Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin
Elmi Şurasının iclasının

PROTOKOLU
№01/2017

Bakı şəhəri

28 fevral 2017-ci il

İştirak etdilər:
Elmi Şuranını 8 üzvü:
1. Həsənov Əli – Tədris Mərkəzinin rəisi, Elmi Şuranın sədri;
2. Qəhrəmanov Bəxtiyar – Tədris Mərkəzinin rəisinin birinci müavini;
3. Kazımov Mirəli – Tədris Mərkəzinin Elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini;
4. Mehdiyev Ceyhun – Tədris Mərkəzinin Təhsil işləri üzrə rəis müavini;
5. Məhərrəmov Ramiz – Tədris Mərkəzinin Tədris və metodika şöbəsinin rəisi;
6. Əkbərov Malik –Tədris Mərkəzinin Vergi metodologiyası kafedrasının müdiri;
7.Hüseynov Elbəyi – Tədris Mərkəzinin Vergi qanunvericiliyi və təsərrüfat hüququ
kafedrasının müdiri;
8. Qarayev İmran – Tədris Mərkəzinin İqtisadiyyat və menecment kafedrasının müdiri,
Elmi Şuranın katibi.

Gündəlik məsələlər:
1.Tədris mövzu planları və təlim qrafikləri barədə;
2. Elmi-tədqiqat sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri barədə;
3. Elmi-praktiki konfransın keçirilməsi barədə;
4. Tədris-metodiki Şuranın növbəti iclasına hazırlıq işləri barədə;
5. Test bazasının vəziyyəti barədə.
Tədris Mərkəzinin rəisi, Elmi Şuranın sədri Əli Həsənov iclası açıq elan edərək Elmi
Şuranın 8 üzvünün iclasda iştirak etdiyini və kvorumun təmin edildiyini bildirdi. O, gündəliyə
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əlavə və dəyişikliklərə dair təkliflərin verilməsi ilə bağlı Elmi Şura üzvlərinə müraciət etdi.
İclasın gündəliyinə dair əlavə təkliflər olmadı və gündəlik yekdilliklə qəbul olundu.
1-ci məsələ ilə bağlı Tədris Mərkəzinin Təhsil işləri üzrə rəis müavini Ceyhun
Mehdiyev çıxış etdi. O, öz cıxışında vergi qanunvericiliyində baş vermiş dəyişikliklər və
yeni normativ sənədlərin hazırlanması ilə bağlı təlim materiallarında müvafiq dəyişikliklərin
və təkmilləşdirmə işlərinin aparılmasının zəruriliyini qeyd etdi. Təlim materiallarının
təkmilləşdirilməsi prosesində bu dəyişikliklərin mahiyyəti və onun tətbiqi məsələsi daha
geniş şəkildə işıqlandırılmalıdır. Bu isə öz növbəsində onların mahiyyətinin daha dərindən
təhlil edilməsini və qarşıya çıxan sualların araşdırılmasını tələb edir. Hazırlanmış normativ
sənədlər kifayət qədər geniş sahələri əhatə edir. Xüsusilə Çağrı Mərkəzi Departamentinin
əməkdaşları bu normativ sənədləri tam şəkildə mənimsəməlidir. Bu amillər təlim
materiallarında tam şəkildə öz əksini tapmalıdır.
C.Mehdiyev onlayn təlimlərə xüsusi yanaşmanın vacib olduğunu vurğuladı. O, son
zamanlar onlayn təlim üzrə ingilis dilində aparılan “Korporativ maliyyə” mövzusunda təlimin
əhəmiyyətini qeyd etdi.Hazırda vacib məqamlardan biri yüksək menecer heyəti üçün
təlimlərin keçirilməsindən ibarətdir. Bu təlimlər vergitutma sahəsində həlli imperativ xarakter
daşıyan məsələlərlə yanaşı, müasir idarəetmə prinsiplərini də əhatə etməlidir.
C.Mehdiyev Mərkəzin tədris fəaliyyəti zamanı dünyada hazırda tədris trendləri
arasında olan video öyrənmənin tətbiq edilməsinin vacibliyini qeyd etdi. O qeyd etdi ki,
dünya təcrübəsində bu cür tədris materiallarının hazırlanması zamanı animasiya
üsullarından daha geniş istifadə olunur. Bu baxımdan bu cür təlim materiallarının tətbiq
edilməsi daha məqsədəuyğun olardı.
2-ci və 3-cü məsələlər üzrə Tədris Mərkəzinin Elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini
Mirəli Kazımov çıxış etdi. O, öz cıxışında elmi-tədqiqat sahəsində görülmüş işlər barədə
məlumat verdi.
M.Kazımov qeyd etdi ki, ötən dövr ərzində Tədris Mərkəzinin Elmi-tədqiqat bölməsi
tərəfindən Tədbirlər Planında nəzərdə tutulmuş bəndlər üzrə müvafiq tapşırıqlar yerinə
yetirilmişdir.

Mütəmadi

olaraq

elektron kitabxanaya
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vergi

sistemlərində
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ümumiyyətlə, beynəlxalq aləmdə həyata keçirilən vergi siyasətinin xüsusiyyətləri barədə
məlumatlar yerləşdirilmişdir.
Elmi-tədqiqat sahəsində əməkdaşlığın həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrası ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq
əlaqələri çərçivəsində 2017-ci ilin 6-10 fevral tarixində Vergi Məcəlləsində baş verən
dəyişikliklərlə bağlı olaraq “Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi”mövzusu üzrə təlim keçirilmişdir.
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Təlimdə dinləyici qismində İqtisad Universitetinin müəllim, dosent və professor heyəti
iştirak etmişdir. Təlim Tədris Mərkəzinin müəllimləri tərəfindən aparılmış və bu əməkdaşlıq
çərçivəsində aparılan ilk təlim olmuşdur. İqtisad Universitetinin rəhbərliyi ilə aparılan
danışıqlar zamanı bu təlimin səmərəli olduğu və gələcəkdə də davam etdirilməsinin zəruriliyi
qeyd olundu .
M.Kazımov qeyd tdi ki, bu təlimdə iştirak edən kafedra əməkdaşlarına xüsusi
sertifikatlar təqdim edilmişdir. Gələcəkdə bu əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə
tərəfimizdən digər mövzular üzrə də təlimlərin keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.
Eyni zamanda İqtisad Universitetinin professorlarının da vergitutma sahəsində aktual
mövzular üzrə mühazirələrinin oxunması nəzərdə tutulur.
Ədliyyə

Nazirliyinin

əməkdaşlığı çərçivəsində
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Nazirliyinin

Tədris

Mərkəzinin

“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı” mövzusu üzrə təlim

keçirilmişdir.
Hesab edirik ki, Tədris Mərkəzi ilə digər qurumların da əməkdaşlıq əlaqələrinin
aparılması məqsədəuyğundur. Bu əməkdaşlıq üzrə də müvafiq memorandumların lahiyələri
hazırlanmışdır.
Son zamanlar Vergi qanunvericiliyində baş verən fundamental dəyişikliklər onun elmi
və praktiki aspektlərinin araşdırılması zərurətini meydana çıxartmışdır. Bu baxımdan “Vergi
islahatları və Vergi sisteminin optimallaşdırılması” mövzusu üzrə elmi-praktiki konfransın
keçirilməsi planlaşdırılır.
M.Kazımov öz çıxışında qeyd etdi ki, gələcəkdə biz bələdiyyələrlə bağlı fəaliyyətimizi
genişləndirməliyik. O, xüsusilə “Vergi psixologiyası” və “Vergi hüququ” fənləri üzrə təlimlərin
keçirilməsinin əhəmiyyətini qeyd etdi.
4-cü məsələ ilə bağlı Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin Tədris və metodika
şöbəsinin rəisi Ramiz Məhərrəmov çıxış etdi.
R.Məhərrəmov qeyd etdi ki, Tədris-metodiki Şuranın nəzərdə tutulan növbəti
yığıncağında bir çox həlli vacib olan məsələlərin müzakirəsi əhəmiyyətli olardı. Bizə belə
gəlir ki, Tədris-metodiki Şuranın növbəti iclasında aşağıdakı məsələləri müzakirəyə
çıxarmaq olar:
- Test bazasının təkmilləşdirilməsi barədə;
- Təlimçilərin seçilməsi və onlardan səmərəli istifadə edilməsi;
- Səyyar təlimlərin nəticələri və bu cür təlimlərin davam etdirilməsi barədə;
- Tədris Mərkəzinin digər strukturlarla əməkdaşlığı çərçivəsində keçirilən təlimlərdə
əməkdaşların iştirakı barədə;
- Vergilər Nazirliyinin hər bir strukturu üzrə bilik menecerinin müəyyən edilməsi, onların
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bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və sertifikatlaşdırılması.
R.Məhərrəmov hər bir bənd üzrə məsələləri müzakirəyə çıxardı və Elmi Şuranın üzvləri
tərəfindən müzakirə edildi.
5-ci məsələ ilə bağlı kafedra müdirləri çıxış etdilər. Onlar öz çıxışlarında test
bazasında edilmiş yeniliklər və onun ekspertizası ilə əlaqədar məlumat verdilər.
Tədris Mərkəzinin Təhsil işləri üzrə rəis müavini Ceyhun Mehdiyev vergi inzibatçılığı
üzrə dərsliyin hazırlanmasının vacib olduğunu qeyd etdi.
Tədris Mərkəzinin Vergi qanunvericiliyi və təsərrüfat hüququ kafedrasının müdiri
Elbəyi Hüseynov bu il ərzində həmin dərsliyin hazırlanacağı barədə Elmi Şuranın üzvlərinə
məlumat verdi.
İclasın sonunda Mərkəzin rəisi, Elmi Şuranın sədri Əli Həsənov digər məsələlərə
toxunaraq qeyd etdi ki, keçən dövr ərzində görülmüş işlərin nəticələri qənaətbəxş olmuşdur.
O, həmçinin hesabat zamanı daha geniş statistik məlumatlardan istifadə edilməsini,
müqayisəli təhlillərin aparılmasını tövsiyə etdi.
O, test bazasının artıq formalaşdığını, ekspertizadan tam keçirildiyini, növbəti
imtahanlarda yeni testlərdən istifadə ediləcəyini söylədi.
Elmi Şuranın sədri sertifikatlaşdırılma ilə əlaqədar onlayn sistemi ilə aparılan təlimlərin
səmərəliyindən, problemlərindən danışdı.
Ə.Həsənov qeyd etdi ki, Tədris Mərkəzinin fəaliyyəti İSO: 9001:2015 sertifikatına layiq
görülmüşdür. Bu bir tərəfdən bizim məsuliyyətimizi artırır, digər tərəfdən isə təlim və tədris
prosesinin daha yüksək səviyyədə aparılmasını tələb edir.
Bu il Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin 15 illiyi tamam olur. Bununla bağlı Tədbirlər
Planı hazırlanmalı və elmi- konfrans keçirilməlidir. O, öz cıxışında Azərbaycanın Vergi
Jurnalının idarəedilməsinin Tədris Mərkəzinə verillməsi

və onun əhəmiyyəti barədə öz

fikirlərini Elmi Şuranın üzvlərinə çatdırdı.
Sonda Elmi Şuranın sədri Əli Həsənov Şura üzvlərinə iştiraklarına görə təşəkkürünü
bildirdi və iclasın bitdiyini elan etdi.

Qərara alındı:
1. Tədris Mərkəzinin 15 illiyi ilə əlaqədar olaraq Tədbirlər Planı hazırlansın;
2. Elmi-tədqiqatla bağlı fəaliyyət gücləndirilsin;
3. Vergi Jurnalının idarəedilməsinin Tədris Mərkəzinə verilməsi ilə baglı görüləcək işlər
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araşdırılsın;
4. İcra məmurları, notariat işçiləri, sahibkarlar və bələdiyyələrlə bağlı təlimlər keçirilsin;
5.“Vergi psixologiyası” və “Vergi hüququ” fənləri üzrə təlimlər təşkil edilsin;
6.

Digər ali təhsil müəssisələri və Ədliyyə Akademiyası ilə birgə elmi konfranslar

keçirilsin;
7.

Qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin beynəlxalq səviyyəyə çatdırılsın və xarici ölkələrin

müvafiq təşkilatları ilə əlaqələr yaradılsın.

Sədr

Əli Həsənov

Elmi Şuranın katibi

İmran Qarayev
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