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dərsliklər və dərs 

materialları 

Əsas: 

1. M.Bağırov. Mühasibat uçotu. I-II hissə. Naxçıvan: İdeya, 2012 

2. R.Fətullayev. Beynəlxalq mühasibatlığa giriş. (İFRS) Bakı: Nurlar 2015 

3. Ə.Sadiqov və b. Mühasibat uçotu, Bakı: “Təhsil İşçisi Mətbəəsi”MMC, 2012   

Əlavə: 
1. H.İbadov, X.Ağayeva,A.İbadova. Mühasibat uçotunun əsasları. Bakı. 2002»,  Bakı, 

2010. 

2.  Ə.Salahov, V.Mehdiyev.Mühasibat uçotu. Bakı: 3 saylı Bakı mətbəəsi ASC. 2016 

      3.   Q.Abbasov. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. Bakı: UNEC-in nəşriyyatı,                     

2009. 

 

İstifadə ediləcək web 

səhifələr 

             İnternet resursları:  

1. Maliyyə nazirliyi; www.maliyye.gov.az  

2. www. mühasib.az  
3. www.publications@ifrs.org 

4. www.ifrs.org 

Fənnin xülasəsi 

Müasir iqtisadi şəraitdə təsərrüfat subyektlərinin sahə, istiqamət, mülkiyyə forması, 

fəaliyyət yönü,mənfəətlə və ya mənfəətsiz işləyib-işləməməsindən asılı olmayaraq 

malik olduğu əmlakın, vəsaitlərin əməliyyatların başdan-başa, mühasibat hesabları 

vasitəsilə, ikili yazılış üsulu ilə, mühasibat yazılışı vasitəsilə ifadə olunmasını 

özündə əks etdirməkdədir. bu halda sintetik və analitik üsulla qeydiyyat aparılır, 

sintetik hesablar, subhesablar və analitik hesablar vasitəsilə təşkil olunan köçürmə-

lərdən istifadə edilir.     

Fənnin məqsədləri 

        Tələbələrdə mühasibat uçotu üzrə fəaliyyətin təşkil edilməsi ilə bağlı 

sistemli biliklər formalaşdırmaq, mühasibat uçotu  təşkilati formalarının seçilməsi 

metodikasını öyrətmək, uçot  sferasının zəruri komponentlərin seçilməsi və ona 

uyğun olaraq mühasibat uçotu konsepsiyasının hazırlanması metodologiyasını təlqin 

etmək, mühasibat uçotu fəaliyyə-tinin planlaşdırılması və  idarə edilməsi haqda 

nəzəri-praktiki vərdişlər aşılamaqdır. Müəssisələr üzrə mühasibat uçotu fəaliyyətinin 

http://www.maliyye.gov.az/
http://www.publications@ifrs.org/


 
 

təşkili üçün zəruri şəraitin yaradılması sırasında subyektlərdə maddiləşmiş və canlı 

əməyin nəticələrinin dəqiq müəyyən edilmə-si, mühasibat uçotunun məlumatları 

əsasında onların həqiqi vəziyyətinin tənzimləmə, planlaşdırma və perspektiv 

istehsalat-təşkilatlanma məqsədləri üçün istifadə olunması, yaranan vəziyyətdə 

mühasibat uçotunun kəmiyyət sistemindən, ölçü vahidlərindən və digər zəruri 

komponentlərdən təyinatı üzrə istifadə olunması özünə yer tapmalıdır. 

Öyrənim nəticələri 

1. Mühasibat uçotunun mahiyyəti və vəzifələri haqqında tədris-təcrübi 

informasiyanın tələbələr tərəfindən mənimsənilməsi  

2. Müəssisələrin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq mühasibat uçotu formasının 

seçilməsi, bu seçimin əsaslandırılması  

3. Düzgün mühasibat yazılışları vasitəsilə müəssisələrin vəsaitlərinin daxili və 

xarici hərəkətinə nəzarət olunması 

4. Mühasibat uçotunun nəzəri müddəalarının təcrübi istiqamətlərin işlənilməsi 

zamanı istifadə olunması   

5. Mühasibat uçotu vasitəsilə təsərrüfat subyektlərinin malik olduğu əmlakın, 

təsərrüfat əməliyyatlarının və digər mövcudiyyətinin dəqiq keyfiyyət-kəmiyyət 

ifadələrinin müəyyən edilməsi və s. 

Tədris metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və müzakirə 
aparılır 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) nümayişi 

ilə izah edilir. 

Simulyasiya  
 Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin mənimsənilmə 

səviyyəsi yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir və simulyasiya 
proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş (oyunlar üçün materiallar, 

testlər) və vizual (slaydlar, sxemlər, qrafiklər, şəkillər, sənəd 

nümunələri) materiallar kimi təlim metodlarından istifadə edil-

ir 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı             100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu halda, 

ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal 

hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab 

edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular 

verilir və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

 

Sərbəst iş mövzuları: 



 
 

1.Xüsusi kapitalın mahiyyəti 

2.Vergiyə cəlb olunma əməliyyatları 

3.Kapital və fondların uçotu 

4.Maliyyə nəticələrinin uçotu 

5.Mühasibat(maliyyə) hesabatı 

6.Maliyyə aktivlərinin tanınması 

7.Maliyyə investisiyalarının və qiymətli kağızların uçotu. 

8.Əməyin və onun ödənilməsinin uçotu 

9.İstehsal məsrəflərinin uçotu 

10.Mühasibat uçotunda  hesablar sistemi və ikili yazılış.Hesablar planı 

11.Ehtiyyatların mahiyyəti və formaları 

12.Xüsusi kapitalın hərəkəti haqqında hesabat 

13.Öhdəliklərin mahiyyəti və uçot prinsipləri 

14.Maliyyə hesabatlarının formaları, mahiyyəti və məqsədi 

15.Balans hesabatı 

16.Gəlirlərin və xərclərin yaranması və onların mahiyyəti 

17.Debitor borcların mahiyyəti və formaları 

18.Maliyyə hesabatlarının təhlil edilməsinin əhəmiyyəti 

19.Mühasibat uçotunda sənədləşdirmə və inventarlaşdırma fəaliyyəti 

20.Mənfəət (zərər) haqqında hesabat 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq təqdim edilən təqdimatlar 

“GÖRÜRƏM, EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən 

qiymətləndirilir.  

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 

etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya 

imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam 

sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad veril-

məlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və 

sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə 

digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

İlkin cədvəl 

Həftə Tarix  Mühazirə mövzuları Ədəbiyyat / Dərslik / Tapşırıq 

1. 15.09.2022 

 

Mövzu 1. 

Maliyyə uçotunun mahiyyəti, predmeti və 

metodu 

Mühasibat uçotunun mahiyyəti və tarixi haqqında 

məlumatın verilməsi. Uçotun predmeti və obyekti. 

Uçotun metodologiyasının mahiyyəti və tərkib 

elementləri. Mühasibat uçotunun vəzifələri və 

aparılması prinsipləri.    

Ədəbiyyat   
1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. I-

II hissə. Naxçıvan: 2012;   

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

4.www. maliyye.gov.az  

 



 
 

Tapşırıq 
Mühasibat uçotunun vəzifələri və 

öhdəliklıəri haqda məlumatların 

verilməsi 

2. 16.09.2022 

 

Mövzu 2. 

Əsas vəsaitlərin uçotu 

 Əsas vəsaitlərin mahiyyəti və.təsnifləşdirilməsi. 

Əsas vəsaitlər – hazır məhsul (iş, xidmət) istehsa-

lında mühüm komponent kimi. Əsas vəsaitlər üz-

rə analitik və sintetik sənədləşdirmə işlərinin hə-

yata keçirilməsi. Müəssisədaxili vahidlər üzrə əsas 

vəsaitlərin hərəkətinin qeydə alınması. Əsas 

vəsaitlərin təsərrüfata daxil olması və ondan çıx-

ması.Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi.Əsas vəsaitlərin 

təmiri.Əsas vəsaitlərin sintetik və analitik uçotu. 

Ədəbiyyat   

1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. 

I-II hissə. Naxçıvan: 2012;  

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

 4.www. maliyye.gov.az  

Tapşırıq 

Müəssisnin əsas vəsaitləri üzrə 

sənədləşmə və müvafiq 

əməliyyatlar üzrə uçotda ifadə 

olunması 

3. 20.09.2022 

Mövzu 3.  

Qeyri-maddi aktivlərin uçotu 

Qeyti-maddi aktivlərin mahiyyəti və tərkib 

ünsürləri. Qeyri-maddi aktivlər üzrə sənədləşmə 

əməliyyatlarının məzmunu. Qeyri-maddi aktiv-

lərin təsərrüfata daxil olması və ondan çıxması. 

Qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi 

(amortizasiyası), onun norması və hesablanma 

qaydaları. Qeyri-maddi aktivlər üzrə kapitallaşma 

əməliyyatlarının xüsusiyyətləri. Qeyri-maddi 

aktivlərin sintetik və analitik uçotu. 

Ədəbiyyat   

1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. 

I-II hissə. Naxçıvan: 2012;  

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

4.www. maliyye.gov.az 

Tapşırıq 
Subyektdə qeyri-maddi aktivlər 
üz-rə uçot qeydlərinin təcrübi 
aspektdə həyata keçirilməsi 

4. 
23.09.2022 

30.09.2022    

Mövzu 4.  

Kapital qoyuluşları və  investisiyaların uçotu 

Kapital qoyuluşlarının mahiyyəti, məzmunu 

və əhəmiyyəti. kapital qoyuluşları üzrə mühasibat 

uçotunun vəzifələri. Kapital qoyuluşu əməliyyatla-

rının uçotunun təşkili prinsipləri. İnvestisiya an-

layışı, onun zaman və digər parametrlər üzrə təs-

nifləşdirilməsi. Zaman əlaməti baxımından inves-

tisiya qrupları. İnvestisiya fəaliyyəti üzrə sintetik 

və analitik  uçotun təşkili. 

Ədəbiyyat   

1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. 

I-II hissə. Naxçıvan: 2012;  

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

4.www. maliyye.gov.az  

Tapşırıq 

 

İnvestisiya qeydləri əsasında 

fərdi ananlitik və sintetik uçot 

fəaliyyətini təşkil etmək   

5. 04.10.2022 

 

Mövzu 5. 

Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların uçotu  

Ədəbiyyat   

1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. 

I-II hissə. Naxçıvan: 2012;  

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   



 
 

Azqiymətli və tezköhnələn əşya anlayışı, onun 

istehsalda iştirakının mahiyyəti və əhəmiyyəti. 

Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların tərkib ele-

mentlərinin müəyyən edilməsi. ATƏ-lərin təsərrü-

fata daxil olması və ondan çıxarılmasının sənəd-

ləşdirilməsi. Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların 

sintetik və analitik uçotu. 

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

4.www. maliyye.gov.az  

Tapşırıq 

azqiymətli və tezköhnələn 

əşyaların təsnifləşdirilməsi və 

analitik sənədləşdirilmə 

qaydalarının tətbiqi 

6. 

07.10.2022 

14.10.2022 

 

 

Mövzu 6.  

Material ehtiyatlarının uçotu. 

Material ehtiyatlarının mahiyyəti və tərkibi. Mate-

rial ehtiyatlarının təsnifləşdirilməsi əlamətləri. 

Material ehtiyatlarının analitik uçotda ifadə 

olunma xüsusiyyətləri. Material ehtiyatlarının 

təchizatı və tədarüküəməliyyatları. Materialların 

istehsalat uçotu. Materialların kalkulyasiya pro-

seslərində iştirakı. Materialların sintetik uçotu 

təşkili və həyata keçirilməsi.      

Ədəbiyyat   

1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. 

I-II hissə. Naxçıvan: 2012;  

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

 4.www. maliyye.gov.az 

      Tapşırıq 

Materialların inventarlaşması 

və  anbardan istehsal 

bölmələrinə olan hərəkətinin 

təşkili    

7. 
18.10.2022 

 

Mövzu 7.  
Hazır məhsul və onun satışının uçotu 

Hazır məhsul anlayışı. Hazır məhsulun tərkibinin 
istehsal və sahəvi əlamətlər əsasında müəyyən 
edilməsi. Hazır məhsullar üzrə texniki-sənədləşdir-
mələrin icrası. Hazır məhsulların analitik hesablar və 
subhesablar vasitəsilə ifadə edilməsi. İlkin sədlərin 
istifadə olunması. Hazır məhsulların istehsaldan anbar 
verilməsi. Hazır məhsulların, malların xidmətlərin 
sintetik uçotu.   

Ədəbiyyat   

1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. 

I-II hissə. Naxçıvan: 2012;  

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

 4.www. maliyye.gov.az 

Tapşırıq 
Hazır məhsullar üzrə əməliyyat-
ların təsərrüfat subyektlərində 
mühasibat uçotunun təcrübi 
təşkilinin ifadə olunması 

8. 
21.10.2022 

28.10.2022 

 

Mövzu 8.  

Pul vəsaitlərinin və hesablaşmaların 

sənədləşdirilməsi və uçotu 

Pul vəsaitləri anlayışı. Pul vəsaitlərinin növləri və 

hərəkəti formaları. Pul vəsaitləri üzrə analitik uço-

tun təşkili. Pul vəsaitlərinin saxlanılması qay-

daları. Nagd pul vəsaitləri. Bank hesablarında olan 

pul vəsaitləri və ona bərabər götürülən ekvi-

valentlər. pul vəsaitləri üzrə dövriyyə-qalıq cəd-

vəllərinin tərtib olunması və sintetik uçotun təş-

kili.   

 

Ədəbiyyat   

1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. 

I-II hissə. Naxçıvan: 2012;  

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

4.www. maliyye.gov.az      

Tapşırıq 

Pul vəsaitlərinin növləri və 

formaları əsasında analitik uçot 

tərtibatından mühasibat 

balansına qədər olan yolun 

müvafiq  sənədlər vasitəsilə 

işıqlandırılması 



 
 

9. 

 

01.11.2022 

04.11.2022 

Mövzu 9.  

Əmək və onun ödənişinin uçotunun vəzifələri 

və təşkili xüsusiyyətləri 

Əmək – işçi qüvvəsinin fəaliyyətini ifadə edən 

mühüm göstəricidir. Əmək fəaliyyətinin analitik 

uçotunun mexanizmləri və vasitələri. Əmək ödə-

nişinin mahiyyəti, forma və sistemləri. Əmək 

ödənişinin analitik və sintetik uçotu. Əmək ödə-

nişi cədvəlləri, onların tərtib olunması qaydaları.  

Əmək haqqından tutqu və ödəmələrin uçotu 

Ədəbiyyat   

1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. 

I-II hissə. Naxçıvan: 2012;  

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

4.www. maliyye.gov.az 

Tapşırıq 

Təcrübi müstəvidə əmək 

ödənişi üzrə hesablaşma-ödəmə 

cədvəlinin tərtib olunması 

10. 

11.11.2022 

 

 

Mövzu 10.  

İstehsal məsrəflərinin və xərclərin uçotu 

İstehsal məsrəflərinin mahiyyəti və təsnifatı.Müs-

təqim və qeyri-müstəqim istehsal məsrələri. İsteh-

sal məsrəflərinin istehsal olunmuş məhsulun (işin, 

xidmətin) maya dəyərində ifadə edilməsi. maya 

dəyərinin formalaşdırılması təsnifatları. (FİFO, 

LİFO, orta qiymət və s.) İstehsal məsrəflərinin 

analitik və sintetik uçotu 

Ədəbiyyat   

1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. 

I-II hissə. Naxçıvan: 2012;  

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

4.www. maliyye.gov.az 

Tapşırıq 

Normativ üsul əsasında istehsal 

olunmuş məhsulun maya 

dəyərinin müəyyən edilməsi və 

uçotda əks etdirilməsi 

11. 

 

15.11.2022 

 

 

 

 

Mövzu 11.  

Malgöndərmə əməliyyatlarının sənəd-

ləşdirilməsi və uçotu. 

Malgöndərmə əməliyyatlarının nahiyyəti və əhə-

miyyəti. Malgöndərmələrin xüsusiyyətləri. Alıcı-

nın və satıcının “ünvanlarında” məhsulların təhvi-

li. Malgöndərmə (satış) müqavilələri. Müqavilə 

tərəfləri üzrə mühasibat uçotunun təşkili xüsusiy-

yətləri: sintetik və analitik uçotun həyata keçiril-
məsi     

 

Ədəbiyyat   

1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. 

I-II hissə. Naxçıvan: 2012;  

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

4.www. maliyye.gov.az  

Tapşırıq 

Malgöndəmə əməliyyatlarının 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 

sənədləşmə və uçot 

əməliyyatlarının əyani təsviri 

12. 
18.11.2022 

25.11.2022 

Mövzu 12.  

Vergiyə cəlb olunma əməliyyatlarının uçotu 

Təsərrüfat subyektləirnin fəaliyyəti və vergi ödə-

mələri. Müəssisələrdə vergilərin təsnifatı. Vergilə-

rin mühasibat uçotundə əks etdirilməsi qaydaları. 

Hüquqi şəxslərin mənfət vergisi. Fiziki şəxslərin 

gəlir vergisi. Subyektlərlə bağlı tətbiq olunan 

digər vergilər (mədən, yerli və d. vergilər).Vergi-

lərin sintetik uçotu     

Ədəbiyyat   
1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. I-

II hissə. Naxçıvan: 2012;  

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

 4.www. maliyye.gov.az, 

Tapşırıq 

Vergi üzrə hesablaşmaların 

sənədləşdirilməsi, analitik və 

sintetik uçotunun təşkili 



 
 

əməliyyatlarının təcrübi ifadə 

edilməsi 

 

 

13. 

29.11.2022 

02.12.2022 

 

 

Mövzu 13.  

Kapital və fondların uçotu 

 
Kapitallar və fondlar – mühasibat uçotunun mü-

hüm obyektləri kimi. Nizamnamə kapitalının ma-

hiyyəti. Ehtiyat və digər kapital formaları. 

Mühasibat uçotunda bölüşdürülməmiş mənfəət 

(ödənilməmiş zərər) anlayışı. Kapital və ehtiyat-

lardan istifadənin əməliyyatları üzrə sənədləşmə 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi və sintetik uço-tun 

təşkili   

 

 

Ədəbiyyat   

1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. 

I-II hissə. Naxçıvan: 2012;  

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

4.www. maliyye.gov.az  

Tapşırıq 

Kapitalların və ehtiyatların 

düzgün təsnifləşdirilməsi 

əsasında onlardan istifadə-nin 

qanunauyğunluğunun təmin 

edilməsi 

 

 

14. 

09.12.2022 

13.12.2022 

Mövzu 14.  

Maliyyə nəticələrinin uçotu 

Mənfəət – müəssisə fəaliyyətinin son nəticəsidir. 

Mənfəətlə fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyekt-

lərinin inkişaf meyli. Mənfəətin əldə olunma mən-

bələri və istifadə istiqamətləri.Mənfəətin isti-

fadəsinin sənədləşdirilməsi. Mənfəətin analitik 

uçotunun təşkili məqsədilə istifadə olunan sənəd-

ləşmə məliyyatları Maliyyə nəticələrinin sintetik 

uçotunun icrası       

Ədəbiyyat   

1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. 

I-II hissə. Naxçıvan: 2012;  

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

4.www. maliyye.gov.az  

Tapşırıq 

Mühasibat hesabları vasitəsilə 

maliyyə nəticələrinin uçotda 

ifadə olunması xüsusiyyətləri 

15. 
16.12.2022 

23.12.2022 

Mövzu 15.  

Mühasibat (maliyyə) hesabatı 

Mühasibat (maliyyə) hesabatının mahiyyəti və tər-

tibinin əhəmiyyəti. Maliyyə hesabatının tərkibi. 

Maliyyə hesabatının formaları üzrə biri-digərini 

tamamlayan qarşılıqlı uçot fəaliyyətinin təşkili 

Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatlar. İzahat 

vərəqələri. Kapitaldakı dəyişikliklər haqqında 

hesabat. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabat. 

Maliyyə hesabatının tərtibi və təqdim edilməsi.    

 

Ədəbiyyat   
1.M.Bağırov. Mühasibat uçotu. I-

II hissə. Naxçıvan: 2012;  

2.Ə.A.Sadiqov və b. Mühasibat 

uçotu, Bakı: 2012   

3. Q.Abbasov. Mühasibat 

uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik. 

Bakı:2009. 

4.www. maliyye.gov.az  

Tapşırıq 

Maliyyə hesabatı formalarının 

təcrübi materiallar əsasında 

vahid şəkildə işlənilməsi 

  CƏMİ:  45 saat  

 
№ 

 

SEMİNAR – məşğələlərinin adı 
 

 

Saat 

 

Tarix 

 

Qeyd 

1. Maliyyə uçotunun mahiyyəti, predmeti və metodu 2 s. 15.09.2022  

2. Əsas vəsaitlərin uçotu 2 s. 22.09.2022 
 

3. Qeyri-maddi aktivlərin uçotu    2 s. 29.09.2022 
 

4. Kapital qoyuluşları və investisiyaların uçotu 2 s. 06.10.2022  

5. Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların uçotu 2 s. 13.10.2022  



 
 

6. Material ehtiyatlarının uçotu 2 s. 20.10.2022  

7. Hazır məhsul və onun satışının uçotu 2 s. 27.10.2022  

8. Pul vəsaitlərinin və hesablaşmaların sənədləşdirilməsi və uçotu 2 s. 04.11.2022  

9. Əmək və onun ödənişinin uçotunun vəzifələri və təşkili 

xüsusiyyətləri 
2 s. 11.11.2022 

 

10.
 

İstehsal məsrəflərinin və xərclərinin uçotu
 

2 s. 18.11.2022  

11. Mal göndərmə əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi və uçotu 2 s. 25.11.2022  

12. Vergiyə cəlb olunma əməliyyatlarının uçotu 2 s. 01.12.2022  

13. Kapital və fondların uçotu 2 s. 08.12.2022 
 

14. Maliyyə nəticələrinin uçotu 2 s. 15.12.2022  

15. Mühasibat(maliyyə) hesabatı 2 s. 29.12.2022  

                        CƏMİ:   30 saat    

ÜMUMİ CƏM:     75  saat   

 

 

Fənn müəllimi:                                          Baş müəllim 

                                                                    X.V.Heydərov 

 

 


