AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ
DÖVLӘT İMTAHAN MӘRKӘZİ
Vergi orqanlarına işә qәbul olmaq üçün
müsabiqәdә iştirak edәn namizәdin

YADDAŞ
KİTABÇASI
Aşağıdakıları imtahana gәtirmәk qadağandır:

İmtahan 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 vacibdir:

İMTAHANDA İŞTİRAK ETMӘK ÜÇÜN AŞAĞIDAKILARA ӘMӘL ETMӘLİSİNİZ:
1.
2.
3.

İmtahan günü imtahana buraxılış vәrәqәsindә göstәrilәn vaxtda imtahan verәcәyiniz binanın
qarşısına gәlin.
Özünüzlә mütlәq qara vә ya tünd göy rәngdә yazan, mürәkkәb axıtmayan diyircәkli qәlәm vә (vә
ya) HB sәrtliyindә sadә karandaş, qәlәmyonan, pozan götürün.
İmtahana gәlәrkәn aşağıdakı sәnәdlәri gәtirmәyi unutmayın:
- şәxsiyyәt vәsiqәsi,
- imtahana buraxılış vәrәqәsi,
- sağlamlıq haqqında bәyannamә (buraxılış vәrәqәsi ilә birlikdә çap edirsiniz, imzalayırsınız
vә imtahan zalına daxil olduqda nәzarәtçiyә tәhvil verirsiniz).

4.

Aşağıdakı hallarda namizәd imtahana buraxılmır:
- tәlәb olunan sәnәdlәrdәn hәr hansı biri olmadıqda vә ya sәnәdlәr arasında uyğunsuzluq
olduqda;
- saxta sәnәd tәqdim etdikdә;
- imtahan binasına imtahanın başlanmasına 15 dәqiqә qalmış gәldikdә;
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5.

tibbi maskadan istifadә etmәdikdә;
bәdәn hәrarәti 370 vә 370-dәn çox olduqda;
dezinfeksiyaedici mәhluldan istifadәdәn imtina etdikdә;
imtahana içkili vәziyyәtdә gәldikdә;
imtahan binasına imtahana gәtirilmәsi qadağan edilmiş әşyalarla daxil olmağa cәhd etdikdә.

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.
2.

3.

4.
5.
6.

İmtahan zalında imtahana buraxılış vәrәqәnizdә göstәrilmiş sizә mәxsus sıra vә yerdә oturun. İzahat
işi aparıldıqda namizәdin imtahanda davranış qaydalarını diqqәtlә dinlәyin. Aydın olmadıqda sonda
nәzarәtçiyә müraciәt edin.
İzahat işi qurtardıqdan sonra sizә cavab kartı paylanır. Cavab kartını qara vә ya tünd göy rәngdә
yazan, mürәkkәb axıtmayan diyircәkli qәlәmlә vә ya sadә karandaşla doldurun. Cavab kartındakı
mәlumatlar optik oxuyucu qurğu vasitәsilә oxunduğundan dairәlәri tam qaralayın. Cavab kartını
әzmәk, lәkәlәmәk, zәdәlәmәk vә cırmaq olmaz.
DİQQӘT! Korlanmış cavab kartı dәyişdirilmir.
Cavab kartının 1-ci bәndindә iş nömrәniz, soyadınız, adınız vә atanızın adı göstәrilmişdir. Hәmin
mәlumatların imtahana buraxılış vәrәqәnizdә göstәrilәn mәlumatlarla eyni olduğunu yoxlayın.
Uyğunsuzluq aşkar etdikdә mütlәq nәzarәtçiyә müraciәt edib mәsәlәyә aydınlıq gәtirin. Bu bәnddә
qaydalara zidd hәrәkәtә yol vermәyәcәyiniz barәdә Bәyannamә ilә tanış olun vә ona riayәt
edәcәyinizi öz imzanızla tәsdiq edin. Cavab kartının 2-ci bәndindә iş nömrәnizin hәr bir rәqәmini
ardıcıl olaraq damalara yazıb hәr bir damanın altındakı sütunda müvafiq rәqәmi tapıb onun
yerlәşdiyi dairәni qaralamalısınız. Diqqәtli olun, hәr sütunda yalnız bir dairә qaralanmalıdır.
Cavab kartını doldurduqdan sonra sizә seçdiyiniz istiqamәtә uyğun sual kitabçası verilәcәkdir. Sual
kitabçasının üzәrindә sizin iş nömrәniz, soyadınız, adınız vә ata adınız çap edilmişdir. Bu zaman
diqqәtli olun. Sizә tәqdim olunan sual kitabçasının üzәrindәki soyad, ad vә ata adı sizә mәxsus
deyilsә, dәrhal nәzarәtçiyә müraciәt edin. Belә ki, imtahan nәticәlәriniz qiymәtlәndirilәrkәn
cavablarınız üzәrindә sizin soyadınız, adınız vә ata adınız çap edilmiş vә cavab kartınızda
göstәrilmiş varianta uyğun sual kitabçasının doğru cavabları ilә müqayisә edilәcәkdir. Sual
kitabçasının sizә düzgün tәqdim olunduğuna әmin olduqdan sonra üzәrindәki bәyannamәni soyad,
ad vә ata adınızı yazaraq imzanızla tәsdiq edin.
İmtahanın başlanma vaxtı zal nәzarәtçisinin “İmtahan başlandı” elan etdiyi vaxtdan hesablanır.
Suallara cavab vermәk üçün 3 saat vaxt verilir. Cavabların cavab kartında qeyd olunması (uyğun
dairәlәrin qaralanması) üçün sәrf olunan vaxt da imtahan müddәtinә daxildir.
Hesablamaları vә qeydlәri aparmaq üçün sual kitabçasında boş yerlәr nәzәrdә tutulmuşdur. Ona
görә әlavә kağızdan istifadә olunmasına icazә verilmir.
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Sizә qanunvericilik vә ixtisas üzrә 80 vә mәntiqi nәticә çıxarma qabiliyyәtinin müәyyәn edilmәsi
üçün 20 olmaqla ümumilikdә 100 test tapşırığı tәqdim olunur.
Qanunvericilik vә ixtisas üzrә tәqdim olunan tapşırıqlardan 5-i açıq tiplidir. Bunlardan
4-ü (1-4-cü tapşırıqlar) iqtisadiyyat vә digәr ixtisaslardan olanlar üçün vergi mәcәllәsinin tәtbiqinә
dair, hüquqşünas ixtisası olanlar üçün isә hüquq sahәsinә dairdir. 1-i (80-ci tapşırıq) isә iqtisadiyyat
vә digәr ixtisaslardan olanlar üçün hüquq sahәsinә dair, hüquqşünas ixtisası olanlar üçün isә vergi
mәcәllәsinin tәtbiqinә dair olan tapşırıqdır. Açıq tipli test tapşırıqlarının hәr birinin cavabını bu
cavab üçün nәzәrdә tutulmuş damalara sol xanadan başlayaraq yazın. Sonra hәr damanın altındakı
sütunda uyğun rәqәmi (nöqtәni) tapıb onun yerlәşdiyi dairәni tam qaralayın. Әgәr eyni bir sütunda
birdәn çox dairә qaralanarsa, onda cavab sәhv hesab edilir.
Qanunvericilik vә ixtisas üzrә tәqdim olunan qapalı tipli test tapşırıqlarında 4 cavabdan (A, B,
C, D), mәntiqi nәticә çıxarma qabiliyyәtinin müәyyәn edilmәsi üçün tәqdim olunan bütün test
tapşırıqlarında isә 5 cavabdan (A, B, C, D, E) istifadә olunur. Sual kitabçasında hәr sual üçün
verilmiş cavab variantlarını diqqәtlә oxuyun. Bu cavablardan yalnız biri düzgündür. Düzgün hesab
etdiyiniz cavabı seçin vә cavab kartında ona uyğun sıradakı dairәni qaralayın. Bir suala aid olan iki
vә ya daha çox dairә qaralanarsa, hәmin cavab sәhv hesab edilir.

7.

Hәr bir sualın düzgün cavabı 1 (bir) balla qiymәtlәndirilir (cәmi 100 mümkün bal) vә
nәticәlәr hesablandıqda sәhv cavablar düz cavabların nәticәsinә tәsir göstәrmir. Suala düzgün
olmayan cavab vә ya sualın cavabsız saxlanması sıfır balla qiymәtlәndirilir.
Ballar hesablanarkәn yalnız cavab kartında qaralanan cavablar nәzәrә alınır.
DİQQӘT! Başqasının cavablarını köçürmәyin. Özünüz dә diqqәtli olun ki, sizin cavablarınızı heç
kim köçürmәsin. Nәticәlәriniz yoxlanarkәn xüsusi araşdırma zamanı köçürmә faktı aşkar edilәrsә,
hәm köçürәnin, hәm dә köçürmәyә şәrait yaradanın imtahan nәticәlәri lәğv olunacaqdır.
İmtahanın qurtardığı elan olunduqda sual kitabçanızı vә cavab kartınızı nәzarәtçiyә şәxsәn tәhvil
vermәlisiniz. Cavab kartınızı vә sual kitabçanızı nәzarәtçiyә tәhvil vermәsәniz, imtahan
nәticәlәriniz lәğv olunacaqdır.
NAMİZӘDӘ QADAĞANDIR:
-

-

saxta sәnәd tәqdim etmәk;
imtahana öz yerinә başqasını göndәrmәk;
imtahan binasına, zalına mobil telefon vә digәr rabitә vasitәlәri, kalkulyator vә digәr elektron
cihazlar, konspekt, lüğәt, cәdvәl, mәlumat kitabçası, çanta, 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.
yandırıcı, partlayıcı, kәsici, deşici vә digәr bu növ әşyalarla imtahan binasına girmәk, özü ilә
yemәk, içmәk (şәffaf plastik qabda qazsız içmәli su istisna olmaqla), siqaret gәtirmәk;
sual kitabçaları paylandıqdan sonra hәr hansı bir sәbәbә görә imtahan zalını tәrk edib yenidәn
geri dönmәk;
nizam-intizam qaydalarını pozmaq;

-

tibbi maskanı çıxartmaq;

-

-

zalda yerini dәyişmәk, gәzişmәk, yerindәn durmaq, danışmaq, kimәsә kömәk etmәk vә ya
kiminsә kömәyindәn istifadә etmәk vә bu kimi hallarla imtahanın gedişinә mane olmaq;
- başqasının cavab kartına vә sual kitabçasına baxmaq vә ya öz cavab kartına vә sual kitabçasına
başqasının baxmasına şәrait yaratmaq;
- imtahanın başlanma vaxtından 1 saat müddәt keçәnәdәk vә imtahanın qurtarmasına qalmış
son 15 dәqiqә әrzindә imtahandan çıxmaq.
Belә hallar aşkar edilәrsә, namizәd imtahandan kәnarlaşdırılacaq vә onun imtahan nәticәlәri lәğv
olunacaq. Namizәd cavab kartının 1-ci bәndindә belә hallara yol vermәyәcәyi barәdә öz üzәrinә öhdәlik
götürәrәk Bәyannamә imzalayır.
Vergi orqanlarına işә qәbul olunmaq üçün namizәdlәrlә müsabiqәnin keçirilmәsi qaydalarına vә bu
yaddaş kitabçasının şәrtlәri ilә bağlı hәr hansı bir pozuntuya vә saxtakarlığa yol vermәsinә görә (saxta
sәnәdlәr tәqdim etmә, köçürmә, imtahana öz yerinә başqasını göndәrmә vә s. hәrәkәtlәr) namizәdin
imtahan nәticәlәri lәğv olunacaqdır.
Әgәr siz imtahan zamanı qaydaların pozulması halları ilә rastlaşsanız, mütlәq nәzarәtçiyә müraciәt
edin. Nәzarәtçi lazımi ölçü götürmәsә, imtahan rәhbәrinin vә ya DİM-in nümayәndәsinin zala gәlmәsini
tәlәb edin.
Sizә müvәffәqiyyәtlәr arzulayırıq!
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