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Giriş 

Təhsil hər bir ölkənin o cümlədən də Azərbaycanın sosial siyasətinin 

priaritetistiqamətlərindəndir. Müasir dövrdə  müharibələrin,  hərbi müdaxilələrin, gücün 

nümayişini deyil daha çox elmin, təhsilin, beyinlərin mübarizəsinin şahidi olmaqdayıq. Yəni 

həyatın mübarizə qaydaları belə bu gün təhsilin inkişafını tələb edən əsas faktorlardandır. Məhz 

bu prizmadan yanaşdıqda Azərbaycanda müasir təhsil sisteminin yaradılması hökumət qarşısında 

dayanan vacib məsələlərdəndir. Müasir təhsil sistemi isə özlüyündə bu sahəyə daha geniş spektrli 

yanaşma tələb edir. Yəni təhsil infrastrukturu, təhsil proqramı, təhsildə dövlət, xarici dövlətlərlə 

təhsil mübadiləsi kimi amillər bu sahənin inkişafını, təkmilləşdirilməsini təmin edəcək mühüm 

elementlərdir. Nəzərə alsaq ki, təhsilə investisiya çox əhəmiyyətli və perspektivli sahə olsa da, 

bir çox hallarda ailələrin büdcəsi gələcək haqqında proqramlaşma aparmağa və uzunmüddətli 

investisiya qoymağa imkan vermir. Bu səbəbdən də, sektorda əsas ağırlıq dövlətin üzərinə düşür. 

Hazırda dünyanın hər bir dövləti öz büdcəsində təhsilə xərclər ayırır. Bu xərclərin həcmi və 

ümumiyyətlə dövlətin təhsil siyasəti əslində sosial siyasətin tərkib hissəsidir. Lakin bütün digər 

sahələrdə olduğu kimi, təhsilə qayğı və təhsilin maliyyələşdirilməsinin səviyyəsi bu sahədə 

tətbiq edilən mexanizmlər fərqlidir. Ölkəmizdə də müstəqilliyin ilk günlərindən başlayaraq 

keçmiş sovet təhsil sisteminin dəyişdirilməsi, yeni və daha keyfiyyətli müasir maliyyə 

mexanizmləri ilə zənginləşdirilmiş  sistemin formalaşdırılması istiqamətində addımlar 

atılmaqdadır. Lakin bu sahənin daim yenilənməsi və qabaqcıl təcrübələrdən geri qalmaq kimi 

amillər dövlətin təhsil sektorunda daim islahatlar aparmasını gərəkdirir. Məhz bu səbəbdəndir ki, 

2013-cü ilin sonlarında yeni təhsil strategiyası qəbul edilib. Ümid edirik ki, yeni strategiya bu 

sahədəki çatışmazlıqların aradan qaldırılmasında və dünya standartlarına uyğun təhsil modelinin 

formalaşmasında ölkəmiz üçün mühüm əlamətləri ilə yadda qalacaq.  

 

Mövzunu aktual edən səbəblər 

Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi, beynəlxalq sferada rəqabətliliyin artırılması, innovativ və 

təşəbbüskar iqtisadi sistemin yaradılması XXI əsrdə daha cox insan kapitalının inkişafı ilə 

əlaqəlidir. Bu sahənin özünəməxsusluğu onun uzunmüddətli passiv investisiya tələb etməsidir və 

bu bir çox hallarda təhsilin fərdi maliyyələşdirilməsini əngəlləyir. Xüsusi ilə də zəif inkişaf etmiş 

ölkələrdə əhalinin sosial rifahı valideynlərin təhsil məqsədi ilə vəsaitlər ayırmasını əngəlləyən 

əsas amildir. Məhz bu səbəbdəndir ki, əksər ölkələrdə təhsilin ibtidai və orta pilləsi, bəzən isə 

hətta ali pilləsi də dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Təbii ki, Azərbaycanda da orta təhsil 

məcburi və ödənişsizdir. Yəni bu sahənin xərcləri dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Lakin həm 

ictimai vəsaitlərin xərclənməsindəki şəffaflığın təmin edilməsi və həm də təhsil sisteminin 

maliyyələşdirilməsində daha məqbul və qabaqcıl təcrübənin tətbiqi baxımından bu istiqamətdə 

islahatların aparılmasına ehtiyac duyulurdu. Bu səbəbdəndir ki, 2014-cü ildən etibarən təhsilinin 

maliyyələşdirilməsi yeni qaydalar əsasında həyata keçiriləcək. Yeni maliyələşmə mexanizminin 

əsas prinsipi adambaşına maliyələşmənin təmin edilməsidir. Beləliklə 2014-cü ildən etibarən 

təhsil sahəsində yeni bir dövrün başladığını demək olar. Təbii olaraq yeni maliyyələşmə 
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mexanizminə keçid prosesində təhsil xərcləri və bu sektorun büdcədən maliyyələşməsinin 

əsaslarının iqtisadi təhlilinə ehtiyac duyulmaqdadır.  

Tədqiqatın istiqamətləri 

Təhsil iqtisadiyyatının əsas parametrlərinin öyrənilməsi və bu istiqamətdə ölkəmizin keçdiyi yol, 

tətbiq etdiyi maliyyə mexanizmləri, yeni təhsil strategiyasının qarşıya qoyduğu həllini gözləyən 

problemlərin təhlili tədqiqatın əsas hədəflərindən hesab edilir. Bu məqsədlə tədqiqat aşağıdakı 

istiqamətlərdə aparılıb; 

- Təhsil xərclərinin öyrənilməsi: 

a) Dövlət maliyyələşməsi; 

b) Özəl maliyyələşmə; 

c) Beynəlxalq maliyyələşmə; 

d) Qarışıq maliyyələşmə; 

 

- Təhsil xərclərinin təsnifatı; 

- Büdcənin təhsil xərclərinin dinamikası: 

a) Dövlət büdcəsinin təhsil xərclərinin ÜDM-ə nisbətinin təhlili; 

b) Dövlət büdcəsindən təhsil xərclərinin illər üzrə dəyişməsi tendensiyasının təhlili; 

c) Dövlət büdcəsinin təhsil xərclərində birbaşa Təhsil Nazirliyi üçün ayrılmış vəsaitlərin 

dinamikası və xərclənmə istiqamətləri; 

d) Dövlət büdcəsindən ayrılan təhsil xərclərində əməyin ödənişi xərclərinin iqtisadi 

təhlili; 

e) Dövlət büdcəsindən təhsil sektoruna illər üzrə yönəldilmiş infrastruktur xərclərinin 

təhlili; 

f) Ali təhsil xərclərinin adambaşına ÜDM-dəki xüsusi çəkisnin Avropa ilə müqayisəsi. 

 

- Təhsil sektorunda islahatlar: 

 

a) İkipilləli təhsilə keçid; 

b) Ali təhsil islahatları və Boloniya prosesi; 

c) Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən təhsil layihələri; 

d) 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı; 

e) Təhsil sektorunda həyata keçirilən dövlət proqramları və layihələr haqqında; 

f) Təhsil sektorunda beynəlxalq və qeyri-dövlət mənbələri üzrə  maliyyə əməkdaşlığı; 

 

- Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. 

Son olaraq ölkə prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü ildə təsdiq etdiyi Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 

Strategiyasının ortaya çıxardığı problemlər, bu problemlərin həlli yolları və Strategiyanın əsas 

hədəfləri qısa şəkildə təhlil edilib. 

 

 



Təhsil xərcləri: 

şəffaflıq və səmərəliliyin gücləndirilməsi 

istiqamətləri 

 
Rəşad Həsənov, Nərmin İbrahimova 

Səhifə 3 / 23 

 

İSİM İqtisadivə Sosial İnkişaf Mərkəzi 
Yaxşı Tədqiqat, Yaxşı Siyasət, Yaxşı İslahat 

 

 

 

Təhsil xərclərin iqtisadi təsnifatı 

Təhsilin maliyyələşdirilməsi dövrümüzdə əksər dünya dövlətlərinin sosial siyasətinin 

priaritetlərindən hesab edilir. Son yüzillikdə dünya iqtisadiyyatının sürətli inkişafı və  

demokratik idarəetmə prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi hökumətlərin sosial sferaya daha çox 

diqqət ayırmasını tələb edirdi ki, nəticədə təhsil sisteminin formalaşdırılması, 

maliyyələşdirilməsi kimi ciddi məsələlər hökumətlər qarşısında dayanan mühüm vəzifəyə 

çevrildi. Ümumilikdə təhsil xərcləri dedikdə bu sahəyə aid infrastrukturun formalaşdırılması və 

saxlanması, çalışanların əməkhaqqının ödənilməsi, innovasiyanın tətbiqinin maliyyələşdirilməsi 

kimi məsələlər nəzərdə tutulur. YUNESKO-nun Statistika İnstitutunun metodoloji tövsiyələrində 

təhsil xərcləri maliyyələşdirmə mənbələrinə görə üç əsas qurupa bölünür: 

1. Dövlət maliyyələşdirmə mənbələri; 

2. Özəl (qeyri-dövlət) maliyyələşdirmə mənbələri; 

3. Beynəlxalq maliyyələşdirmə mənbələri. 

Azərbaycanda isə bu sahədə əsas ağırlıq dövlətin üzərinə düşür. Beləki, ölkəmizdə ibtidai və orta 

təhsil məcburi xarakter daşıyır. Özəl sektorun təhsilin bu pillələrində fəaliyyət göstərməsinə  

baxmayaraq, ölkə üzrə 1287.3 min şagirdin yalnız 2.74 mini və yaxud  0.2%-i özəl təhsil 

müəssisələrinin payına düşür. Eyni zamanda ölkədə fəaliyyət göstərən 52 ali təhsil 

müəssisəsindən 37-si dövlətin, 15-i isə özəl sektorun payına düşür. Dövlətə məxsus ali təhsil 

müəssisələrində 125.7 min tələbə, özəl təhsil müəssisələrində isə 19.9 min tələbə təhsil alır. Yəni 

ölkədə ali təhsil müəssisələrində ümumi təhsil alanların 84%-i dövlətin, 16%-i isə özəl sektorun 

payına düşür.  

Dövlət maliyyələşdirmə mənbələri mərkəzi, regional(icra hakimiyyəti), yerli(bəldiyyə) 

təmayüllü olaraq 3 kateqoriyaya bölünür. 

Təhsil Nazirliyinin xərcləri də daxil olmaqla digər nazirlik, idarə və icra hakimiyyəti 

orqanlarının təhsil üzrə xərclərini birləşdirən vəsaitlər mərkəzi hakimiyyətin təhsil xərclərinə 

daxil edilir. Bir çox hallarda bu qurumların xərclədiyi vəsaitlər təhsil xərcləri adı altında olmaya 

bilər. Məsələn icra hakimiyətlərinin hər hansı təhsil müəssisəsinin təmiri üçün ayırdığı xərclər 

infrastruktur xərcləmələri adı alıtında qeyd edilir. Regional və yerli hakimiyyət orqanlarının 

təhsil xərcləmələri daha çox infrastruktur xarakterli olub təmir tikinti işlərinə yönəldilir.  

Hakimiyyətin qollarının təhsil xərcləri aşağıdakı üç xərc növü üzrə qruplaşdırılır 

- Təhsil müəssisələrinə çəkilən birbaşa xərclər; 

- Digər xərclər; 

- Köçürmələr(transfertlər). 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəllim heyətinə ödənilən əmək haqqı, məktəblərin tikintisi ilə 

əlaqədar olaraq bələdiyyələrin tikinti müəssisəsinə  ödənişləri, Təhsil Nazirliyi tərəfindən 

paylanmaq üçün  dərsliklərin alınmasına ödənişlər,işçi heyətinin saxlanması və yaxud mal və 

xidmətlərin alınması üzrə xərclərin ödənilməsi məqsədilə dövlət tərəfindən ali təhsil 

müəssisəsinə ayrılan qrantlar, maliyyə müstəqilliyi  olan dövlət məktəblərinə ayrılan dövlət 

vəsaitləri, özəl məktəbə dövlət subsidiyalarının verilməsi kimi xərcləmələr birbaşa ödənişlər 
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qrupuna aid edilir. Lakin təhsil müəssisələrində inzibatçı heyətinin saxlanılmasına çəkilən 

xərclər birbaşa xərclərə daxil edilmir. 

Mərkəzi, regional və yerli səviyyədə dövlət idarəetmə orqanlarının təhsil sektorunun idarə 

edilməsinə, yoxlama və nəzarət xidmətinin həyata keçirilməsinə, həmçinin təhsil qrafiklərinin 

hazırlanmasına çəkilən xərclər digər xərclər qrupuna aid edilir. 

Təhsilin maliyyələşməsində transfertlər əsasən iki istiqamətli olur.1) Ayrı-ayrı dövlət qurumları 

arasında xüsusilə yuxarı səviyyəli hakimiyyət qurumundan daha aşağı səviyyəli quruma 

köçürmələr. Bu növ köçürmələr dövlət xərclərinin ümumi məbləğinədaxil edilmir. Çünki, bu 

köçürmələr dövlət sektoru çərçivəsində həyata keçirildiyi üçün, təhsil xərclərinin ümumi 

məbləğinin dəyişməsinə səbəb olmur. 2)  Ayrı-ayrı ev təsərrüfatlarına və yaxud hüquqi şəxslərə 

təhsilə görə köçürmələr. Buraya təhsil alanlara və onların ailələrinə həmçinin, hüquqi şəxslərə 

edilən transfertlər daxildir. Köçürmənin bu növü dövlət müavinəti, təqaüd, qrant və yaxud 

istiqraz şəklində edilə bilər.  

Özəl maliyyələşdirmə mənbələridə öz növbəsində iki kateqoriyaya bölünür-ailələr və hüquqi 

şəxslər. 

Ailələr tərəfindən təhsil müəssisələrinə edilən ödənişlər və ailə büdcəsindən edilən digər təhsil 

xərcləri özəl maliyyələşmənin birinci kateqoriyasına aid edilir.Təhsil prosesində istifadə olunan 

şəxsi əşyaların alınmasına sərf olunan vəsait, təhsil alanın mənzil şəraitinin təmin edilməsi ilə 

əlaqədar ailə xərcləri ailələr tərəfindən təhsil təmayüllü digər xərclər sırasına aid edilir. 

Özəl təhsil maliyyələşməsinə aid hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən xərclər də təhsil 

müəssisələrinə ödəmələr və təhsil alanların ailələrinə ödəmələr olaraq iki növə ayrılır. Hüquqi 

şəxslərin təhsil müəssisələrinə ödəmələrinə şirkətlər və ya həmkarlar ittifaqları tərəfindən təhsil 

müəssisələrinə verilən subsidiyalar, özəl şirkətlər tərəfindən elmi tədqiqatların aparılması üzrə 

müqavilələrə əsasən universitetlərə edilən ödənişlər, sifarişli təhsil üçün ödənişlər, özəl fondların 

təhsil müəssisələrinə verdiyi qrantlar, xeyriyyəçilik məqsədilə təhsil müəssisələrinə ödənilən 

ianələr, özəl təşkilatlar tərəfindən icarəyə görə ödənişlər və s. aid edilir. 

Təhsil maliyyəsinin üçüncü qaynağı isə beynəlxalq maliyyə mənbələridir ki, buraya beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən təhsil sektorunun inkişafına ayrılan maliyyə yardımları aid edilir. Bu 

təşkilatlara Dünya Bankı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təhsil sahəsi üzrə qurumları, qarşılıqlı 

fəaliyyətdə olan digər hökumətlərarası təşkilatlar, dövlət inkişaf agentlikləri və ölkədə fəaliyyət 

göstərən  beynəlxalq qeyri-dövlət təşkilatları daxildir. 

Beynəlxalq maliyyə mənbələrindən daxil olan vəsaitlər ya təhsil müəssisələrinə verilən birbaşa 

ödəmələr və ya müvafiq hakimiyyət orqanlarına edilən transfertlər şəklində olur. 

Ümumilikdə isə dövlətin əsas vəzifələrindən biri hər üç maliyyə mənbəyi üzrə təhsilə ayrılan 

xərclərin artımını və şaxələndirilməsini təmin etməkdir. Təsadüfi deyil ki, ölkə prezidentinin 24 

oktyabr 2013-cü il sərəncamı ilə  təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı 

üzrə Dövlət Strategiyası”da bu məqama xüsusilə toxunub. Hazırda isə ölkəmizdə təhsil 

sektorunun əsas maliyyəçisi dövlət hesab edilir. Bu sahəyə ayrılan vəsaitlər ilbəil artırılır. 
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Məqsəd ölkə konstitusiyasında təsbit edilən hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququnu qorumaq, 

dini, irqi və sosial statusundan asılı olmayaraq ölkə vətəndaşlarına bərabər şərtlər daxilində  

təhsil imkanlarını yaratmaqdır. Ümumilikdə isə dövlət büdcəsindən “Təhsil” bölməsi üzrə 

ayrılan xərclər fərdi və kollektiv əsaslarla şagird və tələbələr üçün göstərilən xidmətlər 

qarşılığında sərf edilən vəsaitləri əhatə edir. Bu sahədə dövlət siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, 

müxtəlif inkişaf proqramlarının hazırlanması, kollektiv xidmətlər, təhsildə fəaliyyətlər və 

tədqiqatlar üçün istifadə olunan dövlət vəsaitləri də bu xərclərə daxil edilir. Əhalinin təhsil aldığı 

uşaq bağçalarının, orta məktəblərin, liseylərin, institutların, universitetlərin, texniki peşə 

məktəblərinin saxlanması, şagird və tələbələrin təhsil alması üçün infrastrukturun yaradılması 

üzrə sərf olunan vəsaitlər də büdcənin “Təhsil” bölməsində öz əksini tapır. Dövlət büdcəsindən 

təhsilə ayrılan vəsaitlər Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin təsnifatına əsasən 

yuxarıda bəhs etdiyimiz istiqamətlərə üzrə aşağıdakı maddələrdə əks olunur. 

1. Məktəbəqədər uşaq müəssisələri –bu bölümə ölkə ərazisində məktəbəqədər uşaq 

müəssisələrinin təşkili və saxlanılması xərcləri aid edilir. 

2. Məktəb-uşaq bağçaları, ibtidai, əsas və orta təhsil məktəbləri, gimnaziyalar, litseylər-bu 

bölümə bütün növ ibtidai və ümumi orta təhsil mətkəblərinin, o cümlədən məktəb-uşaq 

bağçaları, ibtidai, əsas və orta təhsil məktəbləri, gimnaziyalar, litsey və kolleclərin, günü 

uzadılmış qrupların və məktəblər nəzdindəki internatların saxlanılması xərcləri, eləcə də musiqi 

və rəssamlıq onillik məktəbləri və sanatoriya-peşə məktəbləri üçün xərclər aid edilir. 

3. Axşam və qiyabi orta ümumtəhsil məktəbləri. 

4. İnternat məktəbləri-bu bölümə xüsusi rejimli və idman təmayüllü internat məktəblərindən 

başqa bütün növ internat məktəblərinin saxlanılması xərcləri aid edilir. 

5. Xüsusi rejimli internat məktəbləri-bu bölümə lal-kar, kor, poliomelit keçirmiş, zəif görmə 

qabiliyyəti olan, eləcə də zehni və fiziki inkişafında fiziki və başqa qüsurları olan uşaqlar üçün 

internat məktəblərinin saxlanılması xərcləri aid edilir. 

6. Xüsusi məktəblər- bu bölümə xüsusi tərbiyə edilmə şəraitinə ehtiyacı olan uşaqlar üçün 

nəzərdə tutulmuş xüsusi məktəblərin saxlanılması xərcləri aid edilir. 

7. Texniki - bu bölümə peşə məktəbləri,texniki-peşə məktəbləri və liseylərinin saxlanılması 

xərcləri aid edilir. 

8. Xüsusi texniki - bu bölümə peşə məktəbləri və liseyləri-həddi-büluğa çatmamış uşaqlar 

üçün tərbiyə koloniyaları əsasında təşkil edilmiş və şagirdlərin maddi təminatı müəyyən olunmuş 

normalar üzrə aparılan xüsusi texniki-peşə məktəbləri və litseyləri, eləcə də Azərbaycan 

Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin islah-əmək müəssisələrinin bazasında yaradılan texniki-

peşə məktəbləri və litseylərinin inzibati və müəllim (ustaları daxil etməklə) heyətinin 

saxlanılması və başqa tədris xərcləri aid edilir. 

9. Orta ixtisas təhsili müəssisələri - bu bölümə texnikum, pedaqoji, musiqi, xoreoqrafiya, 

rəssamlıq, tibb, olimpiya ehtiyatı və sair məktəblər üzrə xərclər aid edilir 
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10. Ali təhsil müəssisələri - bu bölümə ali məktəblərin nəzdində fəaliyyət göstərən 

aspirantura və doktorantura, eləcə də kafedraların elmi işləri ilə bağlı xərcləri daxil etməklə ali 

məktəblərin xərcləri aid edilir. 

Ali məktəblərin tabeliyində olan müstəqil elmi-tədqiqat müəssisələri üzrə xərclər 4-cü köməkçi 

bölmənin 1-ci paraqrafına aid edilir. 

11. Kurs tədbirləri və ixtisasartırma institutları - bu bölümə bütün ixtisaslar üzrə kadrların 

hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisasartırma kursları üzrə, eləcə də mütəxəssislərin 

təkmilləşdirmə institutlarının saxlanılması xərcləri aid edilir 

12. Kadrlar hazırlığı üzrə sair tədris müəssisələri- bu bölümə fəhlə və kütləvi peşələrdən 

olan başqa kadrların hazırlığı və yenidən hazırlığı üzrə nazirlik və baş idarələrin (Təhsil Nazirliyi 

sisteminə aid olmayanlar) məktəb (texniki-peşə məktəbləri və liseyləri), tədris-kurs 

kombinatlarının, tədris mərkəzlərinin saxlanılması xərcləri aid edilir. 

13. Uşaqlar ilə məktəbdənkənar işlər üzrə müəssisələr və tədbirlər- bu bölümə uşaq saray və 

yaradıcılıq mərkəzlərinin, gənc təbiətçilər stansiyalarının, gənc texniklər stansiyalarının, idman 

məktəblərinin, gənc turistlər stansiyalarının, idman yeddiillik musiqi məktəblərinin, su 

stansiyalarının, uşaqların bədən tərbiyəsi evlərinin, uşaqlarla məktəbdənkənar işlər üzrə başqa 

idarələrin saxlanılması və bu cür tədbirlərin həyata keçirilməsi, idman yarışları və başqa bədən 

tərbiyəsi üzrə tədbirlərin, bədii olimpiadaları, məktəb yaşlı uşaqlar üçün məktəb meydançaları, 

uşaq bədii özfəaliyyəti və i.a. üçün xərclər aid edilir. 

14. Metodiki iş, texniki təbliğat, təhsil üzrə sair müəssisələr və tədbirlər- bu bölümə metodiki 

kabinetlərin, filmotekaların, loqoped məntəqələrinin, şagirdlərin əmək təlimi və peşəyönümü 

üzrə məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarının, təhsil işçiləri evlərinin saxlanılması, 

müəllimlərin və uşaq müəssisələri və məktəbdənkənar uşaq idarələri işçilərinin konfrans və 

müşavirələrinin keçirilməsi, hamilik və qəyyumluq edilən uşaqlara pul müavinətlərinin 

ödənilməsi xərcləri aid edilir. 

Bu paraqrafa aşağıdakı xərclər də aid edilir: məktəbə (iş yerinə) getmək üçün müəllimlərə yol 

xərclərinin ödənilməsi, müəllimlərin elmi ezamiyyələri, nümunəvi layihələşdirmə, məktəblərin 

inventarlaşdırılması və pasportlaşdırılması, eləcə də müəllimlərin əmək haqqının poçtla 

göndərilməsi xərcləri, texniki təbliğat və kadr hazırlığı üzrə kinofilmlərin çəkilişi və sair 

tədbirlər üzrə xərclər. 

15. Uşaq evləri - bu bölümə məktəb yaşlı və məktəbəqədər uşaqlar üçün uşaq evləri, xüsusi 

və ailə tipli uşaq evləri üçün xərclər aid edilir. Bu paraqrafa uşaq evlərindən buraxılan şagirdlər 

üçün müavinətlərin verilməsi, uşaq evlərində tərbiyə alan şagirdlər üçün sağlamlıq tədbirlərinin 

aparılması xərcləri də daxil edilir. 

16. Ümumi icbari təhsil fondu - bu bölümə ibtidai, əsas və orta təhsil məktəblərində 

ümumtəhsil fondu hesabına ödənilən xərclər daxil edilir. 
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17. Mərkəzləşdirilmişmühasibatlıqların saxlanılması - bu bölümə təhsil şöbələri (idarələri), 

icra nümayəndəlikləri nəzdində fəaliyyət göstərən mərkəzləşdirilmişmühasibatlıqların 

saxlanılması xərcləri aid edilir. 

18. Mərkəzləşdirilmiş təsərrüfat xidməti qrupunun saxlanılması- bu bölümə təhsil şöbələri 

(idarələri) nəzdində fəaliyyət göstərən mərkəzləşdirilmiş təsərrüfat xidməti üzrə qrupların 

xərcləri aid edilir.  

Göründüyü kimi təhsilin hər bir pilləsi dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir.Yeri gəlmişkən qeyd 

edək ki, Azərbaycanda hər bir ölkə vətəndaşının təhsil qanunvericiliyinə uyğun olaraq ömründə 

bir dəfə tam təhsil alma hüququ var. 

 

Təhsil xərclərinin dəyişmə dinamikası 

Ötən illər ərzində ölkənin maliyyə imkanlarının genişlənməsi sosial sferaya o cümlədən, təhsilə 

ayrılan vəsaitlərin həcminin artırılması üçün şərait yaradıb. Bununla belə 2010-cu ildə təhsilə 

ayrılan xərclərin ÜDM-də xüsusi çəkisi 2.8% olub. Xatırladaq ki, anoloji göstərici Avropa 

ölkələrində 5-8% arasında dəyişir. Məsələn, Almaniyada təhsil xərclərinin ÜDM-dəki payı 2011-

ci ildə 5.1%, Norveçdə isə 2009-cu ildə 7.3%-ə bərabər olub.Halbuki, sadaladığımız ölkələrdə 

təhsil xərclərində dövlətin payı ölkəmizdəkindən təxminən iki dəfə azdır. Azərbaycan həmin il 

bu göstəriciyə görə dünya ölkələri arasında 148-ci yerdə qərarlaşıb. Digər maraqlı məqam ondan 

ibarətdir ki, ötən illərdə təhsil xərclərinin artım dinamikası ümumi iqtisadi inkişafın 

dinamikasına adekvat olmayıb. Bu tendensiya aşağıdakı cədvəldə daha aydın təsvir olunub.  

Diaqram 2: Dövlət büdcəsinin təhsil xərclərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 

 

Mənbə: Milli Büdcə Qrupu və Maliyyə Nazirliyinin məlumatları əsasında hazırlanıb 

Göründüyü kimi 1999-cu ildə təhsil xərclərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 4.2% olduğu halda bu 

göstərici 2013-2014-cü illər üçün 2.8%proqnozlaşdırılıb. Bu göstərici 2.4% olmaqla 2008-ci ildə 

ən aşağı səviyyəyə düşüb. Lakin, ötən illər ərzində təhsil sektoruna ayrılan büdcə vəsaitləri 
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nominal olaraq artıb. 2014-cü il üçün bu istiqamətdə proqnozlaşdırılan büdcə xərcləri 2005-ci ilə 

nisbətən təxminən 4.4 dəfə artıb. Hazırda təhsil xərclərinin büdcə xərcləmələrindəki payı 8.0%-

ni büdcənin sosial xərclərinin isə 31%-ni təşkil edir.   

Diaqram 2: Son 10 ildə dövlət büdcəsinin təhsil xərclərinin dinamikası 

 

Mənbə: http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/2014-1.pdf 

Ötən on il ərzində təhsil xərclərinin orta artım sürəti təxminən 19.7% olub.  Xüsusilə 2007-ci ildə 

təhsilə ayrılan büdcə xərcləri 2006-cı illə     Qrafik 1: Büdcənin təhsil xərclərinin artım dinamikası 

 müqayisədə 51% artırılıb ki bu ölkənin 

müstəqillik tarixində ilklərdən sayılır. Lakin, 

2008-ci il dünya maliyyə böhranından sonra 

bu sahəyə ayrılan xərclərin artım tempi 

nisbətən azaldı. Lakin, bütün bunlara 

baxmayaraq bu illər ərzində təhsil xərclərinin 

artım tendensiyası davam etdirilib. Beləliklə 

2014-cü ildə büdcənin təhsil xərcləri bölümü 

hesabat ili ilə müqayisədə 8% artaraq 1.65 

milyard manata çatdırılıb.                       .                                   

Mənbə:http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/2014-1.pdf 

Müstəqilliyin ilk illərində ölkənin ağır iqtisadi vəziyyəti 2003-cü ildə Azərbaycan neftinin dünya 

bazarlarına birbaşa çıxış əldə etməsi ilə ciddi divident əldə etmişdi. Dünya bazarlarında 2005-ci 

ildən etibarən neft və neft məhsullarının qiymətindəki fantastik bahalaşma ölkəmizə 

gözlənildiyindən də artıq vəsait axınına səbəb oldu. Bu vəsaitlərin böyük bir qismi 

infrastrukturun bərpasına yönəldilsə də sosial sferanın digər sahələri kimi təhsil də öz payını 

alırdı. Diaqram 2-də təhsil xərcləri dövlət büdcəsinin ümumi xərcləmələri ilə birlikdə təqdim 

edilmişdir. 
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Diaqram 2:  Dövlət büdcəsi və büdcənin təhsil xərcləri müqayisəli şəkildə 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

Qrafik 2: Təhsil xərclərinin dövlət büdcəsinin 

ümumi xərcləmələrində xüsusi cəkisi 

Ötən illər ərzində dövlət büdcəsinin xərcləri  

sürətlə artsa da, təhsilə ayrılan xərclərin 

artım tempi büdcənin artım tempindən xeyli 

geri qalıb. Nəticədə təhsil xərclərinin 

büdcədə xüsusi çəkisi 2005-ci ildə 17.4% 

olduğu halda 2013-cü ildə 7.7%-dək 

azalıb.Təbii ki, təhsil xərclərinin büdcə  

Mənbə:http://www.budget.az/budget/main?content=520 xərclərindəxüsusi çəkisinin azalması sonda 

büdcənin sosial ağırlığını azaldıb. Lakin, 2014-cü ilinbüdcə layihəsində bu nüans nəzərə alınıb 

və bu istiqamətdə ayrılan xərclər hesabat ili     

ilə müqayisədə 8% artırılıb. Nəticədə            Diaqram 3: Təhsildə illər üzrə orta aylıq əməkhaqqı  

2014-cü ildə təhsil xərclərinin ümumi 

büdcə xərcləmələrindəki payı 2013-cü ilə 

nisbətən 0.5% bəndi artaraq 8.2%-ə 

yüksəlib. Artım xüsusilə iki istiqamətdə 

hiss edilib. Birincisi, təhsil xərclərində 

əməkhaqqı maddəsi üzrə ayrılmalar ölkə 

prezidentinin 2013-cü ildə təhsil 

işçilərinin maaşlarının artırılması və 

pensiya təminatının yaxşılaşdırılması 

haqqında sərəncamının tələblərinin təmin 

edilməsi məqsədi ilə 162.1 milyon manat 

vəsait nəzərdə tutulub. İkincisi isə, “Ali 

təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə 
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mexanizminin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 

fevral tarixli Fərmanınıntələblərinin 2014-cü ildə yerinə yetirilməsi məqsədi ilə 130.4 milyon 

manat vəsait ayrılıb. Bunlarla yanaşı, 2014-cü ilin dövlət büdcəsinin təhsil xərcləri bölümünə ilk 

dəfə olaraq xarici ölkələrin təhsil və elmi tədqiqat müəssisələrində Azərbaycanşünaslıq və Xəzər 

regionu ilə bağlı elmi araşdırmaların stimullaşdırılması məqsədi ilə 2.5 milyon manatlıq xərc 

maddəsi əlavə edilib. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, ötən 10 il ərzində təhsil sahəsində 

orta aylıq əməkhaqqı təxminən 6 dəfə artıb. Xatırladaq ki, bu müddət ərzində ölkə üzrə orta aylıq 

əməkhaqqı 3 dəfə artıb yəni, təhsil sahəsində olduğundan 2 dəfə az. Məhz bu fakt onu deməyə 

əsas verir ki, təhsil sektorunda keyfiyyətin artırılması və bu sahədə çalışanların həyat şəraitinin 

yaxşılaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atılıb.Lakin, bu sahədə daha ciddi islahatlara 

ehtiyac var. Faktiki olaraq təhsil sektorunda çalışanların böyük bir qisminin digər iqtisadi 

fəaliyyət sahələrində aktiv fəaliyyət imkanlarının olmaması onların əlavə gəlirlər əldə etmək 

imkanlarını azaldır və nəticədə bu sahədə çalışan insanların  maliyyə təminatı zəif hesab edilir. 

Çünki, müəllimlərin təxminən 300 manat məvaciblə ailə büdcələrini formalaşdırdığı halda 

onların fəaliyyətindən keyfiyyət tələb etmək mümkün deyil. Hazırda bu istiqamətdə müəyyən 

addımların atılacağı gözlənilir. Belə ki, təhsil strategiyasında yaxın illərdə bu sektorda əmək 

haqqlarının təxminən iki dəfə artırılması nəzərdə tutulub. Digər tərəfdən ədalətlilik prinsipinin 

təmin edilməsi məqsədi ilə müəllimlərin fəaliyyət performansının onların əmək haqqlarında 

əksini tapması istiqamətində də addımlar atılacaq.  

Dövlət büdcəsinin təhsil xərclərinin bir hissəsi birbaşa olaraq Təhsil Nazirliyinin sərəncamına 

verilir. Yəni təhsil üzrə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi həm müxtəlif dövlət proqramları 

çərçivəsində və həm də birabaşa Təhsil Nazirliyinin vasitəsi ilə paylaşdırılır. Təhsil xərclərinin 

artımı ötən illər ərzində təbii ki, Təhsil Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin də artırılmasına səbəb olub. 

Təhsil Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin illər üzrə dinamikası və bu vəsaitlərin xərclənmə 

istiqamətləri aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapıb. 

Cədvəl 4: Təhsil Nazirliyinə ayrılan vəsaitlər və bu vəsaitlərin ayrı-ayrı xərc maddələri üzrə 

istifadəsinin illər üzrə dinamikası 

İllər 2008 2009 

 

2010 

 

2011       2012 

Təhsil 

Nazirliyinə 

ayrılan vəsait 

328.7 

 

419.3 

 

402.0 

 

426.7 396.0 

Əməkhaqları və 

digər ödənişləri 
239.1 64.9% 306.7 73.1% 258.5 64.3% 271.1 63.5% 208.8 52.7

% 
Təqaüd və 

müavinətlərin 

ödənişləri 

26.1 7.8% - - 29.5 7.3% 20.5 4.8% 21.7 5.5% 

Komunal 

xərclər 
11.6 3.1% 17.8 4.3% 17.8 4.5% 13.9 3.3% 12.7 3.2% 

Sair xərclər 7.2 2.1% - - - - 21.4 5.0% - - 
Maddi texniki 

bazanın 

genişləndirilməsi 

43.0 12.8% 47.5 11.3% 45.9 11.4% 56 13.1% 103.8 26.2

% 

Digər xərclər 20.9 5.7% 47.3 11.3% 25.5 6.3% 38.9 9.1% 10.3 2.6% 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin illik hesabatları 
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Təhsil nazirliyinə ayrılan vəsaitlər əməkhaqqı və ona üstəlik xərclərin ödənilməsi, idarənin 

saxlanılması xərclərinin ödənilməsi, ezamiyyə xərclərinin ödənilməsi, nəqliyyat xidmətləri 

haqqlarının ödənilməsi, kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi,inventar və 

avadanlığın alınması, əsas vəsaitlərin alınması,təqaüdlər, müavinətlər və digər xərclərin 

ödənilməsi istiqamətləri üzrə xərclənir. Nazirliyin xətti ilə xərcləmələrin 60%-dən çoxu əmək 

haqqlarının və ona əlavələrin, təqaüdlərin, müavinətlərin ödənilməsinə sərf edilir. Son illər  

Təhsil Nazirliyinə təmir-bərpa məqsədi ilə müəyyən qədər vəsait ayrılsa da, infrastrukturun 

yenilənməsi üçün ayrılan vəsaitlər digər icra strukturlarının xərc maddələrində öz əksini tapır. 

Cədvəl 3: 2004-2013-cü illərdə dövlət büdcəsin 

dən təhsilə ayrılan investisiya xərcləri 

Ölkə sosial infrastrukturun bərpası 

istiqamətində aparılan işlər təhsil 

infrastrukturunun da yenilənməsi və 

bərpasına səbəb olub. Bu sahəyə ayrılan 

vəsaitlərin önəmli bir qismi məhz 

infrastruktur xərclərinə aid edilib. Ölkənin 

şəhər və kəndlərində 2500-ə yaxın məktəb 

tikilib istifadəyə verilib. Məktəbəqədər 

təhsil müəssisələrinin tikilməsi və 

yenilənməsi istiqamətindədə işlər görülüb. 

Yeni təhsil müəssisələrinin tikintisi zamanı 

daha çox müasir təhsil standartlarına 

uyğunluq nəzərə alınıb. Əgər 2004-cü ildə 

təhsildə dövlət investisiya xərcləri 5.8 

milyon manat idisə, 2013-cü ildə 

Mənbə:http://edu.gov.az/view.php?lang=az&menu=147&id=7031müvafiq göstəricinin 513.3 milyon manat və 

yaxud on il əvvəllə müqayisədə təxminən 90 dəfə çox olacağı proqnozlaşdırılıb. Təhsilə ayrılan  

dövlət investisiyalarının dinamikasına diqqət 

etsək, bu sahəyə ayrılan vəsaitlər 2008-ci 

ilədək sürətlə artıb. Lakin, qlobal maliyyə 

böhranının təsiri və dövlət xərclərində 

kəmərsıxma bu istiqamətdə ayrılan xərclərin 

kəskin azalmasına səbəb olub. Beləki, 2008-

ci ildə dövlətin təhsil investisiyaları 220 

milyon manat olub, 2009-cu ildə isə bu 

göstərici 71% azalaraq 63.7 miyon manata 

düşüb. Sonrakı illərdə isə artım tempi 

yenidən bərpa edilib. 2012-ci ildə bu 

istiqamətdə ayrılan vəsait müstəqillik 

dönəminin ən yüksək həddinə 605 milyon 

manata çatıb. Ümumilikdə isə ötən 10 il 

ərzində dövlət büdcəsindən bu istiqamətdə 

1.9 milyard manata yaxın vəsait xərclənib. Atılan addımlar təhsil infrastrukturunun 

 

İllər 

Məbləğ(milyon 

manatla) 

Ötən illə 

müqayisədə 

dəyişmə 

dinmikası 

2004 5.8 -48.2% 

2005 8.5 46.6% 

2006 50.7 6 dəfə 

2007 113.4 2.2 dəfə 

2008 220 94% 

2009 63.7 -71% 

2010 80.4 26.2% 

2011 203.7 2.5 dəfə 

2012 604.9 3 dəfə 

2013* 513.3 -15.1% 

http://edu.gov.az/view.php?lang=az&menu=147&id=7031
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müasirləşdirilməsi və bərpası istiqamətində müəyyən problemlərin həllinə səbəb olsa da sektorda 

bu istiqamətdə hələ də ciddi çatışmazlıqlar qalmaqdadır. Xüsusi ilə ölkə üzrə 75% regionlarda, 

kəndlərdə məktəbəqədər təhsil müəssisələri yoxdur. Bəzən isə bir neçə kənd bir natamam və tam 

orta təhsil müəsisəsindən istifadə edir.  

Digər tərəfdən təhsil sektorunda investisiya qoyuluşlarının şəffalığının artırılmasına ciddi ehtiyac 

hiss edilir. Məsələn Milli Büdcə Qrupu (MBQ) tərəfindən aparılan araşdırmaya görə bir çox 

hallarda təhsilə dövlət investisiyasının səmərəsiz istifadə edildiyi məlum olur. Belə ki, araşdırma 

nəticələrindən aydın olub ki, eyni ildə yəni, bərabər iqtisadi mühitin diqtəsində ABŞ səfirliyi 

tərəfindən tikilib istifadəyə verilən təhsil müəssisələrində bir şagird yeri üçün orta hesabla 638 

manat vəsait xərcləndiyi halda Təhsil Nazirliyinin tikdirdiyi məktəblərdə anoloji xərc 3 dəfə çox 

və ya 1870 manat təşkil edib. Çıxarılan nəticə ondan ibarətdir ki, həqiqətən də hökumət son illər 

təhsil istiqamətində investisiya xərclərini artırsa da, bu vəsaitlərin xərclənməsi prosesində  

səmərəlilik, şəffaflıq və effektivlik təmin edilməyib. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, ötən illər 

ərzində həm ümumtəhsil müəssisələrinin və həm də məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tikilib 

istifadəyə verilməsi vəziyyəti  əvvəlki illərlə müqayisədə müəyyən qədər  yaxşılaşdırıb. 

Aşağıdakı cədvəldə son on il ərzində ölkə üzrə istifadəyə verilmiş təhsil müəssisələrinin sayı və 

şagird tutumuna aid məlumatlar əksini tapıb. 

Cədvəl 4:İstifadəyə verilmişümumtəhsil məktəblərinin və məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrinin illər üzrə sayı 

       

  

Ümumtəhsil  məktəbləri       Məktəbəqədər təhsil  

    müəssisələri, yer  məktəblərin sayı, vahid şagird yeri 

     cəmi 

 o cümlədən 

kənd 

yerlərində 

     cəmi 

 o cümlədən 

kənd 

yerlərində 

     cəmi 

 o 

cümlədən 

kənd 

yerlərində 

2003 56 48 15 451 11 343 96 96 

2004 54 40 20 961 14 998 306 106 

2005 194 173 44 668 37 716 53 - 

2006 123 76 47 646 21 916 150 - 

2007 124 47 83 686 28 780 1 145 - 

2008 183 150 67 413 40 958 5 095 120 

2009 65 47 23 742 16 318 90 - 

2010 52 37 19 183 10 913 1 010 180 

2011 75 57 23 488 13 290 720 220 

2012 173 132 61 974 30 604 1 722 305 

       Göründüyü kimi 2003-2012-ci illərdə istifadəyə verilən 1099 ədəd ümumtəhsil müəssisəsindən 

807-si və ya 73.4%-i kənd yerlərinin payına düşüb. Bu təhsil müəssisələrinin şagird tutumu 

226800 nəfər olub. Yəni ölkə üzrə ümumi şagird kontingentinin təxminən 20%-i yeni və müasir 

texnologiya ilə təmin edilmiş məktəblərdə təhsil almaq şansı əldə ediblər. 
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Ali təhsil müəssisələrində isə daha çox təmir bərpa işlərinin görülməsi, yeni ali təhsil 

müəssisələrin azlığı və onlarında paytaxtda tikilməsi disproporsional mühit formalaşdırıb və 

regionlar üzrə məqsədli paylanma həyata keçirilməyib. Bu isə təbii ki, urbanizasiya 

problemlərini tətikləyən amillərdən başlıcası hesab edilir. Ümumiyyətlə, dövlət büdcəsindən 

təhsilin pilləri üzrə ən az xərc ali təhsilə ayrılır. Belə ki, 2014-cü ilin dövlət büdcəsində 

məktəbəqədər və ibtidai təhsilə 158.7 milyon manat, natamam və orta təhsilə 851 milyon manat, 

texniki-peşə məktəblərinə və liseylərə 78.6 milyon manat, ali təhsilə isə 33 milyon manat və 

yaxud ümumi təhsil xərclərinin 2% həcmində vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub.  Təhsilin bu 

pilləsinə ayrılan vəsaitin az olmasına  əsas səbəb isə ali təhsil alanların 85%-nin ödənişli  

Diqram 5:                 

əsaslarla oxumasıdır. Nəzərə alsaq ki, ali 

təhsil xərcləri təhsilin digər pillələrinə 

nisbətən daha bahalı hesab edilir, deyə 

bilərik ki, bu sahəyə dövlət dəstəyinin 

artırılmasına ciddi ehtiyac hiss 

edilməkdədir. Avropa ölkələrində ali 

təhsil pilləsində adambaşına düşən xərc 

ölkə üzrə adambaşına düşən ÜDM-in 

təxminən 23%-ni təşkil edir. Ölkəmiz isə 

bu sahədə xeyli geri qalır. Aşağıdakı 

qrafikdə bəhs etdiyimiz göstəricinin illər 

üzrə dinamikası əks edilmişdir.GördüyümüzMənbə: Dünya Bankı 

 kimi sadəcə 2009-cu ildə adambaşına düşən ali təhsil xərclərinin adambaşına ÜDM-ə olan 

nisbəti avropa standartlarına yaxın olub 22.3%. Lakin sonrakı illərədə bu göstəricidə yenidən 

azalma müşahidə edilib. Digər tərəfdən nəzərə alsaq ki, avropa ölkələrində adambaşına ÜDM 

ölkəmizdəkindən 4-5 dəfə artıqdır demək mümkündür ki, təhsilin ali pilləsinin maliyələşməsi və 

bu istiqamətdə dövlət qayğısına ciddi ehtiyac hiss edilməkdədir. Təhsil sektorunda ciddi 

islahatlara ehtiyacın olduğunu əvvəlcədən də qeyd etmişik. Bu istiqamətdə bu günədək müxtəlif 

proqramlar və layihələr çərçivəsində görülən işlərlə isə “Təhsil sektorunda islahatlar” bölümüdə 

daha təfsilatlı şəhr verilmişdir. 

 

Təhsil sektorunda islahatlar 

İkipilləli ali təhsilin tətbiqi  

İlk dəfə 1993-ci ildə ölkədə ikipilləli ali təhsilin tətbiqinə (bakalavr və magistratura) başlanılıb 

və həmin il universitetlərə bakalavar pilləsi üzrə tələbə qəbulu həyata keçirilib. 2005-ci ildə ilk 

dəfə magistratura üzrə tələbə qəbulu Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən test 

üsulu ilə həyata keçirilib. Buna qədər isə bu pillə üzrə tələbə qəbulunu universitetlər həyata 

keçirirdi. 
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Təhsildə struktur islahatları  

1999-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı ” təsdiq edildikdən 

sonra ali təhsildə struktur dəyişikliklərir həyata keçirilib. 

Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən təhsil islahatları 

Təhsil sektorunda islahatların həyata keçirilməsi üçün Dünya Bakı ilə birgə layihələrin icrasına 

1998-ci ildən başlanılıb. Təhsil islahatları Dünya Bankından alınan kredit və Azərbaycan 

hökumətinin ayırdığı vəsaitlər hesabına Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Dünya Bankı 

ilə əməkdaşlığın birinci mərhələsi 1998-2003, ikinci mərhələsi 2004-2007-ci illərdə Təhsil 

Sektorunda İnkişafı Layihəsi qəbul edilib və üçüncü mərhələ 2009-2014-cü illəri əhatə edən 

Təhsil Sektorunun İnkişafının İkinci Layihəsinin icrasına başlanılıb. Bu layihələr çərçivəsində 

kurrikulum sistemin tətbiqi, şagirdbaşına maliyyələşdirmə, təhsil xərclərinin səmərəliliyi və 

şəffaflığı kimi sahələrdə islahatlar aparılıb. 

Ali təhsil islahatları və Boloniya prosesi  

Boloniya prosesinin mahiyyəti Avropada vahid ali təhsil məkanın yaranmasıdır və Bolonya 

prosesinin əsası 1999-cu ildə qoyulub. Azərbaycan bu prosesə 2005-ci ildə qoşulub və burada 

məqsəd ölkədə vahid Avropa standartlarına cavab verən ali təhsilin tətbiq edilməsidir. Bu 

məqsədlə Bolonya Bəyannaməsinin müddəaları üzrə 2006-2010-cu illəri əhatə edən Tədbirlər 

Planı təsdiq edilmişdir. Boloniya prosesinə keçid əsasında Avropa və dünya standartlarına cavab 

verən təhsil sisteminin tətbiq edilməsi üçün qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi zərurəti 

yaratdı və 2009-cu ildə “Təhsil Haqqında” yeni qanun qəbul edildi.  

Dövlət Proqramı çərçivəsində xaricdə təhsil  

“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nı 

Azərbaycan prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Dövlət 

Proqramının əsas məqsədi Azərbaycanlı gənclərin bütün ixtisaslar üzrə dünyanın müxtəlif 

universitetlərində təhsil alıb, sabaha savadlı kadr hazırlamaqdır. 

2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı 

Her il minlərlə gənc xaricdə təhsili davam etdirmək məqsədilə müxtəlif universitetlərə oxumağa 

gedir. Bu proses müxtəlif yollarla baş verir: ya şəxsi vəsait, ya xarici təqaüd proqramları, ya da 

dövlət proqamı vasitəsilə. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil dövlət 

proqramı vasitəsilə gənclər müxtəlif universitetlərdə təhsillərini davam etdirirlər. Bu proqramın 

əsas məqsədi gənclərin dünyanın müxtəlif ölkələrində təhsil alıb və savadlı kadr yetişdirmək. 

Beləliklə də dünya təcrübəsinin yerli şəraitə uyğunlaşdırılmasıdır. 

Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almasına dair Dövlet Proqramı Haqqında 

Azırbaycan Respublikasının Prezidentinin 1746 nömreli Sərəncamı 19 oktyabr 2006-ci ildə 

imzalanmış və həmin sərəncama uyğun olaraq “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin 

xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” hazırlanmışdır. Dövlət Proqramı Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.  
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Dövlət Proqramı çərçivəsində hər il yüzlərlə tələbə dünyanın müxtəlif universitetlərində 

bakalavr, magistratura, rezidentura,doktorantura və digər pillələr üzrə təhsil alırlar. 

Gənclərinxaricdə təhsili müxtəlif ölkələr üzrə paylanmışdır. Aşağıdakı cədvəldə xaricdə təhsil 

alan ölkə vətəndaşlarının illər və ölkələr üzrə sayı əks olunub. 

Cədvəl 4: Xaricdə təhsil alan ölkə vətəndaşlarının ölkələr üzrə sayı 

 

 İllər 
2009 2010 2011 2012 

 

Tələbələrin sayı (ümumi) 

811 789 798 719 

 

Türkiyə  

513 503 487 445 

 

Rusiya  

234 234 270 242 

 

Çin 

25 26 30 26 

Misir 

 

21 14 6 3 

Koreya 

 

8 8 2 1 

Çexiya 

 

3 2 2 1 

 

Slovakiya 

2 2 1 1 

 

Ruminya 

1 -- -- -- 

ABŞ 

 

1 -- -- -- 

 

Cəmi 

811 789 798 719 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2014 (Hər ildə ilk on bir ay üçün) 

(www.edu.gov.az) 

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

qeyd olunur ki, bu proqram çərçivəsində azərbaycanlı gənclərin ABŞ, Avropa və digər ölkələrdə 

təhsili nəzərdə tutulur. Gənclərin daha çox Türkiyə, Rusiya və Çin universitetlərində təhsil 

aldığını aşkar şəkildə görünür. Lakin Avropanın inkişaf etmiş və təhsil səviyyəsinə görə qabaqçıl 

olan ölkələrin adları və həmin dövlətlərin müvafiq universitetlərində təhsil alan tələblər haqda 

məlumat verilməyib. Qeyd etmək lazımdır ki, bu məlumatlar Təhsil Nazirliyinin rəsmi intenet 

səhifəsində qeyd edilib. 2008-ci ildə neçə tələbənin hansı ölkələrə göndərilməsi haqda məlumat 

verilməyib. Yalnız ümumi şəkildə 114 tələbənin Avropada, ABŞ və digər ölkələrdə təhsil aldığı 

haqda məlumat verilib.  

Dövlət proqramının maliyyələşmə mənbələri əsasən Neft Fondunun vəsaitləri, dövlət 

büdcəsindən ayırmalar, beynəlxalq təşkilatlardan alınan kreditlər, qrantlar və digər vəsaitlər 

hesabına həyata keçirilir.  
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Aşağıdakı cədvəldə dövlət xətti ilə təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında ikitərəfli razılaşmalar 

əsasında xaricdə təhsilə ayrılmış və icra edilmiş xərclərin təsnifatı illər üzrə müqayisəli şəkildə 

verilmişdir: 

Cədvəl 5: Xaricdə təhsilin dövlət maliyyələşməsinin dinamikası 

Görünür ki, Dövlət Proqramı 

çərçivəsində ən çox vəsait 

2008-ci ildə ayrılıb, lakin ən 

az tələbə sayı həmin ildə 

xaricdə təhsil imkanı əldə 

edib (188 nəfər, onlardan 114 

nəfəri 2008-ci il Dövlət 

Proqramı çərçivəsində təhsil 

almaq üçün xarici ölkələrə 

göndərilmişdir). Dövlət 

proqramları ilə yanaşı  2003-

cü ildən etibarən 

TəhsilNazirliyi Dünya Bankı Mənbə: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2014 

ilə əməkdaşlıq çəriçivəsində Azərbaycan hökumətinin də maliyyələşdirdiyi tədrisin keyfiyyətinin 

və təlim nəticələrinin yaxşılaşdırılması və xərclərin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə Təhsil 

Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihəni həyata keçirmişdir.  

Təhsil sektorunda həyata keçirilən dövlət proqramları və layihələr haqqında 

Təhsil sektorunda islahatların icrası prosesində müxtəlif dövlət proqramları və layihələr həyata 

keçirilir. 2005-ci ildən başlayaraq Təhsil Nazirliyi vasitəsilə aşağıdakı dövlət proqramlarının 

icrasına başlanıb. Bu istiqamətdə həyata keçirilən Dövlət Proqramlarına aşağıdakılar aiddir: 

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

Proqramı; 

 Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi 

(Deinstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı (2006-2015-ci illər); 

 2005-2009-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsində 

pedoqoji kadr təminatı üzrə inkişaf proqramı; 

 Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya 

texnologiyaları ilə təminatı proqramı (2005-2007-ci illər); 

 2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin 

informasiyalaşdırılması üzrə dövlət proqramı; 

 Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi proqramı (2007-

2010-cu illər); 

 Azərbaycan Respublikasında texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə dövlət proqramı (2007-

2012-ci illər); 
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 2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə 

Dövlət Proqram. 

Təhsil Nazirliyi beynəlxalq təşkilatlardan əsasən Dünya Bankı ilə 1998-ci ildən etibarən müxtəlif 

layihələr həyata keçirir. Həmin layihələr: 

 Təhsil Sektorunun İnkişafı layihəsi; 

 Dövlət investisiyaları üzrə kadr potensialının gücləndirilməsi layihəsi (2009-2014). 

Təhsil sektorunda beynəlxalq və qeyri-dövlət mənbələri üzrə  maliyyə əməkdaşlığı 

Təhsil Nazirliyi 1998-ci ildən etibarən təhsil sektorunun inkişaf proqramlarının icrası üçün 

Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq edir. O cümlədən, ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin İcma 

İnkişaf Fəaliyyəti proqramı çərçivəsində bir neçə regionda yeni məktəb tikintisi və bərpası kimi 

işlər həyata keçirilib. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, məktəblərin bərpası, yenidən 

tikintisi kimi işlərin böyük bir qismi Heydər Əliyev adına Fond və Prezidentin Ehtiyyat 

Fondundan ayrılan vəsaitlər hesabına həyata keçirilir. Lakin, Azərbaycanda məktəblərlərin qeyri-

hökümət təşkilatları (QHT) ilə əməkdaşlığı aşağı səviyyədədir. Münasibətlərin zəif olmasının 

obyektiv və subyekti səbəbləri var. Belə ki, bəzən regionlarda ya QHT mövcud deyil və yaxud 

Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatının olmasına baxmayaraq fəaliyyət göstərməyən QHT-lər var. 

Başqa bir məsələ isə, bu cür əməkdaşlıq prinsiplərinin mövcud olmamasıdır. Avropa İttifaqına 

ən son qoşulan dövlətlərdən biri olan Bolqarıstan təhsil sahəsində islahatlar təcrübəsinə baxsaq, 

orada QHT-lərlə əməkdaşlığın yaradılmasını təmin edən layihələrin icraı olmuşdur. Digər 

tərəfdən, QHt-lərlə əməkdaşlığı hətta məktəb rəhbərləri belə yüksək qiymətləndirmir. Halbuki bu 

əməkdaşlıq uğurlu ola bilər. Çünki QHt-lər məktəblərin yerli səviyyədə problemlərin həll 

edilməsində köməklik göstərə bilər.  

Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası 

Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası Azərbaycan Respublikası prezidentinin 24 oktyabr 

2013-cü il Sərəncamı ilə təsdiq edilib. Strategiyanın qəbul edilməsində əsas məqsəd 

Azərbaycanda təhsil sahəsindəki mövcud problemlərin mərhələli şəkildə həll edilməsi və təhsilin 

hazırki səviyyəsinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasıdır. Təhsil sahəsindəki bir çox 

problemlər və disproporsiya təhsil strategiyasında daha önə çəkilib. Belə ki, qəbul edilən 

strategiyada bildirilir ki, hazırda ölkənin ali təhsil məktəblərində oxuyan tələbələrinin yalnız 

1.2%-nin kənd təsərrüfatı üzrə ixtisasıları seçib. Halbuki, ölkəmizdə bu sektorun peşəkar 

kadrlara ehtiyac kifayət qədərdir. Digər tərəfdən 25-34 yaş arasında olan ali təhsilli gənclərin 

67%-i dövlət sektorunda çalışır (Mənbə. President.az saytı). Demək ki,  bu kateqoriya uzrə əmək 

qabiliyyətli kadrların ən yaxşı halda cəmi 33%-i özəl sektorda çalışır.  

Göründüyü kimi Azərbaycan təhsilinin insan kapitalının inkişafında aparıcı olması istiqamətində 

hərtərəfli tədbirlərin həyata keçirilməsinə və təhsilin keyfiyyətinin Avropa standartlarına 

uyğunlaşdırılmasına mütləq tələb var. Bu məqsədlə təhsildə idarəetmə sisteminin dəyişdirilməsi, 

bu sahəyə uyğun kadr potensialının inkişaf etdirilməsi və müəllim nüfuzunun, müəllimlərə 

ictimai inamın artırılması vacib amillərdəndir.  
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Sadalanan problemlərin həlli məqsədi ilə Strategiya Azərbaycanda daim inkişaf edən, peşəkar 

müəllim və təhsil menecerlərinə malik,müasir infrastrukturla təmin edilmiş rəqabət qabiliyyətli 

təhsil sisteminin yaradılmasına istiqamətlənmişbeş əsas istiqamətdə hərtərəfli tədbirləri nəzərdə 

tutur. Bu tədbirlər həmçinin, təhsil sektorun inkişaf etdirilməsi istiqaətində Azərbaycan 

Respublkası prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasının gərəyi hesab edilməlidir. Təhsil Strategiyası 

aşağıdakı inkişaf istiqamətləri əksini tapıb: 

1. Bacarıqlara əsaslanan təhsil məzmununun yaradılması; 

2. İnnovativ təlim üsulları və texnologiyalarından istifadə yolu ilətəhsilalanların fərdi 

xüsusiyyətlərini nəzərə alan təhsilin məzmununun effektiv qavranılmasını təmin edəcək yüksək 

səviyyəli kadrların formalaşdırılması; 

3. Dövlət və cəmiyyət və dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan təhsil və onun yeni idarəetmə 

sisteminin formalaşdırılması. Cavabdehlik, şəffaflıq və səmərəlilik yeni idarəetmə sisteminin əsas 

kriteriyaları hesab edilməlidir; 

4. Ömür boyu təhsili əhatə edən təhsil infrastrukturunun yaradılması; 

5. Təhsildə dayanıqlı, eyni zamanda şaxələndirilmiş mənbələrə söykənən yeni maliyyələşdirmə 

mexanizminin yaradılması. 

Strategiya  müəyyən edilmiş istiqamətlər üzrə aşağıdakı tədbirləri həyata keçirilməsini və 

hədəfləri nəzərdə tutur.  

1. Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması. 

Strategiyanın bu bəndi məktəbəqədər yaş dövrü üçün standartlara cavab verə biləcək 

kurikulumların hazırlanması, uşaqların fiziki və əqli inkişafının təmini, onların məxsusi 

qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması, davranış qaydaları təbliğ edən bilik sisteminin 

formalaşdırılması, bu istiqamətdə işlərin aparılmasına dəstək ola bilən pedoğoji heyətin 

yaradılması, yeni sistemə uyğun “Səriştəli valideyin” proqramının hazırlanması, 12 illik ümumi 

təhsil sisteminə keçidin təmin olunması və kurikulumların o cümlədən, dərsliklərin buna 

uyğunlaşdırılması, istedadlı uşaqlar üçün xüsusi yanaşmanın tətbiqi, xüsusi qayğıya ehtiyacı 

olanlar üçün təlim proqramlarının hazırlanması, cəmiyyətin tələbatına uyğun peşə-ixtisas təhsil 

proqramlarının tətbiqi, ali təhsil müəssisələrinin hərtərəfli inkişafı və təhsil-tədqiqat-innovasiya 

mərkəzlərinə çevrilməsi istiqamətində işlərin aparılması, ixtisaslar üzrə müasir standartların 

hazırlanması və bu zaman qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin tətbiqi, ali təhsil məzmununun tətbiqi 

sahəsində müstəqilliyin təmini və s. kimi fəaliyyətlərin icrasını tələb edir. 

2. Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və 

texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən 

yüksək nüfuzlu təhsilverənin formalaşdırılması. 

İkinci bənd daha çox pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olanların peşəkarlıq və həmdə sosial 

vəziyyətinin inkişaf etdirilməsinə həsr edilib. Bu istiqamətdə tədbirlər təhsilverənlərin peşəkarlıq 
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səviyyəsində inkişafın daimiliyinin təmin edilməsi,təhsilin bütün pillərində təhsilverənlər üçün 

təhsilalanların fərdi inkişafına yönələn, innovativ təlim resursların hazırlanması,təhsil müəssiləri 

səviyyəsindəmüəllimlərin tədrisdən ayrılmadan peşəkarlığını artırılması üzrə sınaqdan keçirilmiş 

innovativ modellərin tətbiqi,pedaqoji heyət üçün yeni modul–kredit və rəqabətəsaslı təlimlər 

sisteminin formalaşdırılması, yenilənmiş proqramlara və informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarına uyğun metodiki vəsaitlərin, didaktik materialların və təlim vasitələrinin 

hazırlanmasını stimullaşdıran yeni mexanizmlərin yaradılması,“Müəllim nüfuzunun” artırılması 

və onlara ictimai inamın bərpası istiqamətində  dövlət siyasətinin aparılması,nəticə əsaslı 

diferensiallaşdırılmış, əmək bazarında rəqabətqabiliyyətli əmək haqqı sisteminin 

yaradılması,müəllim fəaliyyətinin stimullaşdırılması üzrə modelin tətbiqi,müəllim hazırlığı 

sistemində internatura modelinin tətbiq edilməsi, kurikulumdan kənar məşğulliyyətin təşkili 

mexanizmlərinin fərdi inkişafa uyğun hazırlanması kimi məqamlar üzərində dayanır.  

3. Təhsilin nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik, 

dövlət–ictimai xarakterli və dövlət–biznes partnyorluğuna əsaslanan idarəetmə 

sisteminin formalaşdırılması. 

Növbəti illərdə dövlət –cəmiyyət və dövlət-biznes əməkdaşlığına əsaslanan və 12 illik təhsil 

sisteminin formalaşdırılması əsas məqsədlərdən olacaq. Bir illik məktəbə hazırlıq artıq məcburi 

olacaq. Digər tərəfdən, məktəbəqədər təhsil ölkə üzrə ümumi uşaqların 90%-ni əhatə etməli,10 

illik icbari ümumi orta təhsil və 2 illik tam orta təhsil modelinə keçid təmin edilməlidir. 

Həmçinin dövlətin təhsildəki rolunun beynəlxalq prinsiplərə uyğunlaşdırılması,  tənzimləmə və 

idarəetməni icra edən dövlət qurumlarının səlahiyyət və məsuliyyət dairəsinin beynəlxalq 

təcrübəyə uyğun yenidən müəyyənləşdirilməsi, müasir təhsil akkreditasiya sisteminin 

yaradılması,təhsil müəssisələrində şəffaf idarəetmə modelinin formalaşdırılması,xarici və daxili 

qiymətləndirmə mexanizmlərinin yaradılması  kimi bir sıra hədəflərə nail olmağı planlaşdırır. 

Sadaldığımız məsələlərlə yanaşı Strategiya ömür boyu təhsilin təmini məqsədi ilə infrastrukturun 

yaradılması, təhsilə ayrılan maliyyənin ÜDM-dəki payının 5-6%-ə çatdırılması, təhsil 

müəssisələrinin maliyyələşməsini bir təhsilalana hesablanmış xərc üzrə aparılması,təhsil 

müəssisələrində özünümaliyyələşdirmənin təşviqi və ödənişli təhsil xidmətlərinin 

göstərilməsinin dəstəklənməsini,büdcədənkənar vəsaitlər hesabına formalaşdırılan Təhsilin 

İnkişafı Fondunun yaradılmasını,  ali təhsil müəssisələrində məqsədli kapital fondlarının 

yaradılmasını, müəllimlərin maddi motivasiyası, onların illik əmək haqqının adambaşına düşən 

ÜDM-ə nisbətinin mərhələli şəkildə 1,8–2 dəfəyədək artırılması,tam orta təhsildə bir şagirdə 

düşən illik xərclərin adambaşına düşən ÜDM-ə nisbətinin mərhələlərlə 2 dəfəyədək artırılması  

kimi məqsədlər də müəyyən edir. 

Aparılan qısa təhlili deməyə əsas verir ki, yaxın 10 ildə sektorun təməl problemlərinin həlli 

Təhsil Strategiyasının əsas tələbidir. Bu zaman problemlərin həllinə hərtərəfli yanaşma ortaya 

qoyulmalı və təhsilin keyfiyyəti və təhsildə şəffaflıq əsas qiymətləndirmə indikatoruna 

çevrilməlidir. 
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Təhsilin keyfiyyəti və qiymətləndirmə 

Təbii ki, bu günə qədər təhsil sahəsində aparılan islahatlar  nəticəsi olaraq müəyyən nailiyyətlər 

əldə edilib. Belə ki, 2010-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının  İnsan İnkişafı Hesabatında   

Azərbaycan 2005-ci illə müqayisədə irəliləyərək 169 ölkə arasında 101-ci yerdən 67-ci yerə 

yüksələrək “orta insan inkişafı” qrupundan “yüksək insan inkişafı” qrupuna daxil olub.Müxtəlif 

istiqamətlərdə islahatların həyata keçirilməsinə baxmayaraq ölkəmizdə təhsilin keyfiyyətində 

ciddi problemlər qalmaqdadır. Məhz bu səbəbdən dünya üzrə ali təhsil ocaqlarının reytinq 

sıralamasında ölkəmiz zəif şəkildə təmsil olunur. Məsələn, ABŞ-ın QuacquarelliSymonds 

şirkətinin hər il tərtib etdiyi dünyanın 3000 ali təhsil müəssisəsinin reytin siyahısında  

Azərbaycanın cəmi 3 univeristeti yer alıb. Xəzər Universiteti 651-ci, Qafqaz Universiteti 700-cü, 

Bakı Dövlət Unversiteti isə 701-ci yerdə qərarlaşıb. Buradan çıxarılan digər nəticə isə odur ki, 

özəl təhsil müəsisələri daha rəqabət qabiliyyətli olur. Demək ki, təhsilin keyfiyyətinin 

artırılmasında özəl sektorun aktivliyini stimullaşdırmaq sektorun inkişafı üçün səmərəli ola bilər.  

Ümumiyyətlə isə təhsil xərcləri və təhsilin keyfiyyəti arasında mütənasibliyin təmin edilməsi 

əsas problemlərdir. Çünki, aparılan tədqiqatlar göstərir ki, təhsil xərclərinin dəfələrlə 

artırılmasına baxmayaraq təhsilin keyfiyyətində ciddi dəyişiklik baş verməyib. Məhz bu 

səbəbdəndir ki, yeni strategiya bu sahədəki çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün təhsil 

müəssisələrinin maliyyələşdirilməsində keyfiyyət indikatorundan istifadəni də tələb olaraq irəli 

sürür. 
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Xülasə 

 

Xülasədə təhsilin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyət bu araşdırmanın əsas istiqaməti 

olaraq müəyyən edilib. İlk öncə elm və təhsilin ölkənin inkişafında əhəmiyyəti vurğulanıb və 

ölkələr üzrə həyata keçirilən təhsil siyasətinin insan kapitalının formalaşdırılmasındakı 

əhəmiyyətinə toxunulub. Daha sonra isə təhsil iqtisadiyyatı, onun maliyyə mənbələri, təhsil 

xərcləri, dövlət büdcəsinin təhsil xərclərinin strukturu ayrı-ayrılıqda gözdən keçirilib. Təhsil 

sistemi maliyyələşmə mənbələrinə uyğun olaraq bir neçə yerə ayrıldığı və bunların dövlət, özəl, 

beynəlxalq və qarışıq maliyyələşmə olaraq klassifikasiyası aparılıb. Xüsusilə bu istiqamətdə 

dövlət xərclərinə diqqət ayrılıb ki, buna səbəb dünyada, o cümlədən Azərbaycanda təhsil 

sektorunun daha çox dövlət tərəfindən maliyyələşməsidir. Beləki, ölkəmizdə təhsilin bütün 

pillələrində vətəndaşlara ödənişsiz təhsil alma imkanı yaradılıb. Təhsil xərcləri dövlət 

büdcəsində nəzərəçarpacaq həcmə sahibdir və hər yeni ildə bu istiqamətdə dövlət xərcləri 

artırılır. Buna baxmayaraq xərcləmələrin böyük bir qismi infrastrukturun yenilənməsinə sərf 

edildiyindən bu sektorda digər istiqamətlərdə xüsusilə əməkhaqqı məsələsində problemlər 

qalmaqda və təhsilin keyfiyyətinin müasir standartlara cavab vermədiyi hiss edilməkdədir. 

Ümumiyyətlə isə, tədqiqat zamanı təhsil sektorunda dövlət maliyyəsinin illər üzrə dinamikası, 

büdcənin təhsil xərclərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi, ümumi büdcə xərcləmələrində xüsusi çəkisi, 

illər üzrə təhsil xərclərindəki artım, xərclərin istiqamətləri, bu sektorda əməkhaqqlarındakı 

artımın illər üzrə dəyişməsi, təhsil pillələrinin maliyyələşməsinə ayrılan xərclər, ali təhsil 

xərclərinin adambaşına ÜDM-ə olan nisbəti, investisiya xərcləri və s. kimi iqtisadi parametrlər 

üzrə təhlil aparılıb. Tədqiqat zamanı məlum olub ki, son 10 ildə büdcənin təhsil xərclərinin 

artırılmasına baxmayaraq bu artım tempi ümumi iqtisadi böyümənin tempi ilə uyğun olmayıb və 

nəticədə təhsil xərclərinin ÜDM-dəki xüsusi çəkisi 1999-cu ildə 4.2% olduğu halda 2011-ci ildə 

2.5%-dək azalıb. Hazırda isə bu göstərici 2.8%-ə bərabərdir. Digər tərəfdən büdcənin təhsil 

xərclərinin büdcənin ümumi xərclərindəki xüsusi çəkisi 2005-ci ildə 17.4% oduğu halda, 2013-

cü ildə 7.7%-dək azalıb. Lakin, qeyd etdiyimiz azalmalara baxmayaraq büdcədən təhsil məqsədi 

ilə ayrılan xərclər 2005-ci illə müqayisədə 2013-cü ildə təxminən 4 dəfə artıb. Həmçinin, 

tədqiqat zamanı o da müəyyən edilib ki, son illər təhsil xərclərinin əhəmiyyətli bir qismi 

infrastrukturun yenilənməsinə yönəldilib. Beləki, baxmayaraq ki, son 9 il ərzində təhsilə ayrılan 

xərclər 4 dəfə artıb, bu müddətdə təhsilə investisiyanın həcmi 60 dəfədən çox artırılıb. Bunun 

müqabilində təhsil işçilərinin əməkhaqqı isə cəmi 4 dəfə artıb. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 

təhsil işçilərinin orta aylıq əməkhaqqının həcminin digər sektorlara nisbətən daha az olması artıq 

tendensiya halını alıb. Bu hal isə ölkədə təhsilin keyfiyyətinin az olmasına səbəb olan əsas amil 

hesab edilir. Tədqiqat zamanı təhsil sektorunda həyata keçirilən bir sıra pilot layihələr gözdən 

keçirilib və bu layihələrin əhəmiyyəti qısaca olaraq izah edilib. Həmçinin, təhsil sektorunda 

bundan sonra aparılacaq islahatların mənzərəsini təsəvvür etmək məqsədi ilə yenicə qəbul 

edilmiş Təhsil Strategiyası təhlil edilib. Bu zaman strategiyanın ortaya qoyduğu problemlər və 

bu problemlərin həlli məqsədi ilə növbəti illərdə həyata keçiriləcək təhsil islahatlarının konturları 

müəyyənləşdirilib. 

 

 


