
İctimai Sektor 

(Büdcə Təşkilatları) üçün 
Mühasibat Uçotu

İctimai Sektor (Büdcə Təşkilatları) üçün 
Mühasibat Uçotu nədir?

İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotu təlimimizdə büdcə təşkilatlarında, bələdiyyə 
orqanlarında və illik maliyyə hesabatlarını İS üçün MUBS əsasında tərtib edən digər qeyri-
kommersiya təşkilatlarında, habelə publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotunun təşkili, 
aparılması və maliyyə hesabatlarının hazırlanması tədris olunur.



Təlim Büdcə Təşkilatlarında praktiki olaraq mühasibat uçotunun aparılması və hesabatların 
hazırlanmasını əhatə etməklə bu sahədə çalışmaq istəyən şəxslər və ya yeni fəaliyyətə 
başlayan mühasiblər üçün nəzərdə tutulmuşdur.



Bu təlim İctimai Sektor üçün mühasibat uçotunun prinsiplərini əhatə etməklə mühasibat 
uçotunun əsaslarını asan üsulla öyrənmək, həmçinin bunları təcrübədə də tətbiq etmək üçün 
idealdır.
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Nə Öyrənəcəksiniz?
 İctimai Sektorda uçot və hesabatlığa giri
 Maliyyə hesabatı formaları və onun tərkib elementlər
 Maliyyə hesabatı formalarının hazırlanma mərhələlər
 Torpaq, tikili və avadanlıqların (TTA-nın uçotu, Qeyri-maddi aktivlərin uçot
 İstehsal məsrəflərinin uçot
 Vergi və sığorta ödənişlərinin uçot
 Mühasibat Uçotunun prinsiplərin
 Əməliyyatların maliyyə bərabərliyində qeydiyyat
 Düzəliş qeydləri və müvəqqəti hesabların bağlanmas
 Ehtiyatların uçot
 Valyuta məzənnələrinin uçotu

Fərqlərimiz

Tədris vəsaitləri
Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat

İmtahan sistemi
Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama 
imtahanların təşkili

Karyera mərkəzi
Seçilmiş məzunlarımızın əməkdaşlıq 
etdiyimiz təşkilatlarda təcrübə və real işlə 
təminatı

Peşəkar Təlimçilər
Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi

Mentor dəstəyi
Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və 
tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək

Sertifikasiya
İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın 
verilməsi



Kurs Proqramı
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 İctimai Sektorda (Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda) uçot və hesabatlığa 
giri

 İctimai Sektorda Mühasibat Uçotunun Prinsiplər
 İctimai Sektorda Maliyyə Hesabatı Formaları və Onun Tərkib Elementlər
 Əməliyyatların Maliyyə Bərabərliyində Qeydiyya
 Maliyyə hesabatı formalarının hazırlanma mərhələləri (Sınaq balansına qədər
 Düzəliş qeydləri və müvəqqəti hesabların bağlanmas
 Sınaq balansından maliyyə hesabatlarına keçi
 Ehtiyatların, torpaq, tikili və avadanlıqların (əsas fondların) uçot
 Qeyri-maddi aktivlərin və qudvilin uçot
 İstehsal məsrəflərinin, valyuta məzənnələrinin, İctimai sektorda vergi və sığorta 

ödənişlərinin uçot
 Təşkilatlar üçün Hesablar Plan
 Büdcə təşkilatlarında əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən 

amortizasiya normaları

İqtisadiyyata Giriş

İATM - Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin 
ehtiyaclarına uyğun mühasibat uçotu sahəsində 
Mütəxəssislər yetişdirən 10 ildən çox təcrübəyə malik 
ixtisaslaşmış araşdırma və tədris mərkəzidir. 
Mərkəzimizin əsas Fərqi mühasib və maliyyəçi kimi 
çalışan, eyni zamanda biliklərini paylaşmaq həvəsi olan 
yüksək pedaqoji qabiliyyətə malik Müəllim Komandası 
yetişdirən, həmçinin tələbələr üçün asan anlaşılan Tədris 
Vəsaitləri hazırlayaraq tədrisi praktiki şəkildə təşkil edən 
bir qurum olmasıdır.

#iATMiləuğura

https://wa.me/message/YKHOP3RDFXXHE1
https://wa.me/message/YKHOP3RDFXXHE1
mailto:office@iatm.az
https://www.iatm.az/
https://g.page/IATMLTD?share

