xarici 

universitetlərin tədris ilinin başlaması ilə eyni vaxta  düşmədiyindən (məsələn, ABŞ-da 

tədris ili apreldə başlayır) problemlər yaradır. 
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13. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiyanın üzvləri 

üçün  Etik Kodeks hazırlansın. 

 

Bu, çox mühüm bir sənəd olardı. Son vaxtlar məmurların, komissiya üzvlərinin  

övladlarının, qohumlarının xaricdə təhsili ilə bağlı mətbuatda faktlara əsaslanan yazılar 

dərc olunur. Belə bi kodeksin hazırlanıb qəbul edilməsi komissiya üzvlərinin bu sahədəki 

fəaliyyətinin etik sərhədini müəyyənləşdirərdi. 

 

14. Prioritet ixtisasların konkret seçim meyarları müəyyənləşdirilsin və bu meyarlar 

əsasında ehtiyac duyulan ixtisasların xəritəsi hazırlansın. 

 

Hazırda ehtiyac duyulan ixtisasların müəyyənləşdirilməsi ilə qanunvericiliyə uyğun olaraq 

İqtisadi İnkişaf və Təhsil nazirlikləri məşğul olur. Lakin bu 2 dövlət qurumunun hansı 

meyarlar əsaslnda seçim apardığı məlum deyil. Ona görə də ilk növbədə, ehtiyac duyulan 

ixtisasların müəyyənləşdirilməsi meyarları müəyyən olunmalı və bu meyarlar əsasında 

ehtiyac duyulan ixtisasların xəritəsi hazırlanmalıdır.  

 

15.  Özəl şirkətlərin Dövlət Proqramında iştirakının təmin olunsun. 

 

Bu, proqramın əhatə dairəsinin genişlənməsinə və proqrama qanunvericliyə zidd olmayan 

əlavə maliyyə qaynaqlarının cəlb edilməsinə imkan verərdi. 

 

16. Universitetlərin seçilməsi ölkələr üzrə deyil, ixtisaslar üzrə aparılsın. 

 

Bu prinsip müəyyən sahələr üzrə ixtisaslaşmış universitetlərin potensialından daha dolğun 

istifadə etməyə imkan yaradar, keyfiyyətli mütəxəssis hazırlanması işinə böyük töhfə 

verərdi. 

 

17. Xaricə bakalvr təhsili almağa göndərilənlərin sayının tədricən azaldılması və 

dayandırılması. Magisrt, PHD, doktorantura, ordinatura pillələrinə göndərilən təhsil 

alanların sayının artırılması və tədricən buna keçilməsi. 

 

Bu təcrübədən artıq Qazaxıstanda istifadə olunmağa başlanılıb. Bakalavr səviyyəsinə 

qəbul zamanı yüksək nəticə göstərmiş xüsusi istedadlı və istedadlı abituriyentlərin 
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Nazarbayev Universitetində bakalavr kimi hazırlanmasına başlanılıb. Buna görə də artıq 

xaricdə bakalvrlar hazırlığı dayandırılıb. 

 

18. Xarici dil üzrə hazırlıq kurslarına göndərilənlərin sayının artırılması. 

 

Tədqiqatın ―Tapıntılar‖ bölməsində qeyd etdiyimiz kimi Dövlət Proqramı çərçivəsində bu 

sahəyə xüsusi diqqət ayrılması vacib olsa da, təhsilalanların xüsusi dil kurslarına 

göndərilməsi ümimi göndərilənlərin 2 faizinə qədər hissəsini təşkil edir. Nəzərə alsaq ki, 

bölgələrdə şagirdlərin dil hazırlığına ikinci dərəcəli məsələ kimi yanaşılır, diqqət 

yetirilmir, onda bu məsələnin vacibliyi məlum olar. 

 

19. Azərbaycanda Magistr, PHD üzrə tələb olunan GRE və TOEFL imtahanlarının 

verilməsi dövriliyinin artırılması üçün işlər görülsün. 

 

Bu, təhsilin magistr, PHD pillələrinə özləri daxil olub Dövlət Proqramından yararlananlar 

üçün daha aktual bir problem hesab olunur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bu tip 

imtahanların verilməsi dövriliyi çox uzun olduğundan iddiaçılar daha qısa dövriliyə malik 

olan qonşu Gürcüstana üz tutmaq məcburiyyətində qalırlar. 

 

20. Tədris ədəbiyyatı ilə təminat xərcləri  artırılsın. 

Araşdırmalar göstərib ki, xaricdə təhsila alanların tədris ədəbiyyatı ilə təminatına ayrılmış 

vəsaitlər real xərclərdən dəfələrlə geri qalır. Ona görə də Nazirlər Kabineti mümkün qədər 

tez ―Gənclərin xarici ölkələrdə təhsili üzrə aylıq xərc normalarının cədvəli‖nin müvafiq 

bölməsinə dəyişiklik etməlidir. 

 

21. Məzunların işlə təmin olunması üçün Tədbirlər Planında nəzərdə tutulan müvafiq 

tədbirlər həyata keçirilsin. 

 

İTM-in tədqiqat qrupu hesab edir ki, məzunların işlə təmin olunması üçün təhsil nazirinin 

dediyi kimi ayrıca qurumun yaradılmasına ehtiyac yoxdur. Tədbirlər Planında nəzərdə tutulduğu 

kimi, məzunların işlə təmin edilməsi məqsədi ilə dövlətlə işəgötürənlər arasında əməkdaşlığın 

qurulması vacibdir. Sənəddə bu məsələnin həlli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, 

Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya, 
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Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə həvalə olunub. Təklif edirik ki, 

məzunların Vətənə döndkdən sonra işə düzəldilməsi üçün xarici təcrübədə ―İşədüzəltmə 

üçbucağı‖ adlandırılan üçtərəfli müqavilələr imzalansın. Məsələn, turizm və mədəniyyətlə bağlı 

ixtisaslarda təhsil alanlar, Təhsil Nazirliyi və Turizm və Mədəniyyət Nazirliyi arasında analoji 

müqavilə imzalansın. Yəni əvvəlcədən təyinatlı (göndərişli) təhsilə təminat verilsin. 

 

 


