Vergi orqanı əməkdaşlarının peşə hazırlığına xüsusi önəm verilir
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin fəaliyyətində yeni tədris və təlim texnologiyalarının
tətbiqi vergi əməkdaşlarının yenidən hazırlanmasında, bilik və peşə hazırlığının yüksəldilməsində
mühüm rol oynayır. Mərkəzin rəisi Ceyhun Yusifovla sühbətimizdə bu və digər istiqamətlərdə
həyata keçirilən yeniliklər barədə maraqlı məlumatlar əldə etdik.
- Ceyhun müəllim, 2015-ci ilin birinci yarısında Tədris Mərkəzində görülən işlərə qısa nəzər
saldıqda, ilk növbədə, nələri qeyd etmək istərdiniz?
- Vergilər nazirinin müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş «Vergi sisteminin inkişafı üzrə 2013-2020ci illər üçün Strateji Plan»ın və «2015-ci ildə Vergilər Nazirliyində təhsilin inkişafına dair Tədbirlər
Planı»nın icrasına Tədris Mərkəzində 2015-ci ilin birinci yarımilliyində də xüsusi diqqət
yetirilmişdir. İyunun 5-də Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində «Azərbaycanın davamlı
inkişafında vergi siyasətinin rolu» mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilmişdir. Konfransda
Milli Məclisin üzvləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi və müxbir üzvləri, ali təhsil
və elm müəssisələrinin rəhbərləri, tanınmış elm adamları, Vergilər Nazirliyi yanında Tədrismetodiki Şuranın üzvləri, nazirliyin əməkdaşları, eləcə də sahibkarlıq subyektlərinin nümayəndələri
iştirak etmişlər. Tədbir çərçivəsində «Vergilər Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti arasında elmi
tədqiqatlar və təhsil sahəsində birgə əməkdaşlıq haqqında» müqavilə imzalanmışdır.
Bundan başqa, «Vergiyə giriş» adlı kitabın yenidən nəşr edilməsi istiqamətində işlər həyata
keçirilmiş, orta məktəblərdə və peşə liseylərində təşkil edilmiş metodiki kabinetlərin və vergi tədris
otaqlarının tədris vəsaitləri ilə təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə VI-VIII və IX-XI sinif
şagirdləri üçün «Vergilər» adlı dərs vəsaitləri, vergi qanunvericiliyi və müasir vergi islahatları
nəzərə alınmaqla, təkmilləşdirilmiş və yeni redaksiyada üçüncü nəşrə hazırlanmışdır.
Təhsil proseslərinin metodoloji və normativ bazasının təkmilləşdirilməsi üçün Vergilər
Nazirliyinin struktur vahidlərində və bölmələrində təlim tələbatlarının öyrənilməsinə, təhsil
prosesləri üçün təlim materiallarının hazırlanmasına və ekspertizasına, eləcə də peşə biliklərinin
qiymətləndirilməsi məqsədilə testlərin tərtibinə dair metodiki tövsiyələrin layihələri üzrə işlər başa
çatdırılmışdır. Eyni zamanda, Mərkəzin elmi-tədqiqat fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün mövzuların
seçilməsi və tədqiqat işlərinin aparılması, o cümlədən tədqiqatların nəticələrinin tətbiqi
prosedurlarının müəyyən edilməsi üzrə metodiki tövsiyələr də tərtib edilmişdir.
Qeyd edim ki, həyata keçirilən təlim prosesinin vergi orqanlarının və əməkdaşlarının praktiki
tələbata uyğunlaşdırılması məqsədilə Vergilər Nazirliyi yanında Tədris-metodiki Şuranın tövsiyələri
və nazirliyin struktur vahidlərinin təklifləri və təlim tələbatları nəzərə alınmaqla illik tədris qrafiki
tərtib olunmuş, ilkin hazırlıq və ixtisasartırma kurslarının, o cümlədən qısamüddətli təlimlərin
tədris-mövzu planları və keçirilmə müddətləri müəyyən edilmişdir. 2015-ci ilin birinci yarımilliyi
ərzində Tədris Mərkəzində 5 ixtisasartırma kursunun, 4 ilkin hazırlıq kursunun və 18 mövzuda
qısamüddətli təlimin keçirilməsi təmin olunmuşdur.
Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin və Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin
əməkdaşları üçün vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı istiqamətində əyani və distant təhsilalma
formasında təşkil olunmuş tədris kurslarında 222 nəfər iştirak etmişdir. İlkin hazırlıq kurslarına 148
stajçı, digər istiqamətlər üzrə ixtisasartırma kurslarına 35 nəfər, qısamüddətli təlimlərə isə 338 nəfər
vergi orqanı əməkdaşı olunmuşdur. Bir vergi orqanı əməkdaşına düşən təlim günlərinin sayı 5,6
adam-gün təşkil etmişdir. Müqayisə üçün deyim ki, 2014-cü ilin müvafiq dövründə həmin
göstəricinin 4,9 olmuşdur.
Cari ildən başlayaraq, Tədris Mərkəzinin təlim proseslərində təlimçi qismində iştirak edən
əməkdaşları Vergilər Nazirliyinin struktur vahidlərinə və bölmələrinə ezam olunurlar. Məqsəd təlim
proseslərinin praktiki fəaliyyətə mümkün qədər yaxınlaşdırılmasından, o cümlədən təlimçilərin

praktiki biliklərinin artırılması və bilavasitə iş yerlərində təlim tələbatlarının daha yaxşı
öyrənilməsindən ibarətdir.
- Vergi xidməti ölkəmizdə müasir informasiya texnologiyalarının geniş tətbiq edildiyi
sahələrdən biridir. Bu baxımdan, yeni texnologiyaların tədrisi ilə bağlı hansı işlər görülür?
Bundan başqa, tədrisin özünün təşkilində informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə
edilirmi?
- İnformasiya texnologiyaları müasir təlimin əsas atributlarından biridir. Tədris Mərkəzinin
auditoriyaları təlim üçün lazım olan ən müasir texniki vasitələrlə təmin olunmuşdur. Eyni zamanda,
informasiya texnologiyaları təlim proseslərində tətbiq edilən təlim metodlarının əsas aləti kimi
istifadə olunur. Yeni texnologiyalar Mərkəzdə tədris prosesinin idarə olunmasında da geniş istifadə
edilir - tədris qrafiki, dərslərin keçirilməsi üzrə məlumatlar, dərs jurnallarının aparılması, biliklərin
qiymətləndirilməsi və digər tədris tədbirləri elektron formada AVİS-in «Tədris» altsistemində
aparılır.
Tədris Mərkəzinin www.tedris.taxes.gov.az saytında Vergilər Nazirliyində aparılan təhsil
prosesləri və Mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı ətraflı məlumatlar yerləşdirilir. Vergi orqanı
əməkdaşlarının müstəqil öyrənmə imkanlarının artırılması məqsədilə hər bir təlim kursuna dair təlim
materialları və qiymətləndirmə sualları saytda yerləşdirilmiş və dinləyicilərin sərbəst istifadəsinə
verilmişdir.
Təhsil proseslərində təlimlərin özünüqiymətləndirilməsinə və dinləyicilərin təlimlər barədə rəy
və təkliflərinə də xüsusi diqqət yetirilir. Bu məqsədlə dinləyicilər arasında müvafiq sorğuların
aparılması üçün AVİS-də «Məmnunluq anketi» altmodulu yaradılmışdır. Sorğuların nəticələri
proqram təminatı vasitəsilə ümumiləşdirilir və təlimin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin müəyyən
edilməsi üçün istifadə olunur.
- Rəhbərlik etdiyiniz qurum həm də vergi sahəsində elmi tədqiqatların aparılmasını təşkil
edir. Hazırda Tədris Mərkəzində vergi sisteminin inkişafına dair hansı tədqiqatlar aparılır?
- Vergilər nazirinin müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planında vergi sahəsində elmitədqiqat mövzularının yerinə yetirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. Nazirliyin aidiyyəti strukturları ilə
razılaşdırılaraq, «Azərbaycan Respublikasının davamlı iqtisadi inkişafının təmin edilməsində vergi
siyasətinin rolu» mövzusu üzərində tədqiqatların aparılması məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. Bu
elmi işin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar davamlı inkişaf konsepsiyasının mahiyyəti və onun
beynəlxalq iqtisadi ədəbiyyatlarda inkişaf istiqamətləri öyrənilir, elmi-tədqiqat işinin strukturu tərtib
olunur, vergi siyasətinin iqtisadi inkişafa təsir istiqamətləri təhlil edilir və bu sahədə beynəlxalq
təcrübə araşdırılır. «Vergilərin gəlirlərin bərabərsizliyinin azaldılmasında rolu» mövzusunda elmitədqiqat işi son statistik məlumatlar nəzərə alınmaqla davam etdirilmişdir. Mərkəzdə elmi-tədqiqat
işlərinin aparılması ilə yanaşı, «Beynəlxalq vergi-maliyyə terminləri» üzrə lüğətin təkmilləşdirilməsi
istiqamətində də işlər görülür.
- Kadrların bilik səviyyəsinin artırılması, onların peşə hazırlığının müasir dövrün tələbləri
çərçivəsində qurulması üçün beynəlxalq qurumlarla və ya xarici ölkələrlə təcrübə mübadiləsi
aparılırmı?
- Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi arasında imzalanmış
müqaviləyə əsasən, hazırda icra olunan «İnsan resurslarının inkişafı üzrə Azərbaycan Respublikası
Vergilər Nazirliyinə dəstək» Tvinninq layihəsi çərçivəsində elektron təhsilin inkişafı və tətbiqinin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində İspaniya Vergi Administrasiyasının nümayəndələri ilə görüş
keçirilmiş və müvafiq sahələr üzrə təcrübə mübadiləsi aparılmışdır.
Vergilər Nazirliyi tərəfindən təhsil sahəsinə xüsusi diqqətlə yanaşılması, eləcə də beynəlxalq
təşkilatların (IOTA, OECD, ECO və s.) üzv dövlətlərində və digər ölkələrdə vergi əməkdaşlarının

təlim təcrübəsinin öyrənilməsi istiqamətində aparılan siyasət Tədris Mərkəzinin fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi üçün böyük imkanlar yaradır. IOTA-nın mütəmadi olaraq keçirdiyi təlim
forumlarında toplanan təcrübə və ideyalar təhsil sahəsində nəticələrin əldə edilməsində mühüm yer
tutur.
- Qarşıdakı dövrlərdə həyata keçirilməsi planlaşdırılan hansısa yeni layihələriniz varmı?
- Tədris Mərkəzində yeni layihələrin reallaşdırılması üzərində işlər davam etdirilir. Distant
təhsilin səmərəli təşkili və bu sahədə elektron təhsil imkanlarının inkişaf etdirilməsi əsas
hədəflərdən biri kimi qəbul olunur. Bu məqsədlə Mərkəzdə «Vergi orqanı əməkdaşları üçün elektron
təhsil sistemindən istifadə etməklə ixtisasartırma kurslarının təşkili Qaydaları»nın layihəsi
hazırlanır. Bununla yanaşı, vergi orqanı əməkdaşları üçün təşkil edilən təlimlərin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi və bunun üçün yeni təlim metodlarından istifadə edilməsi də əsas
prioritetlərimizdəndir. Tədris prosesində müasir təlim metodlarının tətbiqinin daha səmərəli formada
reallaşdırılması üçün bu metodların tətbiqinə dair metodiki tövsiyələrin hazırlanması üzrə işləri
davam etdiririk.

