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Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti) Audit 
Fakültə İdarəetmə 

Ixtisas M/uçotu və audit 
Səviyyə (bakalavriat, 

magistratura) 
Bakalavriat səviyyəsi 

Kurs IV 

Semestr  

Təlimçi Çingiz Elşad oğlu Süleymanov 

e-mail  cingizs62 @ mail.ru 

Telefon (050) 3280616 

Dərs günləri və 

saatları 
III gün , IVgün və V gün 

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə Baza fənn 

Tələb olunan 

dərsliklər və dərs 

materialları 

1.Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. Bakı. “Hüquq ədibiyyatı” 2007. 

2.Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. Bakı. “Hüquq ədibiyyatı” 2011. 

3.Azərbaycan Respublikasının “Mühasibat uçotu haqqında” qanunu., 2004. 

4.Azərbaycan Respublikasının “Müflisləşmə və iflas haqqında” qanunu., 1997. 

5. Azərbaycan Respublikasının “Auditor xidməti haqqında” qanunu.  1994. 

       6. Milli Mühasibat Uçotu Standartları. Bakı, 2011 

7.D.A.Bağırov. Vergi auditi. Dərslik. Bakı- 1999. 425 səh 

       8.D.A.Bağırov. Vergi nəzarəti. Dərslik. Bakı- 2006. 412 səh. 

9.Cəfərli H.A. İqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı: “Elm və təhsil”, 2009. -560 s. 

       10.R.N.Kazımov., C.B.Namazova. Praktiki audit.Dərslik. Bakı 
11.C.B.Namazova. Audit. Dərslik. Bakı, «CBS», 2012. – 292 səh. 

12. F.Ş.Hacıyev., Ş.Q.Əliyev. Audit. Dərs vəsaiti. Bakı, 

13. F.Ş. Hacıyev. Auditdə iqtisadi təhlil. Dərs vəsaiti. 
 

İstifadə ediləcək 

web səhifələr 

             İnternet resursları:  

1.Audit Palatası. www.audit.gov.az;  

2.İqisadiyyat Nazirliyi . www.economy.gov.az; 

      3.Mərkəzi Bank. www.nba.az;    

      4.Dövlət Statistika Komitəsi. www.azstat.az 

5.Maliyyə Nazirli. www.maliyye.gov.az. 

6.Dövlət Gömrük  Komitəsi. www.customs.gov.az. 

 

Fənnin xülasəsi 

Kursun öyrənilməsi “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə ali ixtisas təhsilinin dövlət  

təhsil standartının aşağıdakı prinsiplər üzrə tələblərinin reallaşdırılmasını 

təmin edir: mühasibat hesabatının dürüstlüyü və reallıqı haqqında auditor 

rəyinin formalaşmasının prinsipləri; maliyyə qərarlarının əsaslandırılması 

zamanı auditor rəyindən istifadənin istiqamətləri;  müxtəlif bölmə və 

http://www.economy.gov.az/
http://www.azstat.az/
http://www.maliyye.gov.az/
http://www.customs.gov.az/


 
 

təşkilati-hüquqi formaya malik təşkilatlarda auditor nəzarətinin təşkili; 

təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotu və maliyyə hesabatları üzrə 

auditor yoxlamalarını aparılması metodikası. 
Təşkilat və təsərrüfat subyektlərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti “Audit” 

fənninin predmetini təşkil edir. 
 

Fənnin məqsədləri 

“Audit” kursu “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə tələbələrin hazırlanması üçün 

əsas baza fənnlərindən biri hesab olunur.     

   

    Kursun tədris edilməsində məqsəd Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar 

münasibətlərinə keçməsi, sahibkarlıqın sürətli inkişafı, təşkilatların yeni 

təşkilatı-hüquqi formalarının və müxtəlif mülkiyyət növlərinin yaranması, 

ölkənin dünya birliyinə inteqrasiyası idarəetmədə əsaslı dəyişikliklər 

aparılmasını və nəzarətin təşkili üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin 

hazırlamaqdır. Tədrisin məqsədi - tələbələr tərəfindən fənnin tələblərinə və 

mövcud standartlarına müvafiq zəruri biliklərə, auditin aparılması və onun 

yekunlarının sənədləşdirilməsi məsələləri üzrə nəzəri, praktiki vərdişlərə  

yiyələnməkdir. 

           “Audit” kursunun öyrənilməsi prosesində aşağıdakı vəzifələri həll etmək 

lazımdır: 

1.   Maliyyə-təsərrüfat nəzarəti sistemində auditin  əsaslı yerini müəyyən 

etmək; 

2.   Auditor yoxlamalarının strukturunu və aparılması istiqamətlərini 

bilmək; 

3. Auditin və onun nəticələrinin sənədli rəsmiləşdirilməsinin 

xüsusiyyətlərini   öyrənmək; 

4. Auditor yfəaliyyətinin normativ bazasını və onun normativ 

tənzimlənməsinin nəzərdən keçirmək ; 

5.   Auditin əsas metodikasını göstərmək; 

6. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün əldə edilmiş nəzəri və praktiki 

biliklərdən istifadə etmək. 

 
 

Öyrənim 

nəticələri: 

1.Audit  kursu mühasibat uçotu, iqtisadi təhlil, vergi qoyma, maliyyə və 

kredit, mikroiqtisadiyyat, iqtisadiyatın müxtəlif sahələrində xərclərin uçotu, 

kalkulyasiya edilməsi və büdcələşdirilməsi və kursların öyrənilməsi. 

2.   Zamanı əldə olunmuş nəzəri-praktiki bilik və vərdişlərə əsaslanının 

öyrənilməsi. 

3. Fənn tədrisinin nəticələri gənc bakalavr iqtisadçılara gələcəкdə milli 

iqtisаdiyyаtın bütün sahələrində və təsərrüfаt subyекtlərinin fəaliyyətinin 

yoxlanılmasında istifadə olunmamış daxili imkanların (ehtiyatların) aşkar 

olunmasın və həmin imkanlardan istifadə üçün optimal qərarların hazırlanmasına 

imkan verəcəkdir. 

 

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 səviy-

yəsi yoxlanılır və təhlil edilir 



 
 

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

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş (oyun materialları, testlər) və 

vizual (slaydlar, sxemlər, qrafiklər, şəkillər, sənəd nümunələri) 

materiallar kimi təlim metodlarından istifadə edilir 

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 mövzulari: 

1.Pul vəsaitləri üzrə əməliyyatların uçotunun auditi 

2.Hesablaşma və kredit əməliyyatlarının auditi. 

  3.Maliyyə qoyuluşlarının və qiymətli kağızlarla əməliyyatların auditi  

  4.Əsas vəsaitlərlə və qeyri maddi aktivlərlə əməliyyatların auditi. 

  5.Əmtəə-material qiymətliləri üzrə əməliyyatların auditi  

  6.Əməyin ödənişi üzrə hesablaşmaların auditi.  

  7.İstehsal və tədavül xərclərinin, məhsulun (iş, xidmətin) maya dəyərinə təsirinin 

auditi. 

           
 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq sunulan təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən qiymətləndirilir.  

Kollokvium: Semestr ərzində 3 (üç) dəfə yazılı, şifahi və test şəklində olur və 

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 im-

tahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam sinif iş-

tirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad verilməli-

dir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və sitatlardan iba-

rət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə imta-



 
 

han nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən əv-

vəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə digər 

tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

 
№ 

 

SEMİNAR – məşğələlərinin adı 
 

 

saat 

 

Tarix 

 

Qeyd 

1. Mövzu № 1 

Azərbaycanda auditor fəaliyyətinin təşkili və normativ 

tənzimlənməsi. Auditin mahiyyəti və onun vəzifələri 

2  

 

2. Mövzu № 2 

Nəzarət funksiyasının inkişafında auditin rolu Auditorun peşə 

etikası və auditin standartları 

2  

 

3. Mövzu № 3 

Daxili nəzarətin təşkili sistemi və onun qiymətləndirilməsi 

metodları. Auditin ilkin planlaşdırılması və riskin 

qiymətləndirilməsi 

2  

 

4. Mövzu № 4 

Auditin və auditor prosedurlarının təşkili və texnologiyası. 

Auditor rəyi. 

2  

 

5. Mövzu № 5 

Təsis sənədlərinin və idarəetmə sisteminin auditi. Mühasibat 

uçotunun  təşkilinin və müəssisənin uçot siyasətinin auditi   
2  

 

6. Mövzu № 6 

Pul vəsaitləri üzrə əməliyyatların uçotunun auditi 2  

 

7. Mövzu № 7 

Hesablaşma və kredit əməliyyatlarının auditi 2  

 

8.
 

Mövzu № 8 

Maliyyə qoyuluşlarının və qiymətli kağızlarla əməliyyatların 

auditi 
2  

 

9. Mövzu № 9 

Əsas vəsaitlərlə və qeyri maddi aktivlərlə əməliyyatların auditi 

 

2  

 

10. Mövzu №10 

Əmtəə-material qiymətliləri üzrə əməliyyatların auditi 2  

 

11. Mövzu №11 

Əməyin ödənişi üzrə hesablaşmaların auditi 
  

 

12. Mövzu № 12 

İstehsal və tədavül xərclərinin, məhsulun (iş, xidmətin) maya 

dəyərinin kalkulyasiyasının auditi 

2  

 

13. Mövzu № 13 

Məhsul satışının və onun maliyyə nəticələrinin auditi 2  

 

14. Mövzu № 14 

Maliyyə nəticələrinn və mənfəətdən istifadənin auditi 
2  

 

15. Mövzu 15 

Mühasibat hesabatının auditor yoxlaması və təsdiq edilməsi 
2  

 



 
 

 

Cəmi:  30  saat 

 

Fənn müəllimi:  Ç.E.Süleymanov 

 

  

 

 

 

 

 


