“II Milli Mühasiblər Forumu” çərçivəsində “Mühasibat uçotunun müasir
problemləri” mövzusunda məqalə müsabiqəsi
I. Ümumi məlumat:
Mühasibat uçotu sahəsində müasir çağırışları nəzərə alaraq Milli Mühasiblər Forumu
Azərbaycan mühasiblərinin problemlərinin öyrənilməsi, mühasibat uçotu və vergi qanunvericiliyi üzrə
tədqiqatların və elmi araşdırmaların stimullaşdırılması, beynəlxalq təcrübə üzrə məlumatlılığın
artırılması məqsədi ilə hər il Forum keçirir.
Növbəti “II Milli Mühasiblər Forumu” 28-29 aprel 2018-ci il tarixlərində Şamaxı
şəhərindəki AR Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası, İqtisadi
Resursların Öyrənilməsi İB, İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi, Gənc Mühasiblər Birliyinin
birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçiriləcəkdir.
Sözügedən Forum çərçivəsində “Mühasibat uçotunun müasir problemləri” mövzusuna həsr
olunmuş məqalə müsabiqəsi keçiriləcəkdir.
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II. Mövzu istiqamətləri:
Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsi;
Vergi qanunvericiliyi və mühasibat uçotu;
Büdcə və QHT sektorunda uçot və hesabatın təşkili problemləri;
Kommersiya qurumlarında uçot və hesabatın problemləri;
Mühasibat proqramları təminatında müasir çağırışlar;
Mühasibat uçotu üzrə təhsil və sertifikasiya;
Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları və onların tətbiqi məsələləri.

III. Müsabiqə iştirakçıları
3.1. Müsabiqədə 18 yaşından yuxarı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları iştirak edə bilər;
3.2. Müsabiqədə Milli Mühasiblər Forumunun Təşkilat Komitəsinin üzvü iştirak etdiyi halda
Münsiflər heyətində təmsil oluna və rəy verə bilməz;
IV. Müsabiqədə iştirak
4.1. Məqalələr hazırkı təlimatda göstərilən məqalənin yazılması şərtlərinə və tələblərinə riayət
etməklə yazılmalı və müsabiqəyə təqdim edilməlidir;
4.2. Təqdim edilmiş məqalə qoyulmuş tələblərə cavab vermədikdə müsabiqəyə buraxılmır və
onun müəllifi müsabiqədə iştirakdan kənarlaşdırılır;
4.3. Müsabiqəyə təqdim olunmuş materiallar geri qaytarılmır.
V. Məqalələrin qiymətləndirilməsi
5.1. Məqalələrin qiymətləndirilməsi aşağıdakı meyarlar əsasında həyata keçirilir:
- Forma və məzmuna dair qoyulan tələblərə cavab verməsi;
- İrəli sürülən fikir və ideyaların aydınlığı və məzmunluluğu;
- Araşdırılan problemlərin həlli yollarının orijinallığı və mümkünlüyü;
- Mühasibat uçotunun inkişafı üçün təkliflərin səslənməsi, əldə edilmiş nəticələr və müasir
tədqiqatlar barədə məlumatın əks edilməsi;
- Araşdırmanın dərinliyi, yığcamlığı və konkretliyi;
- Mövzu üzrə beynəlxalq və yerli təcrübələrdən nümunələr;
- Təkliflərin mahiyyəti və praktikliyi;
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- Plagiatın olmaması (bütün məqalələr plagiat proqramı vasitəsilə yoxlanılacaqdır);
- Məqalənin sistemliliyi (aktuallığın, girişin, əsas hissənin, nəticə və təkliflərin əlaqəliliyi)
VI. Münsiflər heyəti
6.1. Məqalələrin qiymətləndirilməsi Münsiflər heyəti tərəfindən həyata keçirilir;
6.2. Münsiflər heyəti II Milli Mühasiblər Forumunun təşkili məqsədilə yaradılmış Təşkilat
Komitəsinin üzvlərindən formalaşdırılır.
VII. Mükafatlandırma
7.1. Müsabiqədə I, II və III yerləri tutan müəlliflərə mükafatlar və müvafiq sertifikatlar təqdim
olunacaqdır;
7.2. Qaliblərin mükafatlandırılması təntənəli surətdə həyata keçiriləcəkdir. Mükafatlandırma
mərasimi II Milli Mühasiblər Forumunda baş tutacaq və qaliblər həmin tədbirə dəvət olunaraq onların
iştirakı ilə bağlı bütün xərclər Təşkilat Komitəsi tərəfindən ödəniləcəkdir.
VIII. Məqalələrin çapı
8.1. Müsabiqəyə təqdim olunan bütün məqalələr II Milli Mühasiblər Forumunun məqalə
müsabiqəsi toplusunda çap olunacaqdır. (Qalib və kənarlaşdırılmış məqalələr ayrılıqda olmaqla)
IX. Təqdim olunan məqalələrin tərtib olunma qaydaları
9.1. Müsabiqəyə təqdim edilən məqalədə problemin aktuallığı və müəllif tərəfindən aparılmış
tədqiqatın nəticələri əks olunmalı, alınmış nəticələrin istifadəsinə (tətbiqinə) dair təkliflər verilməlidir.
QEYD: Müxtəlif jurnallarda, portallarda, məcmuələrdə və digər yerlərdə çap olunmuş
məqalələr qəbul olunmayacaqdır.
9.2. Müsabiqəyə təqdim olunan məqalələr aşağıdakı tələblərə uyğun tərtib edilir:
- Məqalələr Azərbaycan dilində yazılır onun annotasiyası isə, rus və ya ingilis dilində yazılır və 2
nüsxədə (elektron variantı əlavə olunmaqla) Təşkilat komitəsinə təqdim edilir;
- Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda yuxarıda Times New Roman, aşağıda Az
şrifti ilə (hərflərin ölçüsü 12, interval 1,5) yığılır, A4 formatlı standart (210 x 297 mm) ağ kağızda
çap olunur;
- Mətnin kənar boşluqları 2,5 sm, alt və üst boşluqları 1,5 sm olmalıdır;
- Məqalənin mətni – Müəllif haqqında qısa məlumat, annotasiya, məqalə mətni, əlavə, cədvəllər
və ədəbiyyat siyahısı daxil olmaqla minimum 6, maksimum 20 səhifəyə qədər olmalıdır;
- Mətnin əvvəlində sağdan iştirakçının soyadı, adı və atasının adı, onun aşağısında məqalə
müəllifinin təmsil etdiyi müəssisənin (ali təhsil, elmi tədqiqat və s., müəssisələrin) adı, onun
aşağısında, ortada iri hərflərlə məqalənin adı yazılır.
Məqalədə istifadə edilmiş elmi ədəbiyyata istinad və mənbələr bu qaydada göstərilir:
• Ədəbiyyat siyahısı mətnin sonunda əlifba sırası ilə verilir.
• İstinad olunan ədəbiyyat nəşr olunduğu dildə verilir.
• İstinad olunan ədəbiyyatın nömrəsi və səhifəsi mətnin içində göstərilir (Məs. 2, səh.222).
9.3. Qeyd olunan tələblərə uyğun gəlməyən işlər Təşkilat komitəsi tərəfindən qəbul edilməyə
bilər. Bu halda məqalə və əlavə olunan sənədlər geri qaytarılmır.
Annotasiya hissəsi ilə bağlı tələblər:
Məqalə azərbaycan dilində yazılsa da onun annotasiyası mütləq ingilis və ya rus dilində tərtib
olunmalıdır;
Annotasiya 1 səhifədən çox olmamalıdır. Maksim. 400 söz;
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Office Word və PDF şəklində olmalıdır;
Səhifə ölçüləri A4 (210mm x 297mm) 19mm bütün tərəflərindən yer buraxılmalı
Font: Arial, 12 ölçüdə, sətrarası məsafə 1.5;
Məqalənin adı: 85 işarədən çox olmamaqla, 12 şrift və bold (yağlı) yazıda;
Əsas müəllif: adı, familiyası, vəzifəsi, işlədiyi yer
Əlaqə məlumatları: tam ünvanı, telefon nömrələri, e-mail&website məlumatları;
Müştərək müəllif: adı, familiyası, vəzifəsi, işlədiyi yer;
Açar sözlər: maksimum 6 açar söz yazmağınız xahiş olunur;

Müsabiqədə qeydiyyat qaydaları: Müsabiqədə iştirak etmək üçün ilk olaraq forumun rəsmi
saytı olan www.mmf.az – a daxil olub, “Qeydiyyat” bölməsinə girib formanı doldurmaq lazımdır. Bu
zaman İştirakın Formaları bölməsində “müsabiqədə iştirak” hissəsini qeyd etməyiniz xahiş olunur.
Sonra “göndər” işarəsini basmaq lazımdır. Sizə sənədin qəbulu ilə bağlı cavab gələcəkdir.
Əlaqələndirici şəxs: Radil Fətullayev
Məqalələri aşağıdakı ünvanlara göndərmək lazımdır.
Əlaqə məlumatları: (994 12) 480-28-45, (994 12) 432-71-75;
Mob: (994 70) 511-77-31, (994 50) 531-03-81, (994 55) 203-07-85;
E-mail: radilfatullayev@gmail.com , ruslanatakishiyev@yahoo.com
Ünvan: Az1100, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mirəli Seyidov küç. 41, mənzil 2

Müsabiqə ilə bağlı başlıca tarixlər:
Forumun müsabiqəsində iştirak üçün müraciətin (müvafiq nominasiyaya görə) başlanması:01
Noyabr 2017
Forumun müsabiqəsində iştirak üçün müraciətin (müvafiq nominasiyaya görə) bitməsi: 01
Mart 2018
Forumun müsabiqə iştirakçılarına cavab məktublarının göndərilməsi: 28 Mart 2018
Foruma iştirak və könüllü qismində qeydiyyatın təsdiq edilməsinin son tarixi: 30 Mart 2018
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