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imtahan binasına giriş zamanı üzәrindә mobil telefon vә digәr rabitә vasitәlәri, konspekt vә  başqa 
yardımçı vasitәlәr aşkar olunan namizәdlәr barәdә akt tәrtib olunur, bu vasitәlәr vә onların imtahan 
sәnәdlәri götürülür vә onlar imtahan binasına buraxılmırlar. 
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Hörmәtli namizәd! 

Mövcud mәlumatlara әsasәn COVID-19 insanlar arasında birbaşa hava-damcı yolu ilә vә ya dolayı yolla 
kontaminasiya olunmuş sәthlәrә tәmasdan sonra әllәrlә ağız boşluğuna, gözlәrә, buruna vә s. toxunduqda ötürülür. 

Bu virusa yoluxmamaq üçün aşağıdakılara әmәl etmәyiniz tövsiyә olunur: 

 

 
 

İMTAHANDA İŞTİRAK ETMӘK ÜÇÜN AŞAĞIDAKILARA 
ӘMӘL ETMӘLİSİNİZ: 

1. Siz imtahan günü buraxılış vәrәqәnizdә göstәrilәn vaxtda imtahan verәcәyiniz binanın qarşısına gәlmәli 
(imtahan binası, imtahanın tarixi vә vaxtı haqqında mәlumat imtahana buraxılış vәrәqәsindә göstәrilmişdir), 
özünüzlә mütlәq qara vә ya tünd göy rәngdә yazan, mürәkkәb axıtmayan diyircәkli qәlәm, kalkulyator vә 
aşağıdakı sәnәdlәri gәtirmәlisiniz:  

- şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәd (şәxsiyyәt vәsiqәsi vә ya ümumvәtәndaş pasportu); 
- imtahana buraxılış vәrәqәsi; 

2. Namizәd aşağıdakı hallarda imtahana buraxılmır: 
- tәlәb olunan sәnәdlәrdәn biri olmadıqda vә ya sәnәdlәr arasında uyğunsuzluq olduqda; 
- saxta sәnәd tәqdim etdikdә; 
- imtahan binasına imtahanın başlanmasına 15 dәqiqәdәn az vaxt qalmış gәldikdә; 
- imtahana içkili vәziyyәtdә gәldikdә; 
- imtahan binasına imtahana gәtirilmәsi qadağan edilmiş әşyalarla daxil olmağa cәhd etdikdә. 

3. Göstәrilәn sәnәdlәri imtahan binasının giriş qapısında buraxılış rejimini hәyata keçirәn mühafizә әmәkdaşlarına 
tәqdim edib yoxlamadan keçdikdәn sonra imtahana buraxılış vәrәqәnizdә göstәrilmiş  müvafiq kodlu zala 
gedin. 

NAMİZӘDİN İMTAHAN ZALINDA GÖRӘCӘYİ İŞLӘR: 
 
1. İmtahan zalında nәzarәtçi sәnәdlәrinizi bir daha yoxladıqdan sonra imtahana buraxılış vәrәqәsindә göstәrilәn 

yerdә oturun. 
2. Nәzarәtçinin izahatını diqqәtlә dinlәyin. Aydın olmadıqda әlinizi qaldırıb nәzarәtçiyә müraciәt edin. 
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3. Nәzarәtçinin imtahanda davranış qaydaları vә texnoloji tәlәblәrlә bağlı izahat işi qurtardıqdan sonra cavab 
vәrәqi paylanır.  
Cavab vәrәqinin ön üzündә dә iş nömrәniz, soyadınız, adınız, atanızın adı, bölmәniz, sizә verilәcәk sual 
kitabçasının variantı, sıra vә yeriniz çap edilmişdir. Özünüz  haqqında çap edilmiş hәmin mәlumatları yoxlayın. 
Uyğunsuzluq aşkar etdikdә mütlәq nәzarәtçiyә müraciәt edin. Bәyannamә bölmәsindә soyadınızı, adınızı vә ata 
adınızı yazın vә qarşısında imzanızı atın. Bununla siz cavab vәrәqinin ön üzündә soyadı, adı vә ata adı 
göstәrilәn şәxs olduğunuzu tәsdiq edir, imtahan zamanı cavabları köçürmәyәcәyinizә, başqalarınını sizdәn 
köçürmәsinә şәrait yaratmayacağınıza vә digәr qaydalara zidd hәrәkәtlәrә yol vermәyәcәyinizә dair üzәrinizә 
öhdәlik götürür, әks tәqdirdә qanunla müәyyәn edilmiş mәsuliyyәt daşıyacağınız haqqında mәlumatlandırılmış 
olursunuz.  

4. Cavab vәrәqinin ön üzündә mәlumatları daxil edәrkәn vә cavab vәrәqindә cavabları kodlaşdırarkәn vә 
yazarkәn qara vә ya tünd göy rәngdә yazan mürәkkәb axıtmayan diyircәkli qәlәmdәn istifadә edin. Cavab 
vәrәqindәki mәlumatlar optik qurğu vasitәsilә oxunur. Ona görә işlәyәrkәn ehtiyatlı olun. Cavab vәrәqinin I 
hissәsindә dairәlәri tam qaralayın, vәrәqin әks üzünün qabarmaması üçün qәlәmi bәrk basmayın. Cavab 
vәrәqinin II hissәsindә isә qeydlәrinizi verilmiş çәrçivә daxilindә aparın. Orada lazımsız qeydlәr aparmayın. 
Cavab vәrәqini әzmәk, lәkәlәmәk, zәdәlәmәk, cırmaq olmaz.  

DİQQӘT!  Korlanmış cavab vәrәqi dәyişdirilmir. 

5. Bundan sonra sizә sual kitabçası tәqdim olunur. Sual kitabçasının ön üzündә dә iş nömrәniz, soyadınız, adınız, 
atanızın adı, variantınız, seçdiyiniz peşәkar mühasib sertifikat növünün adı, sıra vә yeriniz çap edilmişdir. 
DİQQӘT! Tәqdim olunan sual kitabçası sizә mәxsus deyilsә vә ya cavab vәrәqindә göstәrilmiş varianta uyğun 
olmazsa, dәrhal nәzarәtçiyә müraciәt edin. Çünki imtahan nәticәlәriniz qiymәtlәndirilәrkәn cavablarınız cavab 
vәrәqәnizdә göstәrilmiş varianta uyğun vә üzәrindә sizin soyadınız, adınız vә ata adınız çap edilmiş sual 
kitabçasının doğru cavabları ilә müqayisә edilәcәkdir. Odur ki, sual kitabçasının sizә mәxsus olduğundan әmin 
olun.  

6. Sual kitabçasının ön üzündә verilmiş bәyannamәnin altından soyadınızı, adınızı vә ata adınızı yazaraq onu 
imzalayın. Nәzarәtçi sual kitabçasını açmağa icazә verdikdәn sonra onu vәrәqlәyәrәk çap qüsurlarının olub-
olmadığını yoxlayın. Bu cür qüsurlar olarsa, onların aradan qaldırılması üçün nәzarәtçiyә  müraciәt edin. 

7. Sizә sual kitabçasında seçdiyiniz peşәkar mühasib sertifikat növü üzrә mühasibat uçotundan 40 test tapşırığı 
tәqdim olunur. 1-30-cu tapşırıqlar qapalı tipli test tapşırıqlarıdır. Bu tapşırıqlarda 4 cavab variantından yalnız 
biri doğrudur. 31-40-cı tapşırıqlar isә әtraflı şәkildә yazılı cavablandırılması tәlәb olunan açıq tipli 
tapşırıqlardır.  

8. Cavab vәrәqinin I hissәsi qapalı tipli tapşırıqların kodlaşdırılması üçün nәzәrdә tutulur. 1-30 saylı test 
tapşırıqlarının hәr birinә verilmiş 4 cavab variantından düzgün hesab etdiyiniz cavab variantını seçin, cavab 
vәrәqinin I hissәsindә müvafiq test tapşırığının nömrәsini tapın vә nömrәnin qarşısında seçdiyiniz cavab 
variantına uyğun olan dairәni tam qaralayın. Әgәr bir suala cavab olaraq birdәn çox dairә qaralanarsa, hәmin 
cavab sәhv hesab edilir.  
Cavab vәrәqinin II hissәsi isә әtraflı şәkildә yazılı cavablandırılması tәlәb olunan açıq tipli tapşırıqlar 
üçün nәzәrdә tutulur. Sual kitabçasında tәqdim olunan 31-40 saylı tapşırıqların cavablarını cavab vәrәqinin 
II hissәsindә bu tapşırıqlar üçün ayrılmış bölmәlәrdә sәliqәli vә oxunaqlı şәkildә yazın.  

9. Ballarınız hesablanarkәn yalnız cavab vәrәqindә qeyd etdiyiniz cavablar nәzәrә alınır. 
10. 1-20-ci tapşırıqlar üzrә düzgün cavablar 1 balla, 21-30-cu  tapşırıqlar üzrә 2 balla qiymәtlәndirilir. 31-38-ci 

tapşırıqlar üzrә cavablar ekspertlәr tәrәfindәn 5 ballıq, 39-40-cı tapşırıqlar üzrә cavablar isә 10 ballıq şkala üzrә 
qiymәtlәndirilir. Sәhv cavablar yekun bala tәsir göstәrmir. 

11.  “İmtahan başlandı!” elan edilәn andan suallara cavab vermәk üçün ayrılan 3 saat vaxtdan sәmәrәli istifadә 
edin. Cavabların cavab vәrәqindә qeyd olunması üçün sәrf olunan vaxt da bu müddәtә daxildir. 

DİQQӘT! Başqasının cavablarını köçürmәyin. Özünüz dә diqqәtli olun ki, sizin cavablarınızı heç kim 
köçürmәsin. Nәticәlәriniz yoxlanarkәn xüsusi araşdırma zamanı köçürmә faktı aşkar edilәrsә, imtahan 
nәticәlәriniz lәğv olunacaqdır. 
DİQQӘT! Cavab vәrәqinin vә sual kitabçasının qorunmasına vә korlanmamasına siz şәxsәn mәsuliyyәt 
daşıyırsınız. 

12. Hesablamaları vә qeydlәri aparmaq üçün sual kitabçasında boş yerlәr nәzәrdә tutulmuşdur. Buna görә dә әlavә 
kağızdan istifadә etmәyә icazә verilmir. 

13. “İmtahan başlandı” elan olunan andan 1 saat müddәt keçәnәdәk vә imtahanın son 30 dәqiqәsi әrzindә 
imtahan zalından çıxmaq qadağandır.  
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14. İmtahanınızı yekunlaşdırdıqdan vә ya nәzarәtçi “imtahan qurtardı” elan etdikdәn sonra cavab vәrәqini vә sual 
kitabçasını tәhvil verib imtahana buraxılış vәrәqәsindә imza etdirmәli vә yubanmadan imtahan binasını tәrk 
etmәlisiniz.  

15. Cavab vәrәqinin vә sual kitabçasının tәhvil verilmәsinә görә siz şәxsәn mәsuliyyәt daşıyırsınız. Cavab vәrәqini 
vә sual kitabçasını nәzarәtçiyә tәhvil vermәsәniz, imtahan nәticәlәriniz lәğv olunacaqdır.  

 
NAMİZӘDӘ QADAĞANDIR: 

- imtahana öz yerinә başqasını göndәrmәk; 
- imtahan binasına, zalına mobil telefon, ağıllı saat vә digәr rabitә vasitәlәri, elektron cihazlar (kalkulyator 

istisna olmaqla), konspekt, lüğәt, cәdvәl, çanta, mәlumat kitabçası, xarici yaddaş qurğuları vә başqa  
yardımçı vasitәlәr gәtirmәk vә onlardan istifadә etmәk; 
DİQQӘT! Namizәdin imtahan binasına, zalına qadağan edilmiş vasitә, vәsait vә ya әşya keçirdiyi müәyyәnlәşdirilәrsә, 
bu barәdә imtahan rәhbәri tәrәfindәn akt tәrtib edilir vә bu vasitә, vәsait vә ya әşyalar araşdırma aparmaq üçün Dövlәt 
İmtahan Mәrkәzinә tәhvil verilir. 
DİQQӘT! Texniki vasitәlәrin informasiya ötürücülük xüsusiyyәtini yerindә müәyyәnlәşdirmәk mümkün olmadıqda bu 
vasitәlәrin dә imtahan binasına buraxılmasına icazә verilmir. 

- yandırıcı, partlayıcı, kәsici, deşici, atıcı vә digәr bu növ әşyalarla imtahan binasına girmәk, özü ilә yemәk, 
içmәk (şәffaf plastik qabda qazsız, içmәli su istisna olmaqla), saqqız, siqaret gәtirmәk; 

- sual kitabçaları paylandıqdan sonra, hәr hansı bir sәbәbә görә, imtahan zalını tәrk edib yenidәn geri dönmәk; 
- nizam-intizam qaydalarını pozmaq; 
- zalda yerini dәyişmәk, gәzişmәk, yerindәn durmaq vә bu kimi hallarla imtahanın gedişinә mane olmaq; 
- başqasının cavab vәrәqinә, sual kitabçasına baxmaq vә ya öz cavab vәrәqinә, sual kitabçasına başqasının 

baxması üçün şәrait yaratmaq;  
- “İmtahan başlandı” elan olunan andan 1 saat müddәt keçәnәdәk vә imtahanın son 30 dәqiqәsi әrzindә, 

sәbәbindәn asılı olmayaraq, imtahan zalından çıxmaq; 
- nәzarәtçiyә test tapşırıqlarının hәllindә kömәk üçün müraciәt etmәk; 
- cavab vәrәqini vә sual kitabçasını nәzarәtçiyә tәhvil vermәdәn imtahan zalından çıxmaq. 

Belә hallar aşkar olunarsa, hәmin namizәd imtahandan  xaric olunacaq vә onun  imtahan nәticәlәri lәğv 
olunacaqdır. Bu qәrardan inzibati qaydada vә ya mәhkәmәyә şikayәt verilә bilәr. 

DİM-in namizәdin imtahan qaydalarına zidd hәrәkәtini imtahandan sonra da  aşkar etmәk üçün müxtәlif 
üsulları vardır. 

Namizәd öz üzәrinә götürdüyü öhdәliklәri pozduqda vә xüsusi araşdırmalar nәticәsindә müәyyәn 
pozuntular (saxta sәnәd tәqdim etmә, köçürmә, köçürmәyә şәrait yaratma, imtahana öz yerinә başqasını 
göndәrmә, sual kitabçasını aparmaq, qaydalara zidd hәrәkәtlәrә vә digәr saxtakarlıqlara yolvermә) aşkar 
edildikdә namizәdin imtahan nәticәlәrinin lәğv olunması vә onun haqqında müvafiq inzibati-hüquqi tәdbirlәrin 
görülmәsi nәzәrdә tutulmuşdur. Unutmayın ki, siz cavab vәrәqindә belә hallara yol vermәyәcәyiniz barәdә öz 
üzәrinizә öhdәlik götürәrәk bәyannamә imzalayırsınız. 

Әgәr imtahan zamanı qaydaların pozulması halları ilә rastlaşsanız, mütlәq nәzarәtçiyә müraciәt edin, 
nәzarәtçi lazımi ölçü götürmәzsә, imtahan rәhbәrinin vә ya DİM nümayәndәsinin zala gәlmәsini tәlәb edin. 

Nәzarәtçi müәllimlәr qeyri-fәnn müәllimlәridir. Onların vәzifәsi imtahanın gedişi zamanı nizam-intizam 
yaratmaqdır. İmtahanın başlandığı elan edildikdәn sonra sizin onlara sual vermәniz, onların sizә yaxınlaşıb hәr 
hansı bir mәlumat almaq üçün müraciәt etmәsi imtahan qaydalarına ziddir.  

Nәzarәtçi müәllimlәrin fәaliyyәti imtahan prosesinin tәlәblәrinә uyğun olmazsa, bu barәdә imtahan rәhbәri 
zala gәldikdә ona mәlumat verin. İmtahan binasından çıxdıqdan sonra imtahanın gedişi ilә әlaqәdar şikayәtlәrә 
baxılmayacaqdır. 

 Sizә müvәffәqiyyәtlәr arzulayırıq! 


