
2021/2022-ci tədris ili üçün Türkiyə ali təhsil müəssisələrində doktorantura təhsili 

ilə bağlı mütəmadi verilən suallar 
 

 

1. Türkiyədə doktorantura təqaüd proqramına necə müraciət etməliyəm?  
- Təqaüd proqramına müraciət edəcək iddiaçılar elanın tələblərinə uyğun olaraq, 

hər iki ölkənin müvafiq elektron ərizə sisteminə müraciət etməlidirlər. 
- 1-ci Türkiyə elektron ərizə sistemi doldurulub təsdiq 

edilməlidir: https://turkiyeburslari.gov.tr/  
- 2-ci Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin elektron ərizə sisteminə müraciət 

təsdiq edilməlidir: https://app.htp.edu.az/ 
 
2. Təqaüd proqramına qəbul prosesi hansı formada həyata keçirilir?  

- Dövlət Proqramına sənədlərin qəbulu elektron ərizə vasitəsilə həyata keçirilir. 
Dövlət Proqramının iştirak tələblərinə cavab verən və I mərhələdə sənədləri qəbul 
olunan namizədlər II mərhələdə müvafiq müsahibədə iştirak edirlər. Fərdi 
müsahibənin keçirilmə yeri və vaxtı barəsində məlumat namizədə elektron ərizə 
sistemi vasitəsilə bildirilir. Son mərhələdə müsbət qiymətləndirilmiş namizədlərin 
siyahısı Türkiyə tərəfinə təqdim olunur. 

 
3. Türkiyə tərəfinin elektron ərizə portalı üzrə müraciət nömrəsi qeyd olunan 
səhifənin şəklini (“screenshot”u) hara yükləməliyəm? 
4. Həmin şəkil app.htp.edu.az portalının qəbul haqqında sənəd bölməsinə 
yüklənməlidir. 
 
5. Mən Türkiyədə doktorantura təhsili almaq istəyirəm, lakin heç bir Türkiyə 
universitetə qəbul olmamışam. Təqaüd Proqramına müraciət üçün qəbul məktubu 
olmalıdır?  

- Qeyd olunan elektron ərizə sistemlərindən qeydiyyatdan keçib, təhsil almaq 
istədiyiniz universitetləri qeyd edirsiniz. Namizədliyiniz qarşı tərəfə təqdim edildiyi 
təqdirdə, Türkiyə tərəfi müvafiq universitetlərdən birinə yerləşdirilmə barədə qərar 
verir. 

 
6. Mən Azərbaycanda bir dəfə doktorantura təhsili almışam. Dövlət Proqramı 
çərçivəsində xaricdə eyni təhsil səviyyəsi üzrə yenidən təhsil ala bilərəm?  

- Əgər siz Azərbaycanda dövlət hesabına/ödənişsiz/pulsuz doktorantura təhsili 
almısınızsa, Dövlət Proqramı çərçivəsində 2-ci doktorantura təhsili ala 
bilməzsiniz. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Təhsil haqqında Qanununun  
5.4-cü maddəsinə əsasən “Dövlət orta ixtisas təhsilində və ali təhsilin hər bir 
səviyyəsində qanunvericiliyə uyğun оlaraq təhsilalanların yalnız bir dəfə pulsuz 
təhsil almaq hüququnu təmin edir”. Azərbaycanda aldığınız doktorantura təhsili 
ödənişli olduğu təqdirdə isə Dövlət Proqramı çərçivəsində 2-ci doktorantura təhsili 
üçün müraciət oluna bilər. 

 
7. Mən artıq Türkiyə universitetlərin birində doktorantura təhsil səviyyəsi üzrə 2-
ci kursda təhsil alıram. Təhsilimin qalan hissəsinin Təqaüd Proqramı çərçivəsində 
maliyyələşməsi üçün müraciət edə bilərəm? 

- Xeyr, sözügedən təqaüd proqramı hazırda doktoranturada oxuyanlara şamil 
edilmir.
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6. Doktorantura təhsil səviyyəsi üçün müraciət edən iddiaçı hərbi xidmətdən 
möhlət hüququ olmalıdır?  

- Namizədin hərbi bileti, yaxud xarici ali təhsil müəssisəsində təhsili başlayanadək 
ona müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlətin verildiyini və ya çağırışdan 
azad edildiyini təsdiq edən arayış olmalıdır. 

 
7. Təqaüd Proqramına müraciət etmək üçün maksimum yaş həddi nə qədərdir? 

- Yaş həddi meyarı 35-dən çox olmamalıdır. 

 

8. Hansı ixtisaslar üzrə Təqaüd Proqramına müraciət edə bilərəm?  
- Təqaüd proqramı üzrə yalnız prioritet ixtisas istiqamətləri üzrə müraciət oluna 

bilər. Prioritet ixtisas istiqamətlərinin siyahısı keçiddə verilir. 
 
9. Dövlət Proqramına müraciət etmək üçün hansı sənədlər tələb olunur?  

- Dövlət Proqramına müraciət etmək üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı müvafiq 

elandan əldə edilə bilər. 

 
10. Dövlət Proqramına müraciət edərkən hansı beynəlxalq dil sertifikatını təqdim 
etməliyəm?  

- Qəbul olunduğunuz xarici ali təhsil müəssisəsinin tələbinə uyğun olaraq tədris dilinə 

(ingilis dili və ya türk dili) uyğun beynəlxalq dil sertifikatı təqdim edilir. Dil sertifikatı 

olmadığı təqdirdə, hazırlıq kursu keçirilir. 

 
16. Tövsiyə məktublarını iş yerimdən ala bilərəm, yoxsa yalnız təhsil aldığım 
təhsil müəssisəsindən olmalıdır?  

- Tövsiyə məktublarını istəyiniz üzrə iş yerinizdən və (və yaxud) təhsil 
aldığınız/məzun olduğunuz ali təhsil müəssisəsindən müraciət etdiyiniz təqvim ilinə 
aid əldə edilə bilər. 
 

17. Tələb olunan sənədləri Təhsil Nazirliyinə elektron poçtla göndərə bilərəm?  
- Xeyr, tələb olunan sənədlər poçtla və elektron poçtla deyil, yalnız app.htp.edu.az 

portalı vasitəsi ilə təqdim edilməlidir. 

 
18. Tövsiyə məktublarını iş yerimdən ala bilərəm, yoxsa yalnız təhsil aldığım 
təhsil müəssisəsindən olmalıdır?  

- Tövsiyə məktublarını istəyiniz üzrə iş yerinizdən və (və yaxud) təhsil 
aldığınız/məzun olduğunuz ali təhsil müəssisəsindən müraciət etdiyiniz təqvim ilinə 
aid əldə edilə bilər. 

 
 
19. Müsahibəyə kimlər çağırılır?  

- Yalnız birinci mərhələdə Dövlət Proqramında iştirak qaydalarına uyğun 
namizədlərin sənədləri yoxlanıb-təsdiqləndikdən sonra onlar fərdi şəkildə 
keçiriləcək müsahibəyə dəvət olunurlar. Sənədlər natamam olduqda və ya 
proqramda iştirak qaydalarına uyğun olmadığı halda ərizəçi müsahibəyə çağırılmır 
və bu barədə ona bildiriş göndərilir. 

 
20. Müsahibə hansı halda ləğv oluna bilər?  

- Müsahibə zamanı namizədin müraciətində və sənədlərində saxtakarlıq halı 
müşahidə olunduqda, təyin olunan vaxtda müsahibəyəyə 15 dəqiqədən artıq 
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gecikdikdə və ya namizəd 2-ci dəfə onun üçün təyin olunmuş vaxtda müsahibədə 
iştirak edə bilmədikdə onunla keçiriləcək müsahibə ləğv oluna bilər. 

 
21. Müsahibədə iştirak edə bilmədikdə nə etməli?  

- Dövlət Proqramının müsahibənin keçirilməsi qaydalarına əsasən, yalnız üzrlü 
səbəbdən müsahibədə iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə, təyin edilmiş müsahibə 
tarixinə ən azı 1 (bir) iş günü qalmış Nazirliyə (narmin.baghirova@edu.gov.az 
ünvanına) bu barədə məlumat vermək tələb olunur. 

 
22. Müsahibə harada və kimlər tərəfindən aparılır?  

- Müsahibə komissiyalarının tərkibi 3 (üç) nəfərdən az olmamaqla Nazirliyin, 
namizədlərin ixtisas istiqamətlərinə uyğun sahədə dövlət siyasətini (tənzimləməni) 
həyata keçirən dövlət orqanlarının (qurumların) əməkdaşları tərəfindən aparılır. 

 

23. Müsahibə hansı dildə keçirilir?  
- Müsahibə Azərbaycan dilində və ya proqram iştirakçısının xarici ölkədə təhsil 

alacağı müvafiq tədris dilində keçirilir. 
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