
 

FEVRAL 2015 – MAY2015                                                                                                                        
 1  

 

  

 

 

“2007-2015-Cİ İLLƏRDƏ 

AZƏRBAYCAN 

GƏNCLƏRİNİN XARİCİ 

ÖLKƏLƏRDƏ TƏHSİLİ ÜZRƏ 

DÖVLƏT PROQRAMI”  

 

 

                 RÜBLÜK İCMAL 

Fevral 2015 – May 2015       

                        TƏDBİRLƏR VƏ NAİLİYYƏTLƏR   
 

Xocalı soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsi xarici ölkələrdə anıldı 

Xocalı faciəsinin 23-cü il 

dönümü xaricdə təhsil alan 

azərbaycanlı tələbələr tərəfindən 

anılmışdır. Belə ki, Kanadada, 

Çexiyada, Böyük Britaniyanın Qlazqo, 

Aberdin, Mançester və Edinburq kimi 

şəhərlərində təhsil alan tələbələrimiz 

Xocalı soyqırımına həsr edilmiş 

tədbirlər həyata keçirmişlər. Tədbirlər 

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki 

səfirliklərinin dəstəyi ilə Heydər Əliyev 

Fondunun vitse-prezidenti Leyla 

Əliyevanın təşəbbüsü olan “Xocalıya 

Ədalət!” təbliğat-təşviqat kampaniyası 

çərçivəsində təşkil edilmişdir.  

Qlazqoda Xocalı soyqırımına 

həsr olunmuş yürüş keçirilmişdir. 

Yürüşlərdə həm azərbaycanlı, həm də 

əcnəbi tələbələr iştirak etmişdir. 

Qlazqonun mərkəzi meydanından 

başlayan yürüş digər mərkəzi küçələr 

boyu davam etdirilmişdir. Yürüş 

iştirakçıları səsləndirdikləri “Justice  

for Khojaly” şüarı vasitəsilə insanların 

diqqətini bu faciəyə yönəltməyə 

çalışmış, müxtəlif maarifləndirici buklet 

və broşürləri paylamışlar.   

Xocalı faciəsinə həsr olunmuş 

tədbirlər Kanadada təhsil alan 

azərbaycanlı tələbələr tərəfindən də 

təşkil olunmuşdur. Belə ki, Kanadanın 

tanınmış Manitoba universitetində 

təhsil alan tələbələrimiz Xocalı 

soyqırımına həsr olunmuş aksiya 

həyata keçirmişlər.  

Aksiyalar çərçivəsində 

tələbələr 1992-ci il fevralın 25-dən 26-

na keçən gecə Xocalıda törədilmiş 

erməni cinayətləri haqqında buklet və 

broşürləri, jurnal və kitabları 

universitetin müəllim və tələbə 

heyətinə paylamışlar. Maraqlanan 

şəxslərə Xocalı qətliamı barədə, eyni 

zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. 

Xocalı faciəsinin mənəvi, siyası və 

hüquqi müstəvidə tanınmasına 

yönələn "Xocalıya ədalət" kampaniyası 

hazırda dünyanın 40-dan çox 

ölkəsində uğurla həyata 

keçirilməkdədir.   

 

Azərbaycan və Türkiyə 

diasporaları Praqada etiraz 

aksiyası keçirmişdir. 

Praqada Azərbaycan və 

Türkiyə səfirliklərinin dəstəyi ilə iki 

ölkənin diasporası 26 aprel 2015-ci il 

tarixində birgə etiraz aksiyası 

keçirmişlər. 
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Aksiyaya Çexiyada təhsil alan 

azərbaycanlı və türk tələbələr və digər 

diaspora təşkilatları da qoşulmuşlar. 

Aksiyanın əsas məqsədi 1915-ci ildə 

Osmanlı imperiyasında törədildiyi 

iddia edilən qondarma erməni 

soyqrımı barədə əsl həqiqətləri dünya 

ictimaiyyətinə çatdırmaqdan ibarət 

olmuşdur.  

Daha sonra etirazçılar 

Praqanın mərkəzi küçələri boyu 

irəliləmiş və insanlara həqiqi 

məlumatları özündə əks etdirən 

broşür və bukletləri paylamışdır.  

Diaspor nümayəndələri 

əslində 1905-ci ildə Anadolu və 

Cənubi Qafqaz türklərinin erməni 

millətçiləri tərəfindən deportasiya və 

soyqırıma məruz qaldığını  və əsil 

soyqırımın 1992-ci il Xocalıda baş 

verdiyini bildirmişlər.  

 

Heydər Əliyevin 92-ci ildönümünə 

həsr edilmiş velo-yürüş 
 

 12 may 2015-ci ildə  Polşanın 

paytaxtı Varşava şəhərində yerləşən 

Azərbaycan Respublikasının 

Səfirliyində Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 92-ci ildönümünə həsr 

edilmiş tədbir keçirilmişdir. Tədbirdən 

öncə bu  münasibətlə Varşavanın 

müxtəlif ali məktəblərində təhsil alan 

azərbaycanlı gənclər tərəfindən velo-

yürüş keçirilmişdir.  

Bu təşəbbüsə cavab olaraq 

səfir Həsən Həsənov tərəfindən onlara 

təşəkkürnamələr təqdim edilmişdir. 

Tədbirdə çıxış edən səfir Həsən 

Həsənov Heydər Əliyevin zəngin həyat 

və fəaliyyəti haqqında çıxış etmişdir. 

Çıxışdan sonra isə Heydər Əliyev 

haqqında video çarx nümayiş 

etdirilmişdir. Sonra qonaqlara 

Azərbaycan mətbəxinin yeməklərini 

dadmaq fürsəti verilib.  

 

Heydər Əliyevin 92-ci ildönümünə 

həsr edilmiş şahmat turniri 

 

Çexiyada təhsil alan 

azərbaycanlı tələbələr tərəfindən 

yaradılmış Çexiya-Azərbaycan 

Cəmiyyəti  Azərbaycan 

Respublikasının Çexiyadakı səfirliyinin 

dəstəyi ilə Heydər Əliyevin 92-ci il 

dönümünə həsr edilmiş həvəskar 

şahmat turniri təşkil etmişdir. 

İlk öncə turnirin iştirakçılarına 

ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat 

və yaradıcılığı haqqında məlumat 

verilmişdir. 10-dan artıq ölkənin 

nümayəndəsi turnirdə iştirak etmiş və 

altı saatdan daha artıq davam edən 

turnirdə qələbəni Qırğızıstan 

nümayəndəsi Kayrat Çekirov 

qazanmışdır. Qaliblər tədbir 

təşkilatçılarından hədiyyələr 

qazanmışlar. Qaliblərin təltif edilməsi 

mərasimində Azərbaycan 

Respublikasının Çexiyadakı səfiri Fərid 

Şəfiyev də iştirak etmişdir. O tədbirin 

yüksək səviyyədə təşkil edildiyini qeyd 

etmiş və turnirdə iştirak edən 

şahmatçılara öz təşəkkürünü 

bildirmişdir. Çexiya-Azərbaycan 

cəmiyyətinin başçısı Əbdül Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının 

Çexiyadakı səfirliyinə və Çexiya-

Azərbaycan ticarət palatasına turnirin 

təşkil edilməsində göstərdiyi dəstəyə 

görə öz təşəkkürünü bildirmişdir. O 

qeyd etmişdir ki, “biz turnirdə iştirak 

etmək üçün altmışdan çox istək 

məktubu alsaq da, bir çox insana 

mənfi cavab verməli olduq çünki 

bütün iştirakçıları yerləşdirə bilmədik. 

Lakin biz bunu mütləq nəzərə 

alacağıq. Bundan sonra ümummilli 

lider Heydər Əliyevin il dönümünə 

həsr edilmiş şahmat turniri hər il 

keçiriləcəkdir”.  

Təşkilatın icraçı direktoru Anar 

Verdiyev bildirdi ki, bu tədbir müxtəlif 

mədəniyyətlərdən olan insanların 

yaxınlaşmasına səbəb olmuşdur. “Biz 

şahid olduq ki, həm Çexiya, həm də 

digər ölkələrin vətəndaşları tədbirdə 

iştirak etmək üçün maraq 

göstərmişdir. Göstərilən maraq nəzərə 

alınaraq gələcəkdə bu kimi turnirlərə 

məşhur şahmatçılar da dəvət 

olunacaqdır”.  

  

Xarici ölkələrdə “Bakı 2015” 1-ci 

Avropa Oyunlarının təbliğatı  

“2007-2015-ci illərdə 

Azərbaycan gənclərinin xarici 

ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” 

çərçivəsində İtaliyanın Bocconi 

Universitetində təhsil alan Yasəmən 

Xeyirxəbərlinin təşəbbüsü ilə “Bakı 

2015” I Avropa Oyunları ilə bağlı 

təqdimat həyata keçirilmişdir. 

Təqdimatda İtaliya, Ukrayna, Çin, 

Xorvatiya, Bolqarıstan, Norveç və 

Yunanıstandan olan tələbələr iştirak 

etmişlər.  
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Təqdimat zamanı iştirakçılara 

Avropanın ən əlamətdar 

tədbirlərindən biri olan “Bakı 2015” 1-

ci Avropa Oyunları haqqında məlumat 

verilib. Qeyd olunub ki, Bakı şəhərində 

təşkil olunacaq ilk Avropa Oyunlarında 

Avropanın 50 ölkəsindən 6200-dən 

çox idmançı medallar uğrunda 

mübarizə aparacaqdır. Oyunlar zamanı 

4-ü qeyri-olimpiya, 16-sı olimpiya 

idman növü olmaqla, ümumilikdə 20 

idman növü üzrə 253 yarışın 

keçirilməsi haqqında məlumat 

iştirakçılar tərəfindən böyük maraqla 

qarşılanıb. 

 

 Eyni zamanda, Böyük 

Britaniyanın Qlazqo şəhərində 

“Qlazqo” Azərbaycan Cəmiyyətinin 

təşkilatçılığı ilə keçirilən Azərbaycan 

gecəsində Dövlət Proqramı 

çərçivəsində Qlazqo Universitetində 

təhsil alan Mehman İsmayıllı 

tərəfindən “Bakı 2015” I Avropa 

Oyunları ilə bağlı təqdimat həyata 

keçirilib. Tədbirdə həmyerlilərimizlə 

yanaşı, Türkiyə, Çin Xalq Respublikası, 

Rusiya, Almaniya, İsrail, Fransa, ABŞ və 

İtaliyadan olan 70-dən çox tələbə 

iştirak edib. 

Həmçinin, Avropa Oyunlarının 

keçiriləcəyi idman tikililəri haqqında 

fotoşəkillər və Avropa Oyunlarına dair 

hazırlanmış videoçarx iştirakçıların 

nəzərinə çatdırılıb.  

Niderland Krallığının Roterdam 

şəhərində yerləşən Roterdam Erasmus 

Universitetində də “Bakı 2015” 1-ci 

Avropa Oyunlarının təqdimatı keçirilib. 

Təqdimat Dövlət Proqramı 

çərçivəsində bu universitetdə təhsil 

alan Yusif Əzimov və Toğrul 

Eyvazovun təşəbbüsü ilə təşkil 

olunmuşdur.  

 

Təqdimatda azərbaycanlı 

tələbələrlə yanaşı, Niderland, Belçika, 

Lüksemburq, Fransa, İspaniya, 

Portuqaliya, İtaliya, Böyük Britaniya, 

Almaniya, Avstriya, İsveçrə, İslandiya, 

Norveç, Polşa, Rusiya, Ukrayna, Çexiya, 

Bolqarıstan, Moldova, Rumıniya, 

Macarıstan, Koreya Respublikası, 

Yaponiya, İndoneziya, Vyetnam, 

Hindistan, Qazaxıstan, Türkiyə, ABŞ, 

Braziliya və Kolumbiyadan olan 100-

dən artıq tələbə iştirak etmişdir. 

Təqdimat zamanı iştirakçılara 

Azərbaycan, onun tarixi və dəyərləri, 

eləcə də burada Avropa Oyunları 

zamanı turistlər üçün yaradılacaq 

imkanlar haqqında məlumat verilmiş 

və təqdimat iştirakçılarla fikir 

mübadiləsi ilə davam etdirilmişdir.  

İştirakçıların Avropa Oyunları ilə 

bağlı sualları cavablandırılmış və 

Avropa Oyunları iştirakçılar tərəfindən 

yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Təqdimat zamanı iştirakçılara 

oyunlar barədə məlumat verilmiş, 

oyunların keçiriləcəyi idman tikililəri ilə 

bağlı fotoşəkillər paylanılmış və 

həmçinin Avropa Oyunlarına dair 

hazırlanmış video-çarx onların 

diqqətinə çatdırılmışdır. İştirakçıların 

Avropa Oyunları ilə bağlı sualları 

cavablandırılıb və Avropa Oyunları 

iştirakçılar tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilib. 

 

Nottinqem Universitetində 

azərbaycanlı tələbə cəmiyyəti  

 
 

“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan 

gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə 

Dövlət Proqramı” çərçivəsində Böyük 

Britaniyanın Nottinqem 

Universitetində təhsil alan 

azərbaycanlı tələbələr tərəfindən təhsil 

aldıqları şəhərdə Azərbaycan tələbə 

cəmiyyətinin yaradılması təşəbbüsü 

irəli sürülmüşdür. Təşəbbüsün əsas 

məqsədi Nottinqemdə təhsil alan 

azərbaycanlı tələbələrin şəbəkəsini 

formalaşdırmaqdan ibarət olub.   

Tələbə cəmiyyətinin 

formalaşdırmasında tələbələrin əsas 

məqsədlərinə həmçinin azərbaycanlı 

tələbələri bir araya gətirərək onlarla 

qarşılıqlı ünsiyyət qurmaq üçün vahid 

platforma yaratmaq, Azərbaycandan 
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perspektivli tələbələri şəbəkəyə cəlb 

etmək, Azərbaycan mədəniyyətini, 

incəsənətini, tarixini təbliğ etmək, 

bunlara dair mütəmadi olaraq 

tədbirlər həyata keçirmək və digər 

Azərbaycan cəmiyyətləri ilə 

əməkdaşlıq etmək daxildir.  

 

Uğurlar 
 

Dövlət Proqramı təqaüdçülərinin 

adları Universitetin “Şərəf 

Siyahısı”nda 

“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan 

gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə 

Dövlət Proqramı” çərçivəsində təhsil 

alan iki tələbənin adı təhsil aldıqları ali 

təhsil müəssisəsinin “Şərəf 

Siyahısı”nda yer almışdır. Belə ki, 

Dövlət Proqramı çərçivəsində 

Türkiyənin Bilkent Universitetində 

Beynəlxalq əlaqələr fakültəsində təhsil 

alan Ləzifə Kərimli və həmin 

universitetin İdarəetmə fakültəsində 

təhsil alan Kamilə Kərimli təhsil 

aldıqları müddət ərzində yüksək 

müvəffəqiyyətlər əldə etdiklərinə görə 

təhsil aldıqları ali təhsil müəssisəsinin 

rektoru professor Abdullah Atalar 

tərəfindən təbrik edilmiş və onların 

adları “Şərəf Siyahısı”na salınmışdır.  

Dövlət Proqramının məzunu  

“xalq artisti” adına layiq 

görülmüşdür 

“2007-2015-ci illərdə 

Azərbaycan gənclərinin xarici 

ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” 

çərçivəsində təhsil almış Fidan 

Hacıyeva Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin sərəncamı ilə 

mədəniyyət sahəsində səmərəli 

fəaliyyətinə görə “xalq artisti” adına 

layiq görülmüşdür.  
 

 
 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət 

Opera və Balet Teatrının solisti olan 

Fidan Hacıyeva Dövlət Proqramı 

çərçivəsində İtaliyanın Milan şəhərində 

yerləşən “Academia Teatro Alla Scala” 

balet məktəbində təhsil almışdır.  

Uğurlar 

Vacib məlumat  

 

2015/2016-cı tədris ilindən 

etibarən təhsillərini Dövlət 

Proqramı çərçivəsində davam 

etdirəcək tələbələrin nəzərinə  

 

2015/2016-cı tədris ilindən etibarən 

“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan 

gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə 

Dövlət Proqramı” çərçivəsində təhsil 

alacaq tələbələrə aylıq təqaüdlərin AR 

Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 27 

noyabr tarixli 261 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Gənclərin xarici 

ölkələrdə təhsili üzrə aylıq xərc 

normalarının cədvəli”ndə göstərilmiş 

ölkələr üzrə dollar və ya avro ilə 

ödənilməsi məqsədəuyğun hesab 

edilmişdir.  

Bu məqsədlə, Dövlət Proqramı 

çərçivəsində təhsil alan tələbələrin 

aylıq təqaüdlərinin köçürüldüyü 

müvafiq hesabları dollar və ya avro 

hesablarına dəyişdirilməli prosesinə 

başlanılmışdır. 2015/2016-cı tədris 

ilindən etibarən, 2015-ci ilin dekabr 

ayınadək təhsilini yekunlaşdıracaq 

tələbələr istisna olmaqla, təqaüdlərini 

ABB-dəki şəxsi manat hesabları üzrə 

alan tələbələrin maliyyələşdirilməsi də 

aylıq yaşayış xərclərinin hər bir ölkə 

üzrə dollar və ya avro ilə ödənilməsi 

və eyni zamanda bunun sürətli 

köçürülməsini və nizamlı 

idarəolunmasını təmin etmək 

məqsədilə “DP Təqaüd Kart”ları 

vasitəsi ilə həyata keçiriləcəkdir. 

Hər bir karta tələbənin ümumi 

təhsil müddətinin (təhsil alacağı tədris 

ilidə) 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. 

Bu məqsədlə, tələbələrdən 

mövcud şəxsiyyət vəsiqələrinin hər iki 

tərəfinin surətinin elektron qaydada 

Təhsil Nazirliyinə təqdim olunması 

tələb olunmuşdur.  

“DP təqaüd kartları” yalnız 

tələbələrin təhsil almaq üçün 

göndərildiyi ölkələrdə işləyir 

(Azərbaycan Respublikası ərazisində 

işləmir).  
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