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Vergi orqanı əәməәkdaşlarının əәldəә etdikləәri bilikləәr onların praktik fəәaliyyəәtindəә faydalı
olmalıdır
Vergiləәr Nazirliyinin Təәdris Məәrkəәzi təәrəәfindəәn vergi əәməәkdaşlarının bilik vəә peşəә
hazırlığının yüksəәldilməәsi istiqaməәtindəә ardıcıl vəә məәqsəәdyünlğ işləәr həәyata kezirilir, yeni təәdris
vəә təәlim texnologiyaları təәtbiq edilir. Təәdris Məәrkəәzinin fəәaliyyəәti iləә bağlı suallarımıza
Məәrkəәzin rəәisi Ceyhun Yusifov cavab verir.
- Ceyhun müəәllim, yola saldığımız 2013-cü ili rəәqəәmləәrləә səәciyyəәləәndirsəәk, Təәdris
Məәrkəәzinin göstəәriciləәri hansı məәnzəәrəәni yaradar?
- Ötəәn il təәdris vəә təәlim prosesi həәm kəәmiyyəәt, həәm dəә keyfiyyəәt baxımından təәkmilləәşmişdir.
İl əәrzindəә 23 qısamüddəәtli təәlim, 3 ilkin hazırlıq kursu vəә 28 ixtisasartırma kursu keçirilmiş,
təәdris prosesinəә 1207 nəәfəәr vergi əәməәkdaşı cəәlb olunmuşdur. Müqayisəә üçün qeyd edəәk ki, bu
göstəәrici 2011-ci ildəә 473 nəәfəәr, 2012-ci ildəә isəә 707 nəәfəәr idi.
Təәdrisin keyfiyyəәt göstəәriciləәrindəә dəә artım müşahidəә olunmaqdadır. ƏӘksəәr inkişaf etmiş
ölkəәləәrdəә, o cümləәdəәn Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təәşkilatına üzv ölkəәləәrin vergi
orqanlarında il əәrzindəә bir vergi işçisi üçün beş günlük təәlim məәqbul həәdd kimi götürülür. Ötəәn il
ölkəәmizin həәr vergi əәməәkdaşına düşəәn təәlim günləәrinin sayı 4,6 adam-gün oldu. Müqayisəә üçün
qeyd edəәk ki, həәmin göstəәrici 2011-ci ildəә 3,2 adam-gün, 2012-ci ildəә isəә 3,7 adam-gün
olmuşdur.
Təәdris kurslarının səәməәrəәliliyi baxımından dinləәyiciləәrin ehtiyaclarının vəә daha çox diqqəәt
yetirilməәli olan məәsəәləәləәrin dəәqiqləәşdirilməәsi üçün əәməәkdaşların peşəә hazırlığının, bilik
səәviyyəәsinin ilkin qiyməәtləәndirilməәsi vəә təәdris kursunun sonunda müvafiq tövsiyəәnin verilməәsi
üçün son qiyməәtləәndirməә aparılır. 2013-cü ildəә ixtisasartırma kursları üzrəә bililkləәrin ilkin
qiyməәtləәndirilməәsinin nəәticəәləәri 57,5%, yekun qiyməәtləәndirməә isəә 79,4% olmuşdur. Beləәlikləә,
təәdris prosesi nəәticəәsindəә bilikləәrin 22,5% artımı qeydəә alınmışdır. 2013-cü ildəә ilkin hazırlıq
kurslarında ilkin qiyməәtləәndirməә 61,3%, yekun qiyməәtləәndirməә isəә 84,2% olmaqla, artım 22,9%
təәşkil etmişdir.
2013-cü ildəә ixtisasartırma kursları üzrəә ilkin vəә yekun qiyməәtləәndirməәləәr arasındakı müsbəәt
fəәrq (22,5%), 2008-2012-ci illəәri əәhatəә edəәn dövrün orta göstəәricisi (14,1%) iləә müqayisəәdəә
8,4%, ilkin hazırlıq kursları üzrəә isəә 0,6% çox olmuşdur.
- Təәdris Məәrkəәzinin fəәaliyyəәtindəә vergi əәməәkdaşlarının peşəә hazırlığının təәkmilləәşdirilməәsi,
ixtisaslarının artırılması, vergiləәr vəә vergitutma iləә bağlı yeni qəәbul edilmiş qanunların,
normativ vəә idarəәetməә aktlarının öyrəәdilməәsi xüsusi yer tutur...
- Vergiləәr Nazirliyindəә aparılan təәdris-təәlim fəәaliyyəәtinin əәsas strateji xəәtti ondan ibarəәtdir ki,
təәdris prosesi vergi orqanlarının ehtiyaclarına yönəәlməәli, vergi orqanı əәməәkdaşlarının əәldəә
etdikləәri bilikləәr onların praktiki fəәaliyyəәtindəә faydalı olmalıdır. Təәdris prosesi iləә əәməәli
fəәaliyyəәtin vəәhdəәtini yaratmaq üçün vergi orqanlarının təәdris-təәlim ehtiyacları öyrəәnilir. İlkin
hazırlıq vəә ixtisasartırma kurslarının təәdris vəә mövzu planları məәhz həәmin ehtiyaclar üzəәrindəә
qurulur. Ümumiyyəәtləә, təәdris təәləәbatlarının öyrəәnilməәsi artıq bizim davamlı işimizəә çevrilmişdir.
Vergitutma iləә bağlı qanunvericilik aktlarına edilmiş dəәyişiklikləәr vəә vergi inzibatçılığı üzrəә
qəәbul olunmuş normativ səәnəәdləәr müvafiq kursların təәdris-mövzu planlarında nəәzəәrdəә tutulmuş

fəәnləәr üzrəә hazırlanan təәdris materiallarına salınmışdır. Təәdris prosesi yeni dəәyişiklikləәrin tam
əәhatəә edilməәsi üçün mütəәmadi şəәkildəә adaptasiya olunur.
- Vergi sisteminin formalaşdırılması, inkişafı vəә hüquqi təәminatına dair Məәrkəәzdəә nəә kimi
elmi təәdqiqatlar aparılır?
- «Azəәrbaycan 2020: gəәləәcəәyəә baxış» İnkişaf Konsepsiyasına uyğun olaraq, Vergiləәr
Nazirliyi təәrəәfindəәn «Vergi sisteminin inkişafı üzrəә Strateji Plan» təәsdiq olunmuşdur. Həәmin
plana əәsasəәn, Təәdris Məәrkəәzi vergi sisteminin inkişafı iləә bağlı elmi-təәdqiqat işləәrinin
aparılmasında iştirak edir.
Müasir dövrdəә iqtisadiyyatın qloballaşması, ölkəәləәr arasında əәlaqəәləәrin gücləәnməәsi dövləәt
təәrəәfindəәn həәyata keçiriləәn vergi siyasəәti qarşısında da yeni vəә həәlli vacib məәsəәləәləәr ortaya qoyur.
Bunların arasında vergi siyasəәtinin iqtisadi inkişafa təәsiri vəә onun stimullaşdırılması xüsusi
əәhəәmiyyəәt kəәsb edir. Vergi siyasəәti bir təәrəәfdəәn əәhalinin həәyat səәviyyəәsinin yüksəәlməәsindəә, digəәr
təәrəәfdəәn isəә büdcəә gəәlirləәrinin formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Təәcrübəә göstəәrir ki, elmi cəәhəәtdəәn əәsaslandırılmış vergi siyasəәti daha uğurlu nəәticəәləәrəә gəәtirib
çıxarır. Bu baxımdan, dünya iqtisadiyyatında baş verəәn prosesləәrin təәhlili vəә passiv vergi
siyasəәtindəәn aktiv vergi siyasəәtinəә keçidin təәmin olunması «Müasir qloballaşma şəәraitindəә vergi
siyasəәtinin imperativləәri», «Vergitutma bazasının eroziyası vəә gəәlirləәrin köçürülməәsi», «Kiçik
vəә orta sahibkarlığın vergiyəә cəәlb edilməәsinin müasir problemləәri», «Bilik əәsaslı kapital vəә onun
vergiyəә cəәlb edilməәsinin müasir problemləәri», «Vergi siyasəәtinin sosial-iqtisadi bəәrabəәrsizliyəә
təәsiri» vəә bu qəәbildəәn olan digəәr mövzular üzrəә elmi araşdırmaların aparılmasını zəәruri edir.
2013-cü ildəә Təәdris Məәrkəәzindəә «Vergiləәrin gəәlirləәrin bəәrabəәrsizliyinin azaldımasında rolu»
mövzusunda elmi-təәdqiqat işi yerinəә yetirilmişdir. Düşünürəәm ki, apardığımız təәdqiqatların
nəәticəәləәri vergi siyasəәtinin daha da təәkmilləәşdirilməәsi üçün faydalı ola biləәr.
- Kadrların bilik səәviyyəәsinin artırılması, onların peşəә hazırlığının müasir dövrün təәləәbləәri
çəәrçivəәsindəә qurulması üçün yeni təәlim metodlarından hansı səәviyyəәdəә istifadəә olunur?
- Təәdrisin təәşkilindəә yeni təәlim metodlarından istifadəә vəә bilikləәrin qiyməәtləәndirilməәsindəә
yeni texnologiyaların təәtbiqi keyfiyyəәtin yüksəәlməәsinəә öz təәsirini göstəәrmişdir. Beləә müsbəәt
nəәticəәləәr son dövrləәrdəә vergi orqanlarında əәməәkdaşların bilik vəә peşəә hazırlığının yüksəәldilməәsi
üçün resursların - müasir infrastruktura malik maddi-texniki bazanın vəә kadr potensialının
inkişafının, təәdrisin daha keyfiyyəәtli şəәkildəә aparılmasının məәntiqi nəәticəәsidir.
2013-cü təәdris ili əәrzindəә təәdris vəә təәlim prosesinin daha yaradıcı vəә səәməәrəәli olması üçün
işgüzar oyunlar, konkret halların təәhlili, kollektiv müzakirəәləәr kimi mütəәrəәqqi təәlim üsullarından
geniş istifadəә olunmuşdur. Hazırda beynəәlxalq təәcrübəәdəә təәtbiq olunan «Open space» vəә «World
cafe» təәlim metodlarından daha fəәal istifadəә edilir, bu istiqaməәtdəә müasir təәcrübəәnin öyrəәnilməәsi
üçün işləәr aparılır. Qeyd olunanlarla yanaşı, təәlimçiləәrimizin bu metodlardan istifadəә etməәk
qabiliyyəәtləәrinin inkişaf etdirilməәsi istiqaməәtindəә dəә təәdbirləәr görülür.
Təәdris Məәrkəәzindəә distant təәhsiləә dəә ciddi diqqəәt yetirilir. Məәrkəәzdəә təәdris olunan bütün
fəәnləәr vəә mövzular üzrəә təәdris materialları elektron formada dinləәyiciləәrin ixtiyarına verilir.
- Ümumiyyəәtləә, təәdrisin təәşkilindəә informasiya texnologiyalarından istifadəә iləә bağlı hansı
işləәr görülür?
- Ötəәn il informasiya vəә kommunikasiya sistemləәrinin təәdrisdəә təәtbiqi iləә bağlı bir sıra
təәkmilləәşdirməә işləәri həәyata keçirilmişdir: müxtəәlif qruplar (kafedralar) vəә ya istifadəәçiləәr
(müəәllimləәr) yaratmaqla onlara sual bankından istifadəә etməәk hüququ verilmişdır. İmtahan

pəәncəәrəәsindəәn rahat istifadəә etməәk üçün internet modulunun yeni dizaynı təәtbiq edilmişdir.
İmtahanın gedişi zamanı ümumi, imtahan bitdikdəәn sonra isəә qrup vəә fəәrdi olaraq hesabatların,
həәmçinin ümumi vəә müqayisəәli nəәticəә vəә hesabatların alınması imkanı yaranmışdır. Proqram
təәminatının yeni versiyasını təәtbiq etməәkləә daha çox istifadəәçi eyni anda imtahana daxil ola bilir.
Test bankı daha əәlverişli formada hazırlanmışdır. Bütün bunlar Avtomatlaşdırılmış Vergi
İnformasiya Sisteminin (AVİS) müvafiq altsistemindəә test üsulu iləә imtahanın real vaxt
rejimindəә keçirilməәsindəә şəәffaflığın təәmin olunmasına xidməәt edir.
Bundan başqa, beynəәlxalq təәcrübəәyəә əәsaslanaraq informasiya vəә kommunikasiya
texnologiyalarından daha geniş istifadəә etməәkləә təәdris prosesinin təәkmilləәşdirilməәsini nəәzəәrdəә
tuturuq, yeni təәlim metodlarının təәtbiqi imkanları araşdırılır.
- Vergi təәdris modelinin təәkmilləәşdirilməәsi iləә bağlı hansı addımlar atılır? Bu istiqaməәtdəә
beynəәlxalq təәcrübəәnin öyrəәnilməәsi vəә təәtbiq edilməәsi nəәzəәrdəә tutulurmu?
- Təәdris Məәrkəәzinin fəәaliyyəәtindəә beynəәlxalq təәcrübəәnin öyrəәnilməәsi vəә təәtbiqi məәsəәləәləәri
önəәmli yer tutur. Ötəәn dövr əәrzindəә Böyük Britaniyanın vəә Avstriyanın vergi sistemləәrindəә
həәyata keçiriləәn təәlim vəә təәdris prosesləәri üzrəә təәcrübəә öyrəәnilmiş, həәmin ölkəәləәrin təәlim
sistemləәrinin strukturu, təәtbiq olunan təәlim texnologiyaları, metodları vəә aləәtləәri barəәdəә əәhatəәli
bilikləәr toplanmışdır. Hazırda qeyd olunan təәcrübəә vəә bilikləәrin Təәdris Məәrkəәzindəә təәtbiqi
istiqaməәtindəә işləәr aparılır.
Ötəәn ilin may ayında Təәdris Məәrkəәzindəә Avstriya Federal Maliyyəә Akademiyasının
təәlimçiləәrinin iştirakı iləә «Təәlimçiləәrin təәlimi» mövzusunda treninq təәşkil olunmuşdur. Treninqin
əәsas məәqsəәdi Vergləәr Nazirliyinin təәlim-təәdris fəәaliyyəәti iləә məәşğul olan əәməәkdaşlarına təәlimçiyəә
aid təәləәbləәr barəәdəә, təәlim materiallarının hazırlanması, təәlimin təәşkili, təәlim metodları vəә aləәtləәri
üzrəә geniş praktiki vəә nəәzəәri bilikləәrin verilməәsi, onlara təәlimçilik qabiliyyəәtləәrinin aşılanması
idi. Artıq Vergiləәr Nazirliyindəә təәşkil olunan təәdris-təәlim prosesləәrindəә bu təәcrübəәləәrin geniş
təәtbiqinəә başlanmışdır.
Onu da qeyd edəәk ki, vergi xidməәti əәməәkdaşlarının peşəә hazırlığı prosesindəә beynəәlxalq
təәcrübəә öyrəәnilməәkləә distant təәhsilin daha səәməәrəәli təәşkili məәsəәləәləәri araşdırılır. Müvafiq
təәklifləәrin verilməәsi üçün elektron (e-learning), kombinəә
(b-learning) vəә mobil (m-learning) təәhsil sistemləәrinin tam təәtbiq edilməәsi iləә əәlaqəәdar
imkanlar öyrəәnilir.
- Təәdris Məәrkəәzi təәrəәfindəәn həәyata keçirilməәsi planlaşdırılan yeni layihəәləәr haqqında
məәlumat verməәyinizi xahiş edirik.
- Təәdris Məәrkəәzinin qarşısında duran prioritet istiqaməәtləәr müəәyyəәnləәşdirilmişdir.
Perspektivdəә zəәrurəәt yarandığı hallarda, respublikanın müxtəәlif ali təәhsil ocaqları iləә korporativ
seminarların vəә birgəә təәlim kurslarının təәşkili, təәlim materiallarının elektron məәlumat arxivinin
yaradılması, video-təәlimin yeni metodunun təәtbiqi vəә video-konfransların təәşkili, xarici təәdris
məәrkəәzləәri iləә əәlaqəәləәrin möhkəәmləәndirilməәsi, əәməәkdaşlıq vəә təәrəәfdaşlıq əәlaqəәləәrinin
genişləәndirilməәsi nəәzəәrdəә tutulur.
Təәlim vəә təәdris sahəәsindəә isəә təәlimçiləәrin bacarıq vəә qabiliyyəәtləәrinin artırılması, təәdris vəә
təәlimin təәkmilləәşdirilməәsi, Məәrkəәzin fəәaliyyəәtindəә beynəәlxalq əәməәkdaşlığın inkişaf etdirilməәsi
prioritet istiqaməәtləәri təәşkil edir.
Qeyd olunanlarla yanaşı, vergi orqanlarının təәdris təәləәbatlarının təәdqiqi üzrəә daha geniş elmi
yanaşmalardan istifadəә etməәk istiqaməәtindəә işləәr aparırıq. Həәmin təәləәbatların daha yaxşı

ödəәnilməәsi üçün təәlim potensialının vəә maddi-texniki imkanların inkişaf etdirilməәsi dəә yaxın
perspektivdəә qarşımızda duran əәsas vəәzifəәləәrdəәndir.

