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• Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşdirmə mexanizminin tətbiqi ilə bağlı

tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may

2009-cu il tarixli 295 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “2009-2013-cü illərdə

Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət

Proqramı”nda öz əksini tapmışdır.

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Ali təhsil müəssisələrində yeni

maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi barədə” 2010-cu il 10 fevral tarixli

220 nömrəli Fərmanına əsasən 2010/2011-ci tədris ilindən başlayaraq Azərbaycan

Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində dövlət

büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirmə dövlət sifarişi əsasında həyata

keçirilir.



Fərmanın icrası istiqamətində

• Nazirlər Kabinetinin “Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq 

edilməsi haqqında” 25 iyun 2010-cu il tarixli 120  nömrəli Qərarı qəbul olunmuşdur;

• Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və 

magistratura səviyyəsində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı 

müəyyənləşdirilmişdir; 

• “Azərbaycan Respublikasında ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin 

tətbiqi ilə bağlı dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura 

səviyyələrində kadr hazırlığının maliyyələşdirilməsi Qaydalar”ı təsdiq edilmişdir.
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• 2010/2011-ci tədris ilindən başlayaraq dövlət və özəl ali təhsil

müəssisələrində dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirmə dövlət

sifarişi əsasında həyata keçirilməsinə başlanılmışdır.

• Hazırda ali təhsil müəssisələri öz maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərini müvafiq

olaraq dövlət sifarişi və ödənişli əsaslarla kadr hazırlığından, eləcə də

qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələrdən əldə olunan büdcə

və büdcədənkənar vəsaitlər hesabına təmin edir və bu vəsaitlərin xərc

istiqamətlərini sərbəst müəyyənləşdirir.

4



5

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman və Sərəncamlarına əsasən ali təhsil 

müəssisələrində təhsil haqlarının ödənilməsindən azad olunan tələbələr 

aşağıdakılardır:

• Məcburi köçkün statuslu tələbələr

• Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş tələbələr

• Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya

quruluşunun müdafiəsi zamanı əlil olmuş və Azərbaycan Respublikasının azadlığı,

suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin

düşən və məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edilən vətəndaşların uşaqları olan

tələbələr


