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“2007-2015-Cİ İLLƏRDƏ 

AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİNİN 

XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ TƏHSİLİ 

ÜZRƏ DÖVLƏT PROQRAMI”  

 

              RÜBLÜK İCMAL 

 

Oktyabr 2014 – Yanvar 2015       

                        TƏDBİRLƏR VƏ NAİLİYYƏTLƏR   

 

20 Yanvar faciəsi 

qurbanlarının xatirəsi xarici 

ölkələrdə anıldı  

20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi 

Türkiyənin Ankara şəhərində anılıb. 

Belə ki, faciənin 25-ci ildönümü ilə 

əlaqədar olaraq Azərbaycan 

Respublikasının Ankaradakı 

Səfirliyində anma mərasimi təşkil 

olunmuşdur. Tədbirdə Azərbaycan və 

Türkiyədən ictimai-siyasi xadimlər, elm 

və incəsənət adamları, diaspor və KİV 

nümayəndələri, Ankarada təhsil alan 

azərbaycanlı tələbələr, həkimlər və 

kursantlar, şəhər ictimaiyyətinin 

təmsilçiləri iştirak etmişlər.  

Şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik 

sükutla yad edildikdən sonra 20 

Yanvar faciəsinin dəhşətlərini əks 

etdirən sənədli film nümayiş 

olunmuşdur.  

 

 

Daha sonra Səfirliyin müşaviri Dursun 

Həsənov, təhsil müşaviri Nəcibə 

Nəsibova, professor Əflatun 

Nemətzadə və başqaları 1990-cı ilin 

yanvarında Azərbaycanda törədilmiş 

cinayət barədə fikirlərini bölüşmüşdür. 

Sonda isə Qanlı Yanvar hadisələri ilə 

bağlı təşkil olunmuş sərgi ilə tanışlıq 

olmuşdur. 

20 Yanvar faciəsinin 25-ci 

ildönümü ilə əlaqədar olaraq Böyük 

Britaniyanın Qlazqo Universitetində də 

təhsil alan azərbaycanlı tələbələr 

“Mənim adım 20 Yanvardır” (“My 

name is 20 January”) adlı anım aksiyası 

keçiriblər. Aksiya çərçivəsində 

soydaşlarımızla birgə təhsil alan 

əcnəbilər Qlazqo Universitetinin 

müxtəlif yerlərində üzərində 

Vətənimizin müstəqilliyi uğrunda 

canlarından keçən insanların ad və 

soyadları çap edilən kağızlar tutaraq,  

 

dünya ictimaiyyətinin diqqətini 20 

Yanvar faciəsinə cəlb ediblər.  

Tədbirdə Azərbaycan da daxil 

olmaqla 30-a yaxın ölkənin (Meksika, 

Moldova, Pakistan, Vyetnam, Fransa 

və s.) tələbələri iştirak edmişdir. 

Onların hər birinə 20 Yanvar hadisələri, 

şəhidlərimiz, Azərbaycanın müstəqillik 

dövründəki ilk addımları və ölkəmizin 

indiki inkişafı, uğur və nailiyyətləri 

haqqında da geniş məlumat 

verilmişdir.  

 

Təhsil naziri cənab Mikayıl 

Cabbarovun Fransaya işgüzar 

səfəri 

Azərbaycan Respublikasının 

təhsil naziri Mikayıl Cabbarov Fransa 

Respublikasının milli təhsil, ali təhsil 

və tədqiqat naziri xanım Najat Vallo-

Belkasemin dəvəti ilə 12-13 noyabr  
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2014-cü il tarixlərində Fransanın 

paytaxtı Paris şəhərinə səfər etmişdir.  

 

Səfər çərçivəsində təhsil naziri 

Mikayıl Cabbarov fransalı həmkarı 

xanım Najat Vallo-Belkasem ilə 

görüşərək Azərbaycanla Fransa 

arasında təhsil sahəsində 

əməkdaşlığın genişləndirilməsi, iki 

ölkənin ali təhsil müəssisələri arasında 

müəllim və tələbə mübadiləsinin 

təşviq olunması yolları, ikili diplom 

proqramlarının təşkili imkanları və 

digər qarşılıqlı maraq doğuran 

məsələləri müzakirə etmişdir.  

Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov 

həmçinin Fransa Prezidentinin 

diplomatik məsələlər üzrə müşaviri 

Fabien Penon, ali təhsil və tədqiqatlar 

üzrə müşaviri Vənsan Berje və 

Strasburq Universitetinin prezidenti 

Alen Beretz ilə görüşlər keçirərək 

ölkələrimiz arasında təhsil sahəsində 

əməkdaşlıq perspektivlərinə dair fikir 

mübadiləsi aparmışdır.  Nazir 2012-ci 

ildən etibarən Heydər Əliyev 

Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan 

dilinin tədrisi proqramının həyata 

keçirildiyi Şərq Dilləri və Sivilizasiyaları 

Milli İnstitutunu ziyarət edərək 

İnstitutun prezidenti xanım Manuel 

Frank və Azərbaycan dili proqramın 

iştirakçıları olan müəllim və tələbələrlə 

görüşmüşdür.  

Bununla yanaşı, təhsil naziri 

Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 

“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan 

gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə 

Dövlət Proqramı” çərçivəsində 

Fransada təhsil alan tələbələrlə 

görüşərək onların təhsili və 

üzləşdikləri problemlərlə maraqlanmış, 

Azərbaycanda aparılan təhsil 

islahatları barədə məlumat verərək, 

tələbələrin məzun olduqdan sonra 

Azərbaycanın inkişafına verə biləcəyi 

töhfələrə dair fikirlərini bildirmişdir.  

 

Londonda “Azərbaycan 

Gecəsi” 

 
Böyük Britaniyanın “Royal 

Holloway” Universitetində fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan cəmiyyətinin 

üzvlərinin təşkilatçılığı ilə Universitetdə 

Azərbaycanı tanıtmaq məqsədilə 

“Azərbaycan gecəsi” keçirilmişdir. 

Tədbirdə Universitetdə təhsil alan 

azərbaycanlı tələbələrlə yanaşı, 

Türkiyə, Rusiya və Qazaxıstandan olan 

tələbələr də iştirak ediblər.  

Tədbirdə çıxış edən “Royal 

Holloway” Universitetinin tələbəsi İlkin 

Əsgərli Azərbaycanın tarixi, qədim və 

zəngin mədəniyyəti barədə geniş 

məlumat vermişdir. Onun çıxışı zamanı 

Azərbaycanın mədəniyyət abidələri, 

ölkədə aparılan abadlıq-quruculuq 

işlərini özündə əks etdirən video 

slaydlar nümayiş etdirilmişdir.  

Azərbaycan cəmiyyətinin sədri 

Azər Məcidli və Universitetin digər 

azərbaycanlı tələbələri öz çıxışlarında 

Azərbaycanın tarixi, onun əzəli torpağı 

olan Dağlıq Qarabağ əraziləri, işğal 

olunmuş torpaqlarımızda mədəni 

abidələrin məhv olunması və bu gün 

ölkə başçısı tərəfindən həmin 

ərazilərin azad olunması istiqamətində 

görülən işlərdən danışmışlar.  

Almaniyadan gəlmiş gənc 

müəllim, Avropadakı Azərbaycan 

diasporunun fəallarından olan Rza 

Kərimov, Azərbaycanın Böyük 

Britaniyadakı Səfirliyinin III katibi Ayaz 

Mustafayev görüş iştirakçıları 

qarşısında çıxış edərək diasporumuzun 

fəaliyyəti, görülən işlər və gələcək 

planlar barədə məlumat vermişlər.  

 

Almaniyada “Azərbaycanın 

Dövlət Müstəqilliyi Günü”  

qeyd olundu 

Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibətilə 

20 oktyabr 2014-cü il tarixində 

Almaniyanın Hannover şəhərində 

konsert təşkil edilmişdir. Konsertdə 

Hannoverdə fəaliyyət göstərən Musiqi, 

Dram və Media Universitetinin 

müəllimi, professor Brend Qoetzkenin 

rəhbərlik etdiyi piano sinfinin 

tələbələri klassik musiqi parçaları ifa 

etmişlər.  

Musiqi gecəsində Azərbaycanı 

Dövlət Proqramı təqaüdçüsü, 

beynəlxalq müsabiqələr laureatı, 

gənclər mükafatı laureatı, Brend 

Qoetzkenin tələbəsi Nərmin Nəcəfli 

təmsil etmişdir. O, dünya şöhrətli 

macar bəstəkarı G.Ligetinin “Göy 

qurşağı” əsərini ifa etmişdir. B.Qoetzke 

Hannover şəhərindəki Azərbaycan 

diasporunun rəhbəri Etibar Qəniyevlə 

görüşdə N.Nəcəflinin Almaniyada 

piano ifaçısı kimi ilk azərbaycanlı 

tələbə olduğunu söyləmişdir.  
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Görüşdə çıxış edən E.Qəniyev 

müstəqillik əldə etdikdən sonra 

Azərbaycanın ictimai-siyasi, sosial, 

iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, 

beynəlxalq əlaqələrində dönüş 

yarandığını, bütün dünyada 

demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət 

kimi nüfuz qazandığını və ölkədə elmi 

əsaslara, beynəlxalq norma və 

prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət 

quruculuğu prosesinin başlandığını 

vurğulamışdır.  

 

Uğurlar 

       

Dövlət Proqramı çərçivəsində 

təhsil almış Taleh Ziyadov Bakı  

Beynəlxalq Dəniz Ticarət 

Limanının baş direktoru 

vəzifəsinə təyin olunub 

 
“2007-2015-ci illərdə 

Azərbaycan gənclərinin xarici 

ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” 

çərçivəsində Böyük Britaniyanın 

Kembric Universitetində doktorantura 

təhsili almış Taleh Ziyadov Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 17 noyabr 

2014-cü il tarixli Sərəncamı ilə Bakı 

Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının 

baş direktoru vəzifəsinə təyin 

olunmuşdur.  

Taleh Ziyadov “ADA” 

Universitetinin elmi işçisi və 

professoru kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

O, magistratura təhsilini ABŞ-da 

Corctaun Universitetinin Diplomatik 

Xidmət Məktəbində almışdır.  

T.Ziyadov daha öncə 

Vaşinqtonda yerləşən ABŞ-Azərbaycan 

Ticarət Palatasının icraçı direktorunun 

müavini vəzifəsində və ADA-da 

akademik məsələlər üzrə dekanın 

köməkçisi vəzifəsində çalışmışdır. 

T.Ziyadov bir sıra elmi 

araşdırmaların müəllifidir. Araşdırmalar 

əsasən Xəzər regionu və zəngin təbii 

sərvətlərə malik ölkələrdə nəqliyyat, 

logistika və energetika məsələlərini 

əhatə edir.  

“Analysis of Current Events”, 

“Central Asia-Caucasus Institute 

Analyst”, “Eurasia Daily Monitor”, 

“Turkish Policy Quarterly”, 

“International Negotiation Journal”, və 

“The Moscow Times” kimi nüfuzlu 

qəzet və jurnallarda onun 

araşdırmaları dərc olunmuşdur.  

Taleh Ziyadov Johns Hopkins 

Universiteti tərəfindən 2007-ci ildə 

dərc edilən Yeni İpək yolu: Böyük 

Mərkəzi Asiyada Nəqliyyat və Ticarət 

kitabında Azərbaycanın Qərb-Şərq və 

Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərində 

Azərbaycanın rolu barədə fəsli 

yazmışdır.  

 

Almaniyada rezidentura 

təhsilini tamamlamış 

ilk azərbaycanlı 
 

“2007-2015-ci illərdə 

Azərbaycan gənclərinin xarici 

ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” 

çərçivəsində Almaniyanın Hannover 

Tibb Məktəbində plastik və 

rekonstruktiv cərrahiyyə ixtisası üzrə 

rezidentura təhsil səviyyəsində təhsil 

almış Gülşən Əhmədli Almaniyada 

Dövlət Proqramı çərçivəsində 

rezidentura təhsilini tamamlamış ilk 

azərbaycanlıdır. Plastik-rekonstruktiv 

cərrahiyyə ixtisası üzrə təhsil aldığı 

dövrdə G.Əhmədli yeni biliklər əldə 

etməklə yanaşı, müxtəlif tədqiqatlarla 

da məşğul olmuş və təhsilini uğurla 

başa vuraraq, həkim-mütəxəssis ali 

peşə-ixtisas dərəcəsinə yiyələnmişdir. 

O, eyni zamanda təhsil aldığı müddət 

ərzində öz professorunun 

Azərbaycana səfərinin təşkilində də 

yaxından iştirak etmiş, onun Bakıdakı 

bir çox klinikalarda, eləcə də 

Azərbaycan Tibb Universitetinin 

rəhbərliyi ilə görüşlərinin təşkil 

olunmasında da öz köməyini 

göstərmişdir.  

 

Böyük Britaniyada təhsil  

alan azərbaycanlı tələbənin 

uğuru 

 
“2007-2015-ci illərdə 

Azərbaycan gənclərinin xarici 

ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” 

çərçivəsində Böyük Britaniyanın Şeffild 

Universitetində kompüter elmləri 

ixtisası üzrə bakalavr təhsili alan Tərlan 

Süleymanov 2014-cü ildə universitetin 

ən yaxşı innovativ layihəsinin qalibi 

seçilmişdir. Belə ki o, Şeffild 

Universitetində təhsilinin 3-cü ilində 

fərdi dissertasiya proyektinə görə "The 

Floow" şirkəti tərəfindən "Ən innovativ 

layihə" (The Most Innovative Project) 

mükafatına layiq görülmüşdür. 

“Navigationing a Mobile Environment" 

(Səyyar Mühitdə Naviqasiya) 

adlandırılan layihənin ideyası Tərlana 
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məxsusdur. Şeffild Universitetinin 

professoru Roger Moorenun rəhbərliyi 

ilə həyata keçirilən layihədə "Zeno R50 

RoboKind" robotundan istifadə edilib. 

Layihənin əsas məqsədi tamamilə öz-

özünə hərəkət edən sistemlərin əsas 

problemlərindən biri olan naviqasiya 

problemini həll etmək olub. Tədqiqat 

işi həmçinin robotlar və süni intellekt 

sahələri üzrə bir neçə əhəmiyyətli 

mövzunu əhatə edib.  

T.Süleymanov layihəni 

tamamladıqdan sonra robotlar sahəsi 

üzrə daha geniş biliklərə sahib olmaq 

üçün Şeffild Universitetinin Robotlar 

Mərkəzində yay təcrübəsi keçmişdir. 

Təcrübə müddətində yeni robotların 

quraşdırılması, bacarıq və 

məhdudiyyətlərinin müəyyən edilməsi, 

istifadə qaydalarının hazırlanması və 

demo proyektlərin həyata keçirilməsi 

ilə məşğul olmuşdur. Bundan əlavə, 

Şeffild şəhərində keçirilən "Beyin 

Festivalı" çərçivəsində "Robotların yeni 

erası: interaktiv sərgi" üçün Zeno R50, 

Zeno R25 və NAO insanvari robotları 

nümayişə hazırlamışdır.  

T.Süleymanov Böyük 

Britaniyada təhsil aldığı dövrdə 

Azərbaycan həqiqətlərini, dəyərlərini 

və adət-ənənələrini əcnəbilərə 

çatdırmaq üçün bir sıra fəaliyyətlərlə 

də məşğul olmuşdur. O, Seffild 

Universiteti nəzdində Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması və lobbiçilik fəaliyyətləri 

üçün təsis edilmiş Azərbaycan 

Cəmiyyətinin vitse-prezidenti və eyni 

zamanda İKT meneceridir. Cəmiyyət 

tərəfindən hər il təşkil olunan "Novruz 

festivalı", "Dünya həftəsi", "Dil 

festivalı" və s. tədbirlərdə fəal iştirak 

etmişdir. O, hər il Şeffild 

Universitetində keçirilən "Xocalıya 

ədalət!" kampaniyasının əsas 

təşkilatçılarından biridir.  

   

Qlazqo Universitetinin 

jurnalında azərbaycanlı 

tələbənin məqaləsi dərc olunub  
 

“2007-2015-ci illərdə 

Azərbaycan gənclərinin xarici 

ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqrami” 

çərçivəsində Böyük Britaniyanın 

Qlazqo Universitetində magistratura 

səviyyəsində təhsil alan Mehman 

İsmayıllının Birləşmiş Krallıqda “Fast 

Food” bazarı haqqında məqaləsi 

Qlazqo Universitetinin jurnalında dərc 

olunmuşdur. Məqalədə 2008-ci ildə 

dünya maliyyə böhranından 

başlayaraq, “Fast Food” bazarının 

dinamik inkişafı, bu inkişafa təsir edən 

amillərlə yanaşı, bazardakı mühüm 

restoran şəbəkələri, onların bazardakı 

payı, satış həcmlərinin analizi ilə 

yanaşı, bu bazarın gələcək 

perspektivləri qeyd olunmuşdur.   

  

Vacib məlumat 
 

“DP Təqaüd kartları”ndan 

istifadə qaydalarında dəyişiklik 

 
“DP təqaüd kartları” “2007-

2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin 

xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqrami” çərçivəsində təhsil alan 

tələbələrə onların yalnız yaşayış 

xərclərinin qarşılanması məqsədilə 

təqdim edilmişdir.  

Kartlara yüklənmiş təqaüdün 

məbləğinin hesablanması Azərbaycan 

gənclərinin xarici ölkələrin ali təhsil 

müəssisələrində təhsil haqlarının 

ödənilməsi qaydalarına dəyişikliklər 

edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 

13.03.2014-cü tarixili 78 nömrəli 

Qərarına uyğun olaraq ölkələr üzrə 

təhsil səviyyələrinə görə müəyyən 

edilir.  

“DP kartlar”a edilmiş 

dəyişikliyə əsasən, təqaüdlərin 

istifadəsinə dair tətbiq olunmuş 3 

aylıq limit ləğv olunaraq, hər bir karta 

tələbənin ümumi təhsil müddətinin 

yarısı (50%) üzrə xərcləmə limiti 

(tələbələrin hesablarına ödənilmiş 

ümumi təqaüd aylarının yarısından 

istifadə həddi) müəyyən edilmişdir.  

Limit hər ümumi təhsil 

müddətinin yarısı tamamlananda 

növbəti aylar üzrə təqaüddən 

istifadəyə imkan yaradır. Bu qayda 

tələbələrin xərclərini düzgün idarə 

etmələri məqsədi ilə tətbiq edilmişdir. 

İstifadə edilməyən təqaüdün növbəti 

dövr üçün alınması Təhsil Nazirliyə 

müraciət əsasında mümkün olacaqdır. 

“DP Təqaüd Kart”larının elektron çiplə 

təchiz olunması və təhlükəsizlik 

nöqteyi nəzərdən kartlardan yalnız çip 

üzərindən istifadənin mümkün olması 

kartdakı vəsaitin və kartın nüsxəsinin 

3-cü şəxs tərəfindən istifadə 

edilməməsi üçün təminat verir. Kartlar 

üzərində yazılan ayın son gününədək 

etibarlı hesab olunurlar. 

Kartların istifadəsinə dair 

təlimatı aşağıdakı linkdən əldə edə 

bilərsiniz: http://bit.ly/15HFMBY)  

  

 

 

 

http://bit.ly/15HFMBY
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