
“Bank uçotu” fənni üzrə imtahan sualları 

1. Kredit təşkilatlarında mühasibat uçotunun əsasları. 

2. Uçot siyasəti və onun əsas elementləri. 

3. Kredit təşkilatlarında mühasibat uçotunun hesablar planı. 

4. Hesab bölmələrinin xarakteristikası. 

5. Банкларда дахили аудит. 

6. Банкларда мцщасибат цчоту вя щесабатына нязарят. 

7. Банкларда учот сийасяти 

8. Kredit təşkilatlarında uçot - əməliyyat işinin təşkili. 

9. Analitik və sinetik uçotunun aparılması və yoxlanması qaydaları. 

10. Banklarda uçotun təşkilində ümumi tələblər və mühasibin hüquq və vəzifələri. 

11. Bank sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi və onların uşot hesablarında əks olunması. 

12. İlkin uçot sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi. 

13. İnventrizasiya. 

14. Uçot sənədlərinin arxivləşdirilməsinin təmin edilməsi. 

15. Kassa əməliyyatlarını uçotu. 

16. Daxil olan nağd pul vəsaitlərinin təşkil və sənədləşdirilməsi. 

17. Nağd pulların çeşidlənməsi, formalaşdırılması və bağlanması qaydaları. 

18. Filiallarda kassa işinin təşkili. 

19. Nağd pul vəsaitlərinin verilməsinin təşkili və sənədləşdirilməsi. 

20. Kassa işinin təşkili. 

21. Əməliyyatların kassa metodu.  

22. Nağdsız hesablaşmaların uçotu və pul köçürmələrinin şərtləri. 

23. İnkassa sərəncamları ilə hesablaşmalar, vergi orqanları ilə hesablaşmalar. 

24. Akkreditiv üzrə hesablaşmalar. 

25. Akkreditivin formaları. 

26. Müxbir hesablar üzrə əməliyyat uçotu. 

27. Banklararası hesablar sistemi. 

28. Müxbir hesabları üzrə əməliyyat uçotu və hesablaşma qaydaları. 

29. Banklarda müxbir hesabın açılması qaydası. 

30. “Loro” və “Nostro” müxbir hesablar üzrə əməliyyat uçotu. 

31. Мцхбир щесабларын мащиййяти. 

32. Depozit əməliyyatlarının uçotu. 

33. Depozit əməliyyatlarının sənədləşdirilmənin təşkili və uçotu. 

34. Depozit əməliyyatları üzrə faizlərin hesablanması və ödənilməsi qaydası. 



35. Fiziki və hüquqi  şəxslərin Depozit əməliyyatların sənədləşdirilməsi qaydaları. 

36. Müddətli depozitlər və onların uçotu. 

37. Kredit əməliyyatlarını uçotu. 

38. Aktivlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi prosedurları. 

39. Aktivlərin təsnifləşdirilməsi. 

40. Qənaətbəxş aktivlər. 

41. Nəzarət altında olan aktivlər. 

42. Qeyri-qənaətbəxş aktivlər. 

43. Təhlükəli aktivlər. 

44. Ümidsiz aktivlər. 

45. Sair kredit əməliyyatları: veksel kreditləri, kredit xətt, overdraft formalı kreditləri və 

banklararsı kreditlərin uçotu. 

46. Balansdankənar öhdəliklərin təsnifləçdirilməsi. 

47. Balansdan silinmiç aktivlərin uçotu. 

48. Qiymətli kağızlarla əməliyyatların uçotu. 

49. Qiymətli kağızların emissiyası və onların təsnifatı. 

50. Qiymətli kağızlar üzrə hüquqi normativ sənədlər. 

51. Səhmlərin buraxılmasının, ödənilməsinin uçotu. 

52. Nizamnamə kapitalının formalaşması. 

53. Bank sistemində xarici valyuta əməliyyatlarının uçotu. 

54. Xarici valyuta əməliyyatların uçot qaydaları. 

55. Məzənnə fərqinin uçotu. 

56. Hesablaşmalar inkassa üzrə uçotu. 

57. Açıq valyuta mövqeyi. 

58. Əsas vəsaitlər və onların uçotu. 

59. Qeyri-maddi aktivlərin, material ehtiyatların uçotu. 

60. Пассив ямялиййатларынын учоту. 

61. Банкларда йохламалар вя инспексийалар. 

62. Ломбард кредитляринин учоту. 

63. Лизинг ямялиййатларынын учоту. 

64. Низамнамя капиталынын учоту. 

65. Мцхбир щесабларын учоту. 

66. Bank sistemində icararə əməliyyatları üzrə uçot qaydaları. 

67. Cari icarənin uçotu. 

68. İcari əməliyyatlar üzrə uçot qaydalarına dair metedoloji göstərişlər. 



69. Синтетик учот. 

70. Банкларын инвестисийа гойулушлары.  

71. Bankların maliyyə nəticələrinin uçotu. 

72. Hesabat dövrü üzrə maliyyə əsmalarının hesablanması və təhlili. 

73. Bankların gəlir və xərcləri, onların elementləri və uçotu. 

74. Maliyyə nəticələrinin uçotu. 

75. Bankların vergi ödənişləri üzrə əməliyyatlarının uçotu. 

76. Bankların maliyyə hesabatları. 

77. Daxili nəzarət sistemi. 

78. Daxili audit. 

79. Банкларда йохламалар вя инспексийалар. 

80. Мянфяят зярярляр  щесабы. 

81. Иллик мцщасибат балансы вя щесабаты. 

82. Ссуда щесабларын ачылмасы. 

83. Мяжму капитал. 

84. Дюврийя кассасы. 

85. Ямялиyйат кассасы. 

86. Борж ющдяликляринин учоту. 

87. Ясас вясаитлярин учоту. 

88. Ипотека кредитляринини учоту. 

89. Банкларда верги тутма. 

90. Юдяниш тапшырыглары цзря ямялиййатлар. 

91. Банк фондларынын йарадылмасы вя истифадясинин аудити. 

92. Банк аудитинин мащиййяти, зярурилийи, ящямиййяти  . 

93. Банкларын ямялиййат хяржляринин аудити. 

94. Щесаблама техникасынын учоту. 

95. Мцштярилярин банк щесабларынын ачылмасы проседурлары. 

 


