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«Audit sisteminin beynəlxalq 
təcrübə və standartlar əsasında 

təkmilləşdirilməsi ölkə 
iqtisadiyyatında maliyyə şəffaflığını,

büdcə vəsaitlərindən təyinatına 
uyğun istifadəni təmin etməklə, 

Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin
möhkəmləndirilməsinə 

xidmət edir».

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti





“DAXİLİ AUDİT: REALLIQLAR VƏ 
PERSPEKTİVLƏR” MÖVZUSUNDA

BEYNƏLXALQ KONFRANSIN
NƏTİCƏLƏRİNƏ DAİR

T Ö V S İ Y Ə L Ə R

Əsas məqsədi iqtisadi inkişafda və şəffaflığın artırılmasında
daxili auditin rolu və əhəmiyyəti haqqında peşəkar müzakirələr
aparmaq, mövcud problemləri təhlil etmək, beynəlxalq təcrübə
nəzərə alınmaqla daxili auditin genişləndirilməsi istiqamətlərini
dəqiqləşdirmək, əməli tövsiyələr işləyib hazırlamaq, maarif -
ləndirmə və əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət mexanizmlərini müəyyən
etməkdən ibarət olan beynəlxalq konfransda səslənmiş təklifləri
aşağıdakı şəkildə   ifadə etmək olar: 
1. “Audit-Azərbayan İnstitutu” İctimai Birliyinin beynəlxalq

əlaqələrinin genişləndirilməsi;
2. “Audit-Azərbayan İnstitutu” İctimai Birliyinin Təftiş, İntizam,

Məsləhət, Üzvlük və Etika, Xarici əlaqələr və Metodik işlər
komissiyalarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi;

3. “Audit-Azərbayan İnstitutu” İctimai Birliyinin institusional
potensialının gücləndirilməsi;

4. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
müvafiq əlavə və dəyişikliklərin edilməsi barədə təkliflərin
işlənib hazırlanması;

5. Daxili audit xidməti yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda daxili
audit strategiyasının hazırlanması;

6. Korrupsiya hüquqpozmalarına qarşı mübarizə sahəsində həyata
keçirilməli olan institusional-preventiv tədbirlərdən biri kimi,
dövlət orqanlarında daxili nəzarət qurumlarının işinin təkmil-
ləşdirilməsi;
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7. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində institusional islahatların
aparılması və digər önəmli tədbirlərin həyata keçirilməsi;

8. Daxili audit alətlərinin tətbiqində əsas prioritet sahələrdən biri
olan beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və ölkəmizdə tətbiqi;

9. Daxili nəzarət qurumlarının fəaliyyətinin beynəlxalq təcrübə
nə zərə alınmaqla təkmilləşdirilməsi;

10. İnkişaf etmiş xarici ölkələrdə daxili nəzarət və risklərin idarə
olunması sahəsində mövcud qanunvericiliyin öyrənilməsi və
tətbiqi;

11. Daxili nəzarət sisteminin prioritet hədəflərindən biri olan elek-
tron daxili audit sisteminin yaradılması;

12. Vergi kataloqunun hazırlanması;
13. Auditorların ixtisasartırma və təkmilləşdirmə kurslarının mü -

təmadi təşkil edilməsi;
14. Daxili auditin  normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi;
15. Daxili audit üzrə praktik əhəmiyyətli metodik tövsiyə və şərh -

lərin hazırlanması;
16. İnformasiya texnologiyalarının köməyi ilə daxili auditin kom -

pyuter proqram təminatının hazırlanması;
17. Daxili nəzarət sistemlərinin fəaliyyətinə mütəmadi monito -

rinqlərin keçirilməsi;
18. Daxili nəzarət mexanizimlərinin və xidmət strukturlarının fəa -

liyyətinin səmərəliliyinin mütəmadi qiymətləndirilməsi;
19. Daxili auditorların sertifikatlaşdırılması sahəsində müvafiq

təd birlərin həyata keşirilməsi;
20. Analitik prosedurlardan səmərəli istifadə etməklə daxili audi -

tin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onun informasiya bazasının
müəyyən edilməsi;

21. Kənar auditorlar ilə daxili auditorlar arasında qarşılıqlı əla qə -
lərin koordinasiyası.
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“ƏN GÜCLÜ NƏZARƏT VİCDANDIR ”

Elşad SƏMƏDZADƏ, 
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı sədrinin
müavini, iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı adından bütün tədbir iştirak -
çılarını salamlayır və öncə, ardıcıl, tezliyi artan və Azərbaycana
yeni intellektual  əlaqələr bəxş edən Azərbaycan Auditorlar  Pala -
tasına təşəkkürümü bildirirəm.   

Qonaqlarımızı salamlayıram. “Allah üçnüqumu sevir” fəlsəfə -
si ni auditə gətirən xanım Kristina Bernotayteni salamlayıram. Bu-
rada Avropa Komissiyasının nümayəndəsi iştirak edir. Onu
sa  lam la yıram.

Bu gün burada çox maraqlı müzakirələr gedir.  Burada Mərkəzi
Bankın nümayəndəsinin maraqlı çıxışını dinlədik. Professor Vahid
Novruzovun qeyd etdiyi kimi, doğrudan da, auditin inkişafında
bank sisteminin böyük rolu vardır. İstər xarici bankların Azərbay-
canda nümayəndəliklərinin açılması, istərsə də Azərbaycan bank -
larının xarici ölkələrdə nümayəndəliklərinin açılması, yəni
beynəlxalq iqtisadi mühitlə sırf təmas bank ictimaiyyətini audit
qaydalarını tətbiq etməyə sövq edir. Onlar bu işi müvəffəqiyyətlə
həyata keçirir. Şübhəsiz, bu, Mərkəzi Bankın sistemli fəaliyyəti
nəticəsində mümkün olmuşdur. 

Auditlə bağlı tədbirə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin icazeler.gov.az
saytının təqdimatında iştirakdan sonra gəldim. İqtisadi İnkişaf
Nazirliyinin şəffaflığın artırılması, beynəlxalq inteqrasiya sahə -
sində gördüyü işlər çoxdur. Yeni sayt şəffaflığın artırılması is-
tiqamətində mühüm hadisədir. Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet
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səhifəsi isə müstəqil ekspertlər tərəfindən innovativ iqtisadiyyatın
nümunəsi kimi qiymətləndirilir. ARDNŞ-nin bu sahədə işi göz
qabağındadır. 

Bu yaxınlarda biz Ərzurumda Türkiyə-Azərbaycan münasi-
bətlərinin 20 illiyi ilə bağlı geniş tərkibli tədbirdə iştirak edirdik.
Orada belə bir fikir səsləndi ki, Azərbaycan Türkiyəyə daha çox
sərmayə yatırıb, nəinki Türkiyə Azərbaycana. Bu da birinci
növbədə, ARDNŞ-nin  İzmirdə istifadəyə verdiyi neft emalı za-
vodu ilə bağlıdır. Əlbəttə, bu proseslər Neft Şirkətinin beynəlxalq
şəffaflığının artması nəticəsində baş verir.  Yəni Neft Şirkətinin
şəffaflığı və beynəlxalq standartlara uyğunluğu göz qabağındadır,
təqdirəlayiqdir.

Azərbaycan dinamik inkişaf edir. Bu inkişaf ilk baxışdan xarici
mühitdə, infrastrukturda görünürsə, üç dəfə dahi sayılan Hermesin
“xaricdə nədirsə, daxildə də odur“ fəlsəfəsinə uyğun institusional
dəyişikliklərdə baş verir. Beynəlxalq aləmlə, ilk növbədə, Avropa
İttifaqı ilə səmərəli kontakt, inteqrasiya davam edir, münasibətlər
dərinləşir, sağlamlaşır. Burada auditin və bu gün söhbət açdığımız,
onun nüvəsi sayıla bilən daxili auditin böyük rolu var. Xrono -
logiyaya nəzər yetirək. Azərbaycanda müstəqillik qazanıldıqdan
sonra auditin inkişafı beynəlxalq aləmə istiqamətlənmiş, xarici
auditlə bağlıdır. Çünki ölkənin müstəqilliyinin ilk dövrlərində
Azərbaycanın potensialının qiymətləndirilməsi və ictimai əhə -
miyyətli qurumlara, digər böyük təşkilatlara – istər Beynəlxalq
Valyuta Fondu, istər Dünya Bankı, istərsə də başqa potensial in-
vestorlar tərəfindən maraq göstərilməsi ilə bağlı olmuşdur.  Belə-
liklə, əvvəl xarici audit stimullaşdırılırdı, amma getdikcə
Azər baycanda qeyri-dövlət sektoru inkişaf etdikcə, daxili audit
inkişaf edirdi. Bu gün Azərbaycanda istehsal olunan  5 məhsul
vahidinin təqribən 4-ü qeyri-dövlət bölməsinin payına düşür.  Bu
inkişaf sahibkarların - təsisçilərin  menecmentdən bir qədər kə-
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narlaşması və cari, sistemli nəzarəti digər struktur vahidinə, yəni
daxili auditə verməsi ilə nəticələndi. Ümumilikdə götürsək,
dünyada da daxili auditin 3-cü minilliyin əvvəlindən yeni yüksəliş
dövrünə qədəm qoyduğu qəbul edilib. Bu da böhran dövründə
xarici auditin hadisələri görməsi və qabaqlayıcı proqnozlarda olan
problemlərlə əlaqəli oldu. Azərbaycan  üçün bu institutun inki -
şafına baxanda maraqlı  məqamlar meydana gəlir. Daxili audit
həm xarici auditlə, həm də bizim keçmiş sistemdən miras qalan
nəzarət-təftiş idarələri ilə təmasdadır. Səmərəli inteqrasiyadan
söhbət gedəndə deyə bilərəm ki, bu gün beynəlxalq siyasi təşki-
latlar bunu önə çəkməsələr də, iqtisadi təşkilatlar mütləq daxili
auditin olmasını önə çəkir. Digər tərəfdən, daxili audit xidməti
nəzarət-təftiş idarələrinin funksiyalarını təkrarlamır. Əgər nəzarət-
təftiş idarələri retrospektiv baxışla məşğuldursa, “nə olub, necə
olub” sualına cavab verirsə, daxili audit “nə etməli” sualına cavab
verir və gələcək inkişafı müəyyən edir. Burada da 80-in 20-yə nis-
bətinin qorunması məsləhət görülür: 80 faiz zəmanətlərin, obyek-
tiv informasiyanın  verilməsi, 20 faiz isə məsləhətlərin verilməsi.
Burada maraqların toqquşması ola bilər ki, daxili auditlə məşğul
olan təsisat bu gün məsləhət verir, bir ildən sonra isə həmin məs-
ləhətin gerçəkləşməsi yoxdur. Onda maraqların toqquşması
məsələsi olur, yəni bu məsələni də diqqətdə saxlamaq lazımdır. 

Ümumi şəkildə onu demək istəyirəm ki, bu institutun
əhəmiyyəti cəmiyyət tərəfindən dərk olunmalıdır, cəmiyyət
tərəfindən dəstəklənməlidir. İqtisadiyyatda  əsas məsələ var –
məhdud resurslarla artan tələbatları təmin etmək. Bax, daxili audit
vasitəsilə bu məsələnin həllinə kömək etmək olar. 

Çıxışımı belə bir fikirlə  ümumiləşdirmək istəyirəm.   Ən güclü
nəzarət vicdandır.  Vicdan da ən əsas daxildə olmalıdır ki, bu da
korporativ vicdan anlayışını  ortaya çıxararaq, daxili audit üçün
böyuk imkanlar açır.
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ETİBARIN BƏRPA OLUNMASINI
TƏMİN EDƏN STRUKTUR – DAXİLİ AUDİT

Akif MUSAYEV,
AMEA-nın müxbir üzvü, 
Azərbaycan Universitetinin professoru

Son illərdə dünya iqtisadiyyatını bürümüş qlobal maliyyə
böhranı və onun yaratdığı problemlər müqabilində maliyyə hesa -
b atlarının dəqiq və düzgün aparılmasında auditin rolu xeyli art-
mışdır.

Daxili audit cəmiyyətdə, müəssisələrdə etibarın bərpa olun-
masını təmin edən bir strukturdur. 

Son illərdə Azərbaycanda iqtisadiyyata qoyulan investisiyanın
həcmi 20 milyard dollara çatmış, neft sektoru ilə yanaşı, qeyri-
neft sektorunun da uğurla inkişaf etdirilməsi müşahidə olunur.

İqtisadiyyatın  uğurla inkişaf etdirilməsində vergi ilə yanaşı,
auditin də əhəmiyyəti böyükdür. Bu sahədə beynəlxalq təcrübənin
öyrənilməsi və beynəlxalq standartlar əsasında iqtisadiyyatın ayrı-
ayrı sahələrində aparılan islahatlar buna bariz bir nümunədir. Bu
nöqteyi-nəzərdən, son illər qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi
nəticəsində ölkəmizdə tətbiq olunan bir sıra iqtisadi mexanizmlər
xüsusi qeyd edilməlidir.

Məsələn, elektron auditin aparılması (maliyyə hesabatlarının
vergi orqanlarına elektron variantda təqdim olunması və elektron
auditin aparılması, təsərrüfat subyektlərində xüsusi yer tutan da -
xili audit strukturlarının təşkili).

Qarşılıqlı və səmərəli münasibətlər əsasında vergi orqanları ilə
auditorların əməkdaşlıq əlaqələri iqtisadiyyatın möhkəmləndiril -
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məsində və yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir
amil kimi məmnuniyyətlə qeyd edilir. 

Müasir informasiya texnologiyaları və proqramları əsasında
aparılan vergi  və  auditor yoxlamaları işlərin  şəffaf  şəraitdə  gö -
rü l  məsinə zəmin yaradır, şəffaflığın artırılmasına imkan verir və
korrupsiyaya qarşı mübarizədə mühüm yer tutur. Vergi və audit
sistemlərində uğurla aparılan islahatlar ölkə iqtisadiyyatında yeni
nailiyyətlərin əldə olunmasına imkan verir, kiçik və orta müəs-
sisələrin yaradılmasına və inkişafına böyük kömək göstərir.

Əmin olduğumu bildirirəm  ki, cari konfransda auditin, ilk növ -
bədə, daxili auditin  müasir problemləri ətraflı müzakirə olunacaq,
konfrans iştirakçılarının maraqlı təklif və tövsiyələri müzakirə
ediləcəkdir.

Sonda konfrans iştirakçılarına və qonaqlara uğurlar diləyir,
təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirirəm.
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İCTİMAİ HƏYATIN
ƏHƏMİYYƏTLİ ELEMENTİ

Vahid NOVRUZOV,
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri,
“Audit- Azərbaycan İnstitutu”İctimai Birliyinin prezidenti,
iqtisad elmləri doktoru,  professor

İctimai həyatın əhəmiyyətli elementi olan daxili audit öz
funksiyalarını düzgün müəyyənləşdirməli və düzgün yerinə ye-
tirməlidir. Daxili auditin təsərrüfat subyektlərinin dayanıqlığının
təmin olunmasında, rəhbərliyə düzgün və vaxtında məlumat ve -
rilməsi və iqtisadi proseslərin düzgün aparılmasında, düzgün
qərarların qəbul edilməsində böyük rolu vardır. Daxili audit, eyni
zamanda, son illərdə bütün dünyada böyük bir problemə çevrilmiş
şəffaflığın artırılmasında, korrupsiyaya qarşı mübarizədə də
böyük rol oynayır. Bütün bunların həyata keçirilməsi üçün, daxili
auditin öz rolunu lazımi səviyyədə yerinə yetirməsi üçün daxili
audit özü də təkmilləşməlidir.

Bizim bugünkü konfransın məqsədi ondan ibarətdir ki, həm işti-
rakçıların, həm də qonaqların məruzələrində daxili audit sistemi-
nin təkmilləşdirilərək qurulması prosesləri həm müzakirə edilsin,
həm də təcrübə mübadiləsi aparılsın. Vurğulamaq istərdim ki,
Azərbaycanda daxili auditin təşəkkülü 1999-cu ilə təsadüf edir.
İndiyə qədər daxili auditlə bağlı müxtəlif seminarlar, görüşlər
keçirilmişdir, lakin daxili auditin bütövlükdə daha geniş müza-
kirəsi bu günə təsadüf edir. Son illərdə auditin problemlərinin,
maliyyə hesabatlarında şəffaflığın artırılması sahəsində beynəl -
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xalq təcrübənin öyrənilməsi ilə yanaşı, məhz bu konfransımızda
xüsusi olaraq daxili auditin spesifik cəhətlərinə diqqət yetirilir.
Bu, ilk tədbirdir ki, belə bir səviyyədə təşkil etmişik.

Daxili audit sistemi bütövlükdə daxili nəzarət sisteminin tək-
milləşdirilməsinə xidmət edir. Böyük məmnunluq hissi ilə vurğu-
lamaq istəyirəm ki, ölkəmizdə maliyyə hesabatlarının
təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması istiqamətində
möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən imzalanan fərman və sərən-
camlar əsasında həyata keçirilən uğurlu islahatlar nəticəsində
müasir maliyyə nəzarəti sistemi yaradılmışdır. Bununla əlaqədar
olaraq, köhnə sistem ləğv olunmuş, lüzumsuz qurumlar əvəzinə
yeni strukturlar yaradılmışdır və onlar beynəlxalq standartlar
əsasında fəaliyyət göstərirlər. Bilirsiniz ki, dövlət və hökumət
tərəfindən maliyyə hesabatlarının şəffaflığının artırılması is-
tiqamətində mühüm proqram və layihələr qəbul edilmiş, onlar
uğurla həyata keçirilir. Məsələn, vergilərdə auditin təsbit olun-
ması, hesabatların elektron qaydada verilməsi və təqdim olunması
və buna oxşar digər məsələləri bura aid etmək istərdim. 

Azərbaycanda auditin təşkili və inkişafı son illərdə möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında daha geniş
vüsət almışdır. Böyük fərəh hissi ilə qeyd etmək istərdim ki,
möhtərəm Prezidentimizin təşəbbüsü ilə məhz MDB məkanında
ilk dəfə Azərbaycanda daxili audit haqqında  qanun qəbul
edilmişdir. Bununla əlaqədar hökumət tərəfindən qəbul olunmuş
qərarlara əsasən daxili auditə dair zəruri olan normativ hüquqi
sənədlərin hazırlanması və tətbiq olunması həyata keçirilir.

Bugünkü tədbirimiz “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Res -
publikası Qanununun qəbul olunmasının 5-ci ildönümünə həsr
olu nur. “Daxili audir haqqında” Qanunda qeyd olunduğu kimi,
təsərrüfat müəssisələrində daxili audit strukturlarının təşkili ilə
tədbirlər məhdudlaşmır, həm Qanunda, həm də digər mühüm
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əhəmiyyətli dövlət proqramlarında şəffaflığın artırılmasında və
korrupsiyaya qarşı mübarizədə daxili auditin mühüm rol oyna-
ması təsbit olunmuşdur. 

Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq, daxili auditin normativ
hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi və onun inkişafında beynəl -
xalq təcrübənin öyrənilməsi zəruridir. Bu gün burada daxili au-
ditin nəticələri, nailiyyətləri müzakirə olunacaq, eyni zamanda,
ölkəmizdə mövcud problemlər barədə fikir mübadiləsi aparılacaq,
qabaqcıl beynəlxalq təcrübə haqqında söz açılacaq və ümu-
miyyətlə, bu peşənin inkişafı istiqamətində dəyərli fikir və tək-
liflər diqqətimizdən yayınmayacaqdır.

Sonda təşkilatçılara, sponsorlara, tədbirdə iştirak edən bütün
qonaqlara minnətdarlığımı bildirirəm.
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AZƏRBAYCANDA DAXİLİ AUDİTİN
TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFI YOLLARI

Ramiz QƏNİZADƏ, 
“Audit-Azərbayan İnstitutu” İctimai Birliyinin
vitse-prezidenti, Azərbaycan Respublikası
Hesablama Palatasının sektor müdiri

Ölkəmizdə daxili audit fəaliyyətinin özünütənzimləməsini həyata
keçirən “Audit-Azərbayan İnstitutu” İctimai Birliyinin yaranması
1999-cu ilə təsadüf edir. Beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitutu (IIA)
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının müraciətinə əsasən
1999-cu il 26 iyun tarixli qərarı ilə “Audit-Azərbaycan” bölməsini
təsis etmişdir. Beləliklə, həmin tarixdən tərkibində Auditorlar
Palatasının 14 nəfər üzvü olan “Audit-Azərbaycan” İctimai Birliyi
fəaliyyətə başlamışdır. 

Auditorlar Palatasının  üzvləri tərəfindən ölkədə daxili auditin
təbliğinə, daxili auditor peşəsinin inkişafına diqqət yetirilməsinin isə
bir əsas səbəbi var idi: müəssisə və təşkilatlarda idarəetmənin
səmərəli təşkilinə yardım edən daxili audit nəticə etibarilə müstəqil
auditor yoxlamalarının özülü hesab olunur və bu missiyanı yerinə
yetirir. 

“Audit-Azərbaycan” bölməsi  beynəlxalq Daxili Auditorlar İnsti-
tutunun (IIA) Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında yaradılmış ilk
bölməsidir.

Həmin ilin sentyabr ayında səlahiyyətli dövlət orqanlarının (Pre -
zident Administrasiyasının, Milli Məclisin) nümayəndələrinin və
ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin iştirakı
ilə bölmənin ilk rəsmi tədbiri – təqdimetmə mərasimi keçirilmişdir.

“Audit-Azərbaycan” İctimai Birliyi öz qarşısına ölkəmizdə daxili
auditor peşəsinin yayılması və inkişaf etdirilməsi, daxili auditorlar
arasında peşə münasibətlərinin gücləndirilməsi, onların mə-
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nafelərinin və müstəqilliyinin qorunması, peşənin standart və nor-
malarının işlənib hazırlanması, təkmilləşdirilməsi məqsədlərini qoy-
muşdur.

Ötən müddət ərzində “Audit-Azərbaycan” bölməsi yetərincə təş -
kilatlanmış, daxili auditor peşəsinin təbliği və inkişafı üzrə nüfuzlu
milli quruma çevrilmişdir.

Fəaliyyəti, əldə etdiyi uğur və nailiyyətləri nəzərə alınaraq, 2008-
ci ilin yanvarında bölmə IIA çərçivəsində institut statusu almışdır.

“Audit-Azərbaycan” bölməsinin fəaliyyətə başlaması ilə bağlı
2000-ci il 2 may tarixində keçirilmiş ilk ümumi yığıncaqda İdarə
Heyəti, idarəetmə və fəaliyyət komissiyaları yaradılmış və onlara
üzvlər seçilmişlər. 2005-ci və 2010-cu illərdə keçirilən ümumi yığın-
caqlarda İdarə Heyətinin, 2003-cü, 2006-cı və 2011-ci illərdə
idarəetmə və fəaliyyət komissiyalarının yeni tərkibi seçilmişdir.
Hazırda İdarə Heyəti 11 nəfərdən ibarətdir. İdarə Heyətinin işinin
səmərəliyinin artırılması, İnstitutun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə və Nizamnaməyə uyğun olaraq, Təftiş, İntizam, Məsləhət,
Üzvlük və Etika, Xarici Əlaqələr və Metodik İşlər komissiyaları
yaradılmışdır.

Yeni üzvlərin cəlb edilməsi  istiqamətində aparılan işlərin
nəticəsində üzvlərin sayı hazırda 180 nəfərə çatmışdır və üzvlüyə
dair yeni müraciətlər qəbul edilməkdədir. Üzvlərimiz 100-dən çox
müəssisə və təşkilatda, o cümlədən banklarda, səhmdar
cəmiyyətlərində, sığorta təşkilatlarında, Auditorlar Palatasında,
nazirliklərdə, şirkətlərdə və sair qurumlarda  çalışırlar.  

Hal-hazırda üzvlərimizin 16 nəfəri (9%) Auditorlar Palatasının
əməkdaşları, 60 nəfəri (33%) sərbəst auditorlar və auditor təşkilat-
larının əməkdaşları, 104 nəfəri (58%) isə müxtəlif yerlərdə çalışan
mütəxəssislərdir.

Daxili Auditorlar İnstitutunun (IIA) 2000-2001-ci illərdə üzvlərin
say artımı üzrə elan etdiyi müsabiqədə “Audit-Azərbaycan” 50-dək
üzvü olan qurumlar kateqoriyasında qalib adını qazanmış və xüsusi
mükafata layiq görülmüşdür.
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Ümumiyyətlə, azərbaycanlı daxili auditorların fəaliyyəti IIA
tərəfindən lazımi dərəcədə dəyərləndirilir. Belə ki, Daxili Auditorlar
İnstitutunun 2005-ci ildə 100000-ci üzvlə bağlı keçirdiyi ən yaxşı
ideya müsabiqəsində «Audit-Azərbaycan» 3-cü yerə layiq
görülmüşdür.

2010-cu ildə bizim İnstitut  beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitu-
tunun keçirdiyi ənənəvi Beynəlxaq Təbliğat-Təşviqat Proqramı
(IMAP) müsabiqəsində iştirak etmiş və daxili auditor peşəsinin
təbliği sahəsində fəaliyyəti müsbət qiymətləndirilmişdir.

Bir neçə üzvümüz IIA-in daimi komitələrinə və işçi qruplarına
seçilmişdir.

Daxili audit peşəsinin yayılması və inkişafına ən böyük diqqət
ayrılır. Beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitutu  tərəfindən hazırlanmış
“Daxili Auditin Peşə Təcrübəsi üzrə Standartlar” və “Etika Məcəl-
ləsi” IIA-in  rəsmi icazəsi ilə 2001-ci ildə Azərbaycan dilinə tərcümə
olunaraq, “Daxili audit standartları” adı altında kitabça şəklində nəşr
etdirilmişdir. Azərbaycan bu mühüm sənədləri öz dilinə tərcümə
edən 18-ci ölkə olmuşdur.

“Daxili Auditin Peşə Təcrübəsi üzrə Standartlar”ın və “Etika
Məcəlləsi”nin Daxili Auditorlar İnstitutu (IIA) tərəfindən əlavə və
düzəlişlər edilməklə, 2004-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmiş
yekun mətni Daxili Auditorlar İnstitutunun rəsmi icazəsi ilə yenidən
tərcümə edilərək, 2006-cı ildə “Daxili audit fəaliyyətinin təməl prin-
sipləri” adı altında 500 nüsxədən ibarət kitab şəklində nəşr olunmuş-
dur. 2008-ci ildə isə “Daxili audit: qanunvericilik və normativ
sənədlər” adı altında yeni bir toplu nəşr olunmuşdur. Topluda “Daxili
audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Daxili Au-
ditin Peşə Təcrübəsi üzrə Standartlar” və “Etika Məcəlləsi” ve -
rilmişdir. Bundan əlavə, “Müəssisə və təşkilatlarda daxili audit
xidmətinin təşkili üzrə nümunəvi proqram” da işlənib hazırlanmış
və nəşr etdirilmişdir.

Göstərilən nəşrlər “Audit-Azərbaycan İnstitutu” İctimai Birliyinin
üzvlərinə pulsuz olaraq paylanmışdır.
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2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası  Təhsil Nazirliyinin qərarı
ilə çap edilmiş “Daxili audit” dərs vəsaiti iqtisadi ixtisaslar üzrə təhsil
alan tələbələr, magistrlər, aspirantlar, müəllimlər, auditorlar, müha-
siblər, daxili auditorlar, digər maliyyə nəzarəti orqanlarının işçiləri,
təsərrüfat subyektlərinin rəhbərləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Dərsliyə daxili auditin mahiyyəti və əhəmiyyəti, təşkili, idarə
edilməsi, auditin aparılması, daxili audit fəaliyyətinin əsas is-
tiqamətləri, auditdə istifadə olunan metodlar və üsullar, yoxlamaların
elektron formada işlənməsi xüsusiyyətləri barədə fəsillər daxil
edilmişdir. Ümumiyyətlə, dərs vəsaiti 8 fəsildən və 332 səhifədən
ibarətdir.

Fəaliyyətimiz dövründə kütləvi informasiyya vasitələrində
üzvlərimiz tərəfindən daxili auditə aid 100-dən çox məqalə dərc et-
dirilmişdir.

“Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunundan
irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar Auditorlar Palatası ilə bir-
likdə “Daxili auditin əsasları” adlı kurs təşkil edilmiş, müxtəlif idarə
və müəssisələr üçün sertifikatlı daxili auditorların hazırlanmasına
başlamış və bu işlər müntəzəm olaraq davam etdirilir. 2007-ci ilin
sentyabr ayından başlayaraq hal-hazırkı dövrədək kursların  21 bu-
raxılışı olmuşdur. Kursları ümumilikdə 214 nəfər bitirmişdir. Təşkil
olunan kurslarda məşğələlər əsasən İnstitutumuzun üzvləri tərəfindən
aparılır.

Bundan başqa, İnstitutumuz və  IIA nümayəndələrinin keçirdiyi
çoxsaylı seminarlar mütəxəssislər tərəfindən böyük maraqla
qarşılanır. 

Biz xarici əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsinə də önəm veririk.
Fəxrlə deyə bilərik ki, İnstitutun beynəlxalq əlaqələri ildən-ilə

genişlənir.
2004-cü il oktyabrın 9-da Avropa Daxili Audit İnstitutları Kon-

federasiyasının (ECIIA) Baş Assambleyasında “Audit-Azərbaycan”
bu nüfuzlu regional təşkilata üzv qəbul edilmişdir.

2007-ci ildə “Audit-Azərbaycan”ın beynəlxalq və regional peşə
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təşkilatlarına inteqrasiyası istiqamətində daha bir addım atılmışdır:
Birlik 2007-ci il noyabrın 27-də Asiya Daxili Auditorlar İnstitutları
Konfederasiyasına (ACIIA) assosiativ üzv qəbul olunmuşdur.

“Audit-Azərbaycan” 2000-ci ildə Bakıda Türkiyə Daxili Audi-
torlar İnstitutu (TIDE) ilə Niyyət Protokolu imzalamışdır.

2007-ci il sentyabrın 21-də isə Pekində Çin Daxili Auditorlar İn-
stitutu ilə əməkdaşlıq barədə Anlaşma memorandumu imzalanmışdır.

Bu sənədlərə əsasən, biz həmin təşkilatlarla qarşılıqlı informasiya
və təcrübə mübadiləsi, peşə məsələlərinə dair məsləhətləşmələr
aparırıq.

Beynəlxalq əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və mütərrəqi dünya
təcrübəsinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə
İnstitutun nümayəndələri daxili audit üzrə keçirilən müxtəlif
beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirak etmiş, həmin səfərlər zamanı
əhəmiyyətli materiallar və sənədlər, kifayət qədər təcrübə əldə et-
mişlər. 

2008-ci il 20-21 noyabr tarixlərində Avropa Daxili Audit İnstitut-
ları Konfederasiyasının (ECIIA) Berlin şəhərində keçirilən Baş As-
sambleyasında və “Korporativ idarəetmə, uyğunluq və daxili audit”
adlı beynəlxalq konfransında İnstitutumuzun prezidenti V.Novruzov
“Azərbaycanda daxili audit qanunvericiliyi” mövzu sunda məruzə ilə
çıxış etmişdir. Məruzə böyük maraqla qarşılanmış, Azərbaycanın
audit qanunvericiliyi, o cümlədən “Daxili audit haqqında” Qanun
avropalı mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

Beynəlxalq əlaqələrin gücləndirilməsi və Azərbaycanda daxili au-
ditin inkişafını təmin etmək məqsədilə Auditorlar Palatası özünün
internet saytında “Audit-Azərbayan İnstitutu” İctimai Birliyinin
ayrıca səhifəsini yaratmış və orada IIA tərəfindən daxili audit üzrə
keçirilən tədbirlər barədə informasiyaların, yeniliklərin və digər
məlumatların yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

Azərbaycanda daxili audit bir sıra normativ aktlarla tənzimlənir
ki, bunlardan da ən mühümü “Daxili audit haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunudur.
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“Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun la -
yihəsi daxili aditor fəaliyyəti üzrə bir sıra ölkələrin müvafiq qanun-
vericiliyi hərtərəfli öyrənilməklə işlənib hazırlanmışdır.

“Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
qəbul edilməsi ilə  Müstəqil Dövlətlər Biriyi (MDB) ölkələri arasında
birinci olaraq Azərbaycanda daxili auditor fəaliyyətinin həyata keçi -
rilməsi qanunvericiliklə hüquqi təsbitini tapmışdır. 2007-ci il 29 iyun
tarixində “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Res publikasının Prezi-
denti fərman imzalamışdır. 

5 fəsil və 15 maddədən ibarət olan bu Qanun təsərrüfat subyekt -
lərinin idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə daxili
audit xidmətinin təşkilinin və həyata keçirilməsinin hüquqi əsas -
larını, daxili auditorların hüquq və vəzifələrini müəyyən edir.

Qanunda mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olma-
yaraq ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən və məcburi auditin obyek ti
olan təsərrüfat subyektlərində daxili auditin yaradılması tələb olunur.

“Daxili audit haqqında” Qanun Azərbaycan Respublikasında şəf-
faflığın təmin olunması və korrupsiyaya qarşı mübarizə strate-
giyasının hüquqi təməlində özünəməxsus yer tutmaqla, ölkəmizin
beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasına da əvəzedilməz bir töhfədir.

“Məcburi auditin obyekti olan təsərrüfat subyektləri üzrə “Da xili
audit haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun mərhə lələrlə
tətbiqi müddətləri”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 5 oktyabr tarixli qərarı ilə daxili
auditin tətbiqi müddətləri müəyyən olunmuşdur.

Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi-sosial yönümlü müxtəlif
Dövlət Proqramlarında  daxili auditorların qarşısında bir sıra və -
zifələr qoyulmuşdur və biz bu istiqamətdə daimi işləyirik. İnanıram
ki, fəaliyyətimizin həmişə uğurlu olması İnstitutun əsas prinsipi olan
“Əməkdaşlıq yolu ilə təkamül” prinsipinə riayət edilməsi ilə
mümkündür.
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Ümid edirik ki, daxili audit peşəsi maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin
səmərəliliyini yüksəltməklə, müəssisə və idarə rəhbərlərinə səriştəli
kömək etməklə, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının sürətləndi -
rilməsində mühüm rol oynayacaqdır. 

THREE  LINES OF DEFENCE MODEL
IN THE INTERNAL  AUDIT

Kristina BERNOTAITE,
Board member of the ECIIA (European Confederation 
of  Institutes of  Internal Auditing), The member 
of the Lithuanian Association of  Internal Auditors

The Institute of Internal Auditors – IIA
The IIA is an international professional association represented

worldwide through 250 institutes.
Established in 1941, The IIA is an international professional as-

sociation with global headquarters in Altamonte Springs, Florida,
USA.

More than 70 years later, The IIA is a dynamic global organization
with 170,000 members worldwide.

European Confederation of Institutes of Internal Auditing –
ECIIA 

The ECIIA represents the beacon of the Internal Audit profession
in the wider geographic area of Europe and the Mediterranean basin:

35 countries; 40 000 members.
Primary objective of furthering the development of internal audit

through knowledge sharing, key relationships and the regulatory en-
vironment.

The ECIIA established in the heart of the Europe - Rue Royale,
Brussels, Belgium.
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The International non-profit organization ECIIA, was constituted
under the Belgian act of 25 October 1919.

ECIIA started in 1982 as an association.
The Royal Decree of 7 January 2001 confirms its legal entity as

an international association with scientific objectives.

Management Board
Carolyn Dittmeier
Hans Joachim Büsselberg
Marie-Helene Laimay
Martin Stevens 
Thijs Smit 
Kristina Bernotaite
Philip Ratcliffe
Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

Audit Committee
Mauro Di Gennaro 
Charlotta Löfstrand Hjelm 
Slavko Rakocevic

IIA & ECIIA offering
* Standards& Guidance
* Knowledge & Research
* Certification
* Education & events
* Academic support
* Public Affairs

International Professional Practices Framework
International Professional Practices Framework, a global guid-

ance-setting body developed by IA
International technical boards and commitees and approved by the

Board of Directors in 2009.
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Internal Audit Research Foundation & Academic activities
The IARF is a separate organization promoting research and aca-

demic study, such as 
* Over 200 research reports covering the full spectrum of issues

facing the profession.
* Hundreds of internal audit publications, tools, and reference ma-

terials accessible through The IIA Research Foundation Bookstore.
* Unprecedented global research that can be leveraged for future

projects such as the 2010 Common Body of Knowledge (CBOK)
Study.

* Grants and awards that support research by students, educators,
IIA chapters and Institutes, and other curious minds looking to make
a meaningful contribution to our profession.

- ECIIA has the Academic Relations Task Force
- database of European Countries
- ECIIA University Network

Certifications of the IA Profession:
Certified İnternal Auditor - CIA
Certified Government Auditing Professional – CGAP
Certified Financial Services Auditor – CFSA
Certification in Control Self Assessment – CCSA
Certification in Risk Management Assurance – CRMA

ECIIA Board activities
Federation of European Risk Management Associations /FERMA/
ecoDa / a.s.b.1
European Commission
EuropeanIssuers
Federation of Securites Exchanges
The Federation of European Accountants
* New guidance for senior executives on risk can help avoid ad-

ditional regulatory attention, December 2011
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* Guidance on the 8th EU Company Law Directive - Article 41,
October 2010

* Position Paper on Internal Auditing in Europe - February
2005

* The Internal Auditor's role in the prevention on Fraud - Oc-
tober 1999

* The Position of the Statutory Auditor within the Company and
the Role of Internal Audit - December 1996

ECIIA & FERMA: Three Lines Defence Model
* The objective of this FERMA/ECIIA
Guidance is to assist board members, particularly members of the

audit committee, with the implementation of art. 41 of the 8th Euro-
pean Company Law Directive

* Interaction between the various actors in risk management and
internal control

* The board and the CEO are respectively responsible for provid-
ing oversight and monitoring risk management strategies and
processes seeking effectively assume duties and assurance within the
organization

The Three Lines of Defence (1st line)
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1st line: Operations management
Operations management has ownership, responsibility and ac-

countability for:
* Assessing risks
* Controlling risks
* Mitigating risks
* Key features  
Key features:
* Promotes a strong risk culture and focus on sustainable riskad-

justed operations
* Promotes a culture of adhering to limits and managing risk ex-

posure
* Ongoing monitoring of positions and management of risks

The Three Lines of  Defence   

2nd line: Risk Functions
Provide support and independent challenge on:
* Risk assessment
* Risk appetite and strategy
* Risk reporting
* Adequacy of mitigating plans

Key features:
* Overarching 'risk oversight unit' takes an integrated view of risk
* Risk management separate from risk control
* Supports through developing and advising on risk strategies
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The Three Lines of Defence 

3rd line: INTERNAL AUDIT
Provides independent assurance on:
* 1st and 2nd lines of defense
* Appropriateness and effectiveness of internal controls
* Effectiveness of policy implementation
Key features:
* Independent assurance on the activities of the ministry/ depart-

ment
* Assesses the appropriateness/ effectiveness of interna controls
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ARDNŞ VƏ ONUN STRUKTUR BÖLMƏLƏRİNDƏ
DAXİLİ AUDİTİN TƏŞKİLİ İŞİ

Əliheydər SÜLEYMANOV,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 
Audit departamentinin rəisi 

Dünya iqtisadiyyatına uğurla inteqrasiya edən Azərbaycanda da -
xili auditin tətbiqi ilk dəfə möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin qanunvericilik təşəbbüsü ilə 2007-ci il 22 may tarixində
qəbul edilmiş  “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununa əsasən təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq ölkə
ərazisində fəaliyyət göstərən və məcburi auditin obyekti olan təsər-
rüfat subyektlərində daxili auditin yaradılması ilə başlanmışdır. 

Müasir iqtisadi münasibətlər şəraitində istehsal proseslərinin daha
da genişləndirilməsi, bu sahələrə nəzarətin artırılması, baş vermiş
hər hansı bir çatışmazlığın aradan qaldırılmasına köməklik göstəril -
məsi, maliyyə sabitliyinin qorunub saxlanması, idarəçiliyin keyfiyyə-
tinin yüksəldilməsi, müəssisə və təşkilatın fəaliyyətində risklərin
aradan qaldırılması, azaldılması və idarə olunması üzrə qərarların
qəbul edilməsi üçün şirkət rəhbərliyinin vaxtında məlumatlandırıl-
ması və işgüzar tərəfdaşların etibarının qazanılması ARDNŞ üçün
böyük əhəmiyyət kəsb etdiyindən və “Daxili audit haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək  məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətində daxili audit siyasə-
tini və strategiyasını müəyyən etmək, daxili audit planlarını təsdiq
etmək, daxili audit fəaliyyətinə nəzarət etmək, nəzarət sisteminin
təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyələr vermək, risklərin idarə edilməsi
sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair şirkətin müvafiq idarəetmə
orqanına təkliflər vermək, şirkətdə və onun struktur bölmələrində
maliyyə risklərinin yüksək olduğu sahələri müəyyənləşdirmək və s.
məqsədlərlə Audit Komitəsi yaradılmışdır.
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ARDNŞ-nin daxili audit xidməti fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını,
məqsədlərini, fəaliyyət sahəsini, prinsiplərini, statusunu və funk -
siyalarını müəyyən etmək üçün ARDNŞ-də “Azərbaycan Respub-
likası Dövlət Neft Şirkətinin Daxili Audit Siyasəti” işlənib
hazırlanmış və bu normativ sənəd şirkətin prezidenti və Audit Komi -
təsi tərəfindən təsdiq edilmişdir.

ARDNŞ-də daxili audit xidmətinin həyata keçirilməsi üçün Audit
departamenti yaradılmış və departament öz fəaliyyətində “Daxili
audit haqqında”  Azərbaycan Respublikası Qanununu, ARDNŞ-nin
nizamnaməsini, Audit Komitəsinin qərarlarını, ARDNŞ-nin Daxili
Audit Siyasətini, şirkətin digər normativ hüquqi aktlarını və Audit
departamentinin Əsasnaməsini rəhbər tutur. Şirkətin daxili audit xid-
mətinin təşkil edilməsinə məsul olan və şirkətin prezidenti tərəfindən
vəzifəyə təyin edilən Audit departamentinin rəisi öz işinin təşkilinə
görə şirkətin prezidenti və Audit Komitəsi qarşısında məsuliyyət
daşıyır.

ARDNŞ-də daxili audit funksiyasını təşkil etmək, daxili auditin
tövsiyə olunan məzmununu və metodoloji əsaslarını göstərmək üçün
“Pricewaterhouse Coopers“ şirkəti tərəfindən ARDNŞ üçün “Daxili
audit metodologiyası” işlənib hazırlanmışdır. 

Audit departamentinin rəisi “Daxili audit metodologiyası”na
uyğun olaraq ARDNŞ-nin baş ofisində və onun bütün struktur
bölmələrində müntəzəm və səmərəli fəaliyyətin təmin edilməsi,
məqsədlərə nail olmaq üçün risklərin idarə edilməsi, potensial it -
kilərin səviyyəsinin azaldılması, istənilən dəyişikliyə qısa müddət
ərzində münasibət bildirilməsi məqsədilə yaradılan daxili nəzarət
sisteminin səmərəliliyini müəyyən etmək üçün daxili audit xidmə-
tinin işinin planlaşdırılmasını və daxili auditin aparılmasını təşkil
edir. 

Daxili audit departamentinin rəisi ARDNŞ-nin DAD-nın işçiləri
sırasından risklərin qiymətləndirilməsinin keçirilməsinə və bütöv -
lükdə şirkət üzrə illik audit planının tərtib edilməsinə görə ca vabdeh
olan kuratoru təyin edir. Kurator, DAD rəisinin göstərişi ilə biznes
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vahidləri səviyyəsində risklərin qiymətləndirilməsi və audit planının
tərtib edilməsi prosesində iştirak etmək üçün struktur bölmələrinin
daxili audit şöbələrindən işçilərin siyahısını müəyyənləşdirir və
həmin işçilərin audit planının tərtib edilməsi üzrə işçi qrupu təşkil
etdiklərini təsdiqləyir. Göstərişdə hər bir işçi üçün üzərində risklərin
qiymətləndirilməsi aparılmalı biznes vahidləri və ya biznes proses-
lərinin siyahısı və ilkin audit planının təqdim edilməsi müddətləri
göstərilir.

Daxili auditin illik riskyönümlü planlaşdırılması prosesində hər
bir audit obyektinin biznes prosesləri, fəaliyyətləri və onlarla bağlı
ən əhəmiyyətli risklər qiymətləndirilməklə və şirkət rəhbərliyinin
müəyyən etdiyi vəzifələr və problemlər nəzərə alınmaqla tərtib edilir.
Şirkətin strategiyasında və əməliyyat fəaliyyətində baş vermiş son
dəyişiklikləri əks etdirmək üçün auditlərin illik planlaşdırılması pro -
sesi risklərin qiymətləndirilməsinə və onların şirkətin fəaliyyətinə
və məqsədlərinə mümkün təsirinə əsaslanır. Audit planının key-
fiyyətlə tərtib edilməsinin əsas məqamı şirkət rəhbərliyinin müəyyən
etdiyi məsələlərin və problemlərin metodikada nəzərdə tutulduğu
kimi plana daxil edilməsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, risklərin
qiymətləndirilməsi audit planının tərtib edilməsi prosesinin ən vacib
hissəsidir. Bu mərhələdə biznes vahidlərindən məlumatlar toplanılır,
audit obyektlərində təhlil olunan biznes proseslərində iştirak edən
işçilərlə müsahibələr keçirilir və müsahibələrin nəticələri əsasında
biznes prosesinin mövcud riskləri və onların yaranması sahələri
müəyyən olunur. Risklərin müəyyənləşdirilməsi və siyahısının tərtib
edilməsindən sonra illik audit planının hazırlanması üzrə işçi qrupun
üzvləri tərəfindən hər bir riskin reallaşması ehtimalı və risk real-
laşdığı təqdirdə onun biznes vahidinə (bütövlükdə şirkətə) təsiri
qiymətləndirilir və vacibliyi müəyyənləşdirilir. İllik planlaşdırma
məqsədləri üçün risklərin qiymətləndirilməsi proseduru çərçivəsində
Daxili audit departamenti tərəfindən hər bir aşkar edilmiş risk üçün
ehtimal və təsir qiymətləri müəyyənləşdirilir,  risklər siyahısında mü-
vafiq balları təyin edilir.
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Bütün biznes vahidlərinin biznes prosesləri ilə bağlı riskləri
müəyyənləşdirildikdən və qiymətləndirildikdən sonra illik audit
planının hazırlanması üçün işçi qrupun üzvləri audit sahələrini
müəyyənləşdirərək onları audit obyektləri ilə əlaqələndirirlər. Bu
audit tapşırığının təmin edilməsi məqsədilə  hər bir seçilmiş sahə
üçün ona uyğun olan biznes vahidini, auditin növünü, habelə
mümkün qədər audit üçün bölmələrin seçilməsinin həyata keçi -
rilməsinin vacibliyi nəzərə alınır. Adətən, bir qayda olaraq, bu
sahələrə audit obyektinin ən riskli sahələri aid edilir. Audit üzrə
tapşırığın həcmi müəyyənləşdirilərkən nəzərə alınır ki, biznes vahi -
dinə xeyir gətirmək və rəhbərliyin marağını gücləndirmək üçün au-
ditin nəticələri vaxtlı-vaxtında təmin olunmalıdır. 

İlkin təhlilin aparılması və audit üzrə tapşırığın iş həcminin
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə audit üzrə işçi qrupun rəhbəri audit
obyektinin təşkilati strukturu, işçilərinin sayı, daxili siyasət və prose-
durları, biznes proseslərinin təşkilati sxemi, büdcəsi, fəaliyyət yekun-
ları, audit predmetinə aid olan maliyyə göstəriciləri, əvvəllər
aparılmış audit tapşırıqları üzrə işçi sənədlər, biznes vahidinin rəh-
bərliyi tərəfindən aparılmış risklərin qiymətləndirilməsinin nəticələri,
daxili nəzarət sisteminin vəziyyəti haqqında məlumatlar və digər
məhdudlaşmayan məlumatların toplanmasını təşkil edir. Məlumat
toplanması hissəsində audit aparılan biznes vahidinin rəhbərliyi ilə
sərbəst qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi, görüşlərin keçirilməsi və
audit obyektinin problemli sahələrinin araşdırılması məqsədilə DAD
rəisi həmin bölmənin rəhbərliyinə ARDNŞ-nin prezidenti və Audit
Komitəsi tərəfindən təsdiqlənmiş illik riskyönümlü plana uyğun
olaraq auditdən keçirilməli biznes prosesləri sistemlərini əks etdirən
bildiriş məktubunu göndərir. Audit işçi qrupunun üzvləri arasında
tələb olunan səriştə səviyyələri müəyyənləşdirildikdən sonra audit
işçi qrupunun rəhbəri audit işçi qrupunu formalaşdırır. Auditin real-
laşdırılmasına operativ nəzarət mexanizminin təmin edilməsi
məqsədilə audit tapşırığının icrası planı hazırlanır. Audit tapşırığının
icrası üzrə təsdiq olunmuş plan əsasında Audit departamentinin rəisi
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tərəfindən audit aparılan müəssisənin rəhbərliyinə audit işçi qrupu
ilə tanışlıq, audit obyekti kimi həmin fəaliyyət sahəsinin seçilməsinə
səbəb olmuş amillərin müzakirəsi, audit obyektinin rəhbərliyinin və
əməkdaşlarının auditin məqsədləri və işin həcmi barəsində məlumat-
landırılması, praktiki məsələlərin müzakirəsi, məlumat mübadiləsi
və digər məsələlərin həlli  məqsədilə ilkin görüşün keçirilməsinə dair
məlumat məktubu yazılır. İlkin görüş zamanı müzakirə olunan
məsələlər bu məqsədlə xüsusi olaraq işlənmiş “İlkin görüşün me -
morandumu” formasında sənədləşdirilir. 

Daxili audit üzrə tapşırığın icrası audit proqramında əks olunmuş
prosedurların addım-addım yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur. Bun-
dan sonra audit obyektinin əsas biznes məqsədləri və onlarla bağlı
risklərin aşkarlanması məqsədilə biznes prosesinin, habelə onların
sonrakı qiymətləndirilməsi və əməliyyat səmərəliliyinin sınağı üçün
mövcud olan nəzarət prosedurlarının ətraflı təhlili aparılır. Bu
məqsədlə audit obyektində biznes prosesinin hansı riskinin nəzarət
proseduru ilə əhatə olunduğu, bu nəzarət prosedurunun mahiyyəti,
onun təsviri, hansı məqsədlə həyata keçirildiyi, nəzarət prosedurunun
növü, tipi, kim tərəfindən və nə vaxt icra olunduğu müəyyənləş -
dirilməklə, nəzarət prosedurlarının məqsədləri müəyyən edilir.
Nəzarət prosedurlarının məqsədlərini müəyyən etməklə, audit obyek-
tinin daxili nəzarət sisteminin gözlənilən vəziyyəti, yəni risklərin
idarə edilməsi məqsədilə nəzərdə tutulmalı və icra olunmalı tətbir-
lərin növləri müəyyən edilir. Yoxlama üçün nəzarət prosedurları
müəyyən edildikdən sonra nəzarət prosedurlarının yoxlanılmasının
plan-qrafiki sənədləşdirilir və onların yoxlanılmasının planları tərtib
edilir. Yoxlama planı tərtib və təsdiq edildikdən sonra audit işçi
qrupunun rəhbəri yoxlamanın aparılması üçün tələb olunan
resursların həcmini müəyyən etməklə auditor yoxlamasına başlayır.
Audit işçi qrupu tərəfindən yoxlamanın müsahibə, müşahidə, sübut-
ların yoxlanılması və bütöv yoxlama kimi mövcud 4 üsulundan isti-
fadə edilməklə nəzarət prosedurlarının yoxlanılması aparılır. Biznes
prosesində  daxili nəzarət sisteminin fəaliyyətinin səmərəliliyini daha
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obyektiv qiymətləndirmək üçün nəzarətin xarakterindən asılı olaraq
müxtəlif yoxlama üsullarından istifadə etməklə nəzarət prose-
durlarının yoxlanılması aparılır. Yoxlama təsdiq olunmuş plana
əsasən həyata keçirilir və yoxlamanın nəticələri haqqında qənaətlərə
əsasən audit obyektinin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi aparılır. Yoxlama mərhələsinin başa çatdırıl-
masından və daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyi haqqında ümumi
rəyin verilməsindən sonra audit işçi qrupu auditdən keçən bölmələrin
rəhbərliyi ilə yekun görüşü təşkil edir. Yekun görüşün məqsədi
hesabatın layihəsinin müzakirəsindən, tapşırığın icrasının nəticələri
haqqında məlumatlardan və daxili nəzarət sisteminin təkmil-
ləşdirilməsi üçün tədbirlər planının razılaşdırılmasından ibarətdir.
Yekun görüş zamanı audit obyektinin daxili nəzarət sisteminin güclü
tərəflərinin müzakirəsi, kənarlaşmanın aşkar edilmədiyi sahələr,
aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların və onların aradan qaldırıl-
ması üçün tədbirlər planının müzakirəsi və razılaşdırılması, tədbir-
lərin görülməsinə və icra müddətlərinə görə məsuliyyət daşıyan
şəxslərin təyin edilməsi və təklif olunan təkmilləşdirmələrin real-
laşdırılması imkanlarının hesabatda əks olunmasının məqsədəuyğun-
luğu müəyyənləşdirilir. Daha sonra audit işçi qrupu tərəfindən audit
üzrə tapşırığın icrası haqqında dəqiq, aydın və yığcam formada
hesabat hazırlanır və Audit departamentinin rəisinə təqdim edilir.
Hesabatda audit obyektində aşkar edilmiş hər bir çatışmazlığın
yaranmasının səbəbləri və  şirkətin fəaliyyətinə təsiri, habelə audit
obyekti rəhbərliyinin çatışmazlığın aradan qaldırılması üçün tədbirlər
üzrə təklifləri qiymətləndirilir. Hesabat əsas tərəf kimi audit obyek-
tinə birbaşa cavabdeh olan biznes vahidinin rəhbərinə (hesabatın qısa
və tam versiyası), şirkətin prezidentinə (adətən, hesabatın qısa ver-
siyası), fəaliyyətin müvafiq istiqaməti üzrə vitse-prezidentə (adətən,
hesabatın qısa versiyası), auditin keçirildiyi biznes vahidinin baş
idarəsinin rəhbərinə (hesabatın qısa və tam versiyası) təqdim olunur. 

Aparılmış auditor yoxlaması zamanı aşkarlanmış nöqsan və çatış-
mazlıqların  aradan qaldırılmasına verilən müddət başa çatdıqdan
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sonra verilmiş tövsiyələrin icrası ilə bağlı audit obyektinin rəhbərliyi
tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsasən hər üç aydan bir
ARDNŞ-nin prezidentinə “Audit obyektlərinin daxili auditor
tövsiyələrinin icrasına yönəldilmiş fəaliyyətinin nəticələri haqqında
hesabat” təqdim edilir.

DAXİLİ NƏZARƏT MÜHİTİNDƏ
DAXİLİ AUDİTİN ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ

Nicat VƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyinin Daxili audit və monitorinq 
sektorunun müdiri

Respublikamızın hərtərəfli inkişafı və iqtisadi potensialının gün-
bəgün artırılması istiqamətində son illərdə ölkə rəhbərliyinin bila -
vasitə təşəbbüsü və göstərişi ilə çox vacib qərarlar qəbul edilmiş,
iqtisadiyyatın bütün sahələrində köklü dəyişikliklər və islahatlar apa -
rılmış, quruculuq  işləri geniş vüsət almışdır.  Görülmüş məq səd -
yönlü və davamlı işlər nəticəsində respublikamızın iqtisadi qüdrəti
və po tensialı  möhkəmlənmiş,  əhalinin maddi rifah halı yük səlmiş,
döv lətçilik ənənələrimiz və inzibati resurslarımız daha da qüd rət lən -
mişdir.

Bu sahədə Azərbaycan Respublikasının əsas məqsədi iqtisadi
inkişaf templərini daha da artırmaq, iqtisadi islahatları sürətlən -
dirmək, əhalinin sosial rifahını yüksəltmək, xarici ölkələrlə iqtisadi
əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək və bu inkişafa mane ola biləcək
amilləri aradan qaldırmaqdır. Bu baxımdan, iqtisadiyyatın inkişafı
üçün əlverişli şəraitin yaradılması və dövlət orqanlarının fəaliyyə-
tinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə iqtisadi sahədə mövcud olan neqa-
tiv hallara, o cümlədən təsərrüfatsızlıq və korrupsiya hallarına qarşı
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mübarizə sahəsində dövlətin siyasi iradəsi nümayiş etdirilərək çox
mühüm hüquqi, inzibati və institusional tədbirlər həyata keçi -
rilmişdir. Bu kompleks xarakterli davamlı tədbirlər sosial-iqtisadi və
hüquqi islahatların ayrılmaz tərkib hissəsidir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 iyul tarixli
2292 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Şəffaflığın artırılması
və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya və onun həyata
keçirilməsi ilə bağlı  2007-2011-ci  illər üçün Fəaliyyət Planı”nda
korrupsiya hüquqpozmalarına qarşı mübarizə sahəsində həyata keçi -
rilməli olan institusional-preventiv tədbirlərdən biri kimi, dövlət
orqanlarında daxili nəzarət qurumlarının işinin təkmilləşdirilməsi, o
cümlədən onların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, ixtisaslı
kadrlarla təmin edilməsi, vətəndaşların bu orqanlara birbaşa müraciət
etməsi üçün imkanların yaradılması, ictimaiyyətlə əlaqələrin güc -
ləndirilməsi üçün “qaynar xətlər”in fəaliyyət göstərməsi və “qaynar
xətlər”ə daxil olan məlumatlarla əlaqədar operativ tədbirlər görül -
məsi sisteminin yaradılması və sair vəzifələr tapşırılmışdır.

Adı çəkilən Fəaliyyət Planının icrasının təmin olunması is-
tiqamətində görülmüş işlər nəticəsində İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin
Aparatında strukturuna Daxili audit və monitorinq sektorunun da
daxil olduğu Daxili nəzarət şöbəsi yaradılmış, onun ixtisaslı kadrlarla
təmin edilməsi və işinin təkmilləşdirilməsi üçün zəruri təşkilati-
texniki tədbirlər görülmüş,  əməkdaşların  hərəkətləri  (və ya hərəkət-
sizliyi), təsərrüfatsızlıq halları və korrupsiya ilə əlaqədar
hü  quq  pozmalarla bağlı ərizə və şikayətlərə baxılması işi, məlumat
azadlığından istifadə, dövlət qulluqçuları və vəzifəli şəxslərin etik
davranış qaydaları, nazirliyin fəaliyyəti ilə əlaqədar rüsum, tarif və
digər ödənişlərin yığılması işləri təkmilləşdirilmiş, bu sahədə şəf-
faflıq artırılmış, ictimaiyyətlə əlaqələr gücləndirilmiş, nazirliyin
strukturuna daxil olan və daxil olmayan tabeliyindəki qurumların hər
birinin fəaliyyətini geniş əks etdirən müvafiq İnternet saytları və
“195-2” Telefon Məlumat Mərkəzi yaradılmış, illik hesabatlar tərtib
olunaraq ictimaiyyətə açıqlanmış, nazirliyin əməkdaşları üçün müx-
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təlif mövzular üzrə treninqlərin təşkili və s. əhəmiyyətli tədbirlər
həyata keçirilmişdir.

Nazirliyin Aparatında yaradılmış Daxili nəzarət şöbəsinin
fəaliyyəti əsasında yeni mütərəqqi nəzarət, o cümlədən iş proses-
lərinin daxili auditi sistemi qurulmuş, vətəndaşlardan daxil olan
müraciətlərin, yuxarı icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilmiş
tapşırıqların aidiyyəti üzrə tam və vaxtında icra vəziyyətinə dair da -
xili nəzarət mexanizmləri yaradılmışdır. Şöbə öz vəzifələrini yerinə
yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən nazirliyin strukturları,
təsisçi olduğu qurumlar və digər dövlət orqanları ilə qarşılıqlı
əlaqədə fəaliyyət göstərmiş, səlahiyyətləri çərçivəsində nazirliyin
strukturlarında daxili nəzarət tədbirləri, o cümlədən xidməti araşdır-
malar, daxili auditor yoxlamaları və monitorinqlər həyata keçir-
mişdir. Normativ hüquqi və təşkilati-sərəncamverici sənədlərlə
nəzərdə tutulmuş vəzifə, funksiya və səlahiyyətlərin nazirliyin struk-
turları və əməkdaşları tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq yerinə
yetirilməsi vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi
məqsədilə fəaliyyət göstərdiyi 3 il ərzində şöbə tərəfindən nazirliyin
7 qurumu üzrə növbəti və növbədənkənar daxili auditor yoxlamaları
həyata keçirilmişdir. 

Bu yoxlamaların aparılmasının başlıca məqsədi nazirliyin struk-
turlarında fəaliyyət istiqamətləri üzrə aşkar edilmiş nöqsanların baş
verməsi şəraitinin və səbəblərinin, mövcud praktiki və hüquqi prob-
lemlərin müəyyənləşdirilməsi, onların aradan qaldırılması və
qabaqcıl təcrübənin tətbiq olunmasının işlənib hazırlanması üçün
aidiyyəti üzrə təkliflərin verilməsi, əməli və metodiki köməkliyin
göstərilməsidir.

Daxili nəzarət, xüsusilə daxili audit tədbirlərinin həyata keçi -
rilməsinin başlıca məqsədi tətbiq olunan iş proseslərində mövcud
olan kənarlaşmaların aşkara çıxarılması olmaqla yanaşı, qurumun
fəaliyyəti üzrə inzibati-təsərrüfatsızlıq hallarının və korrupsiya
risklərinin baş vermə ehtimalı yüksək olan sahələrin müəyyən olun-
masıdır.
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Həmçinin, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində keçirilən
kompleks tədbirlərin və yeni istiqamətlərin müəyyən olunmasının
davamı kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin 2011-ci il 27 dekabr tarixli fərmanla təsdiq etdiyi “Azər-
baycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin
səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı”na diqqət
yetirməyinizi xahiş edərdim.

Belə ki, həmin Fəaliyyət Proqramında da korrupsiya ilə mübari -
zənin gücləndirilməsi potensialının artırılması, milli mexanizmlərin
inkişafı, habelə bu sahədə institusional islahatların davam etdirilməsi
və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində digər önəmli tədbirlərin
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Daxili nəzarət sisteminin, xüsusilə də daxili audit alətlərinin tət-
biqində əsas prioritetlərdən biri də bu sahədə olan beynəlxalq
təcrübənin öyrənilərək, fəaliyyət zamanı tətbiq edilməsidir. Eyni za-
manda, qeyd etmək istərdim ki, dövlət orqanlarında daxili nəzarət
sisteminin yaradılması tamamilə yeni bir institut olduğundan,
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və ölkəmizdə tətbiqi bu gün bizim
üçün əsas prioritetlərdən birinə çevrilmişdir.

Bu məqsədlə  Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının təşəbbüsü və
təşkilatçılığı ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məsul əməkdaşları 2011-
ci ildə “Dövlət nəzarəti sisteminin islahatı” mövzusunda keçirilən
beynəlxalq seminarda iştirak etmək üçün Litva Respublikasının Vil-
nüs şəhərində ezamiyyətdə olmuşlar.

Səfər çərçivəsində bir çox dövlət orqanlarında işgüzar görüşlər
keçirilmiş, Litva Respublikasının Dövlət Vergi Müfəttişliyində görüş
zamanı isə qurumda tətbiq olunan “İnzibatçılıqda risklərin menec-
menti sistemi” böyük maraq doğurmuş, bu sahə ilə ümumi tanışlıq
işləri həyata keçirilmiş, belə bir qabaqcıl təcrübənin İqtisadi İnkişaf
Nazirliyinin strukturlarının iş proseslərində tətbiqi məsələləri ilkin
müzakirə olunmuşdur.
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Bu məsələlərin daha səmərəli həyata keçirilməsi və davam et-
dirilməsi, eləcə də “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı
Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin dəstəklənməsi, xü-
susilə də dövlət orqanlarında daxili nəzarət qurumlarının fəaliyyə-
tinin beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsi və
inzibatçılıqda risklərin idarə edilməsi sisteminin tətbiqi sahəsində
innovativ təşəbbüslərin öyrənilməsi məqsədilə 23 yanvar 2012-ci il
tarixində İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə
Avropa Komissiyasının TAIEX yardım aləti çərçivəsində 21 dövlət
orqanından olan nümayəndələrin və Avropa Birliyinə üzv ölkələrdən
(o cümlədən  Fransa, Bolqarıstan, Rumıniya, Yunanıstan və İspaniya)
olan müvafiq sahə üzrə ixtisaslamış ekspertlərin iştirakı ilə “Daxili
nəzarət və risklərin idarə olunması” mövzusunda seminar keçi -
rilmişdir.

Seminarın keçirilməsində başlıca məqsəd Avropa Birliyinə üzv
ölkələrdə daxili nəzarət və risklərin idarə olunması sahəsində
mövcud qanunvericiliyin, xüsusilə də dövlət orqanlarında daxili
nəzarət və risklərin idarə olunması məsələlərinin təşkili təcrübəsinin
öyrənilməsi və həmin təcrübənin İqtisadi İnkişaf Nazirliyində, eləcə
də digər müvafiq dövlət orqanlarında tətbiqi imkanları istiqamətində
müzakirələrin aparılması olmuşdur. 

Bununla yanaşı, tədbir çərçivəsində Avropa Birliyi ölkələrindən
dəvət olunmuş ekspertlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə vasitəsi kimi
dövlət orqanlarında daxili nəzarət strukturlarının işinin, o cümlədən
daxili audit fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata
keçirilmiş tədbirlər və inzibatçılıqda risklərin idarə olunması sistemi
barədə təqdimat-çıxışları dinlənilmiş, seminar iştirakçılarını maraq-
landıran suallar cavablandırılmışdır.

Eyni zamanda, qeyd etdiyim məsələlərin tədqiqatına Avropa
Komissiyasının SIGMA yardım aləti çərçivəsində də başlanmış və
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bu sahədə xarici ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədilə belə
tədbirlərin mütəmadi olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Bundan başqa, diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, hazırda “İnzi-
batçılıqda risklərin menecmenti sistemi”nin İqtisadi İnkişaf Nazir-
liyinin iş proseslərində tətbiq olunmasının daxili təşkilati
prosedurların, fəaliyyətin təşkilinin səmərəliliyinin artırılmasında və
effektiv daxili audit sisteminin yaradılmasında müstəsna əhəmiyyə-
tini nəzərə alaraq, bu işlərin Avropa İttifaqının texniki yardım alətləri
çərçivəsində həyata keçirilməsinin mümkünlüyü məsələsinin
araşdırılması ilə yanaşı, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ehtiyacları üzrə
prioritet layihələrin siyahısında Avropa İttifaqı ölkələrinin
təcrübəsində istifadə olunan daxili nəzarət risklərinin idarə
edilməsinin COSO və müvafiq digər modellərinin, xüsusilə də
“Dövlət inzibatçılığında effektiv daxili nəzarət sisteminin yaradıl-
ması” layihəsinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyində tətbiqi məsələsinin
araşdırılması da nəzərdə tutulmuşdur. 

Eyni zamanda, nazirliyin strukturları və iş prosesləri üzrə həyata
keçirilən daxili nəzarət tədbirlərinin nəticələrinin səmərəliliyinin
artırılmasında mütərəqqi daxili audit sisteminin mövcudluğunun
mühüm əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, bu sahədə mövcud işlərin daha
da təkmilləşdirilməsi istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir. 

Çevik və mütərəqqi daxili audit siteminin qurulması səmərəli da -
xili nəzarət mühitinin formalaşmasının təminatıdır. Odur ki, iş pro -
seslərinin fəaliyyətinə cari və operativ nəzarətin təmin olunnması
məqsədilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyində elektron daxili audit sistemi -
nin yaradılması daxili nəzarət sisteminin prioritet hədəflərindəndir.

Çıxışımın sonunda  bu tədbirin bütün təşkilatçılarına İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi adından minnətdarlığımı bildirir və hamınıza
uğurlu, səmərəli iş arzulayıram.
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INFORMATION SECURITY CONTROL MEASURES
IN BANKS

Ilgar ALIYEV,
CISA 
Central Bank of the Republic of Azerbaijan

Gartner's predictions for 2012-2016

At year-end 2016, more than 50 % of Global 1000 companies
will have stored customer-sensitive data in the public cloud.

By 2015, 35 % of enterprise IT expenditures for most organi-
zations will be managed outside the IT department's budget.

Through 2016, the financial impact of cybercrime will grow 10
% per year, due to the continuing discovery of new vulnerabil-
ities.

Global Status Report on the Governance of Enterprise IT
(GEIT) – 2011. Survey included 800 respondents, 21 countries

across the globe. (ISACA)

IT related issues last 12 month

Increasing IT costs.
Return on investment not as expected.
Serious operational IT incidents.
IT security and privacy incidents.
Problems with external IT service provides.
Insufficient number of IT staff.
Insufficient IT skills.
Problems implementing new IT systems.
IT disaster recovery or business continuity issues.
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IT related issues by Enterprise Size

Information Security Control GOAL
Maintain the availability, integrity and confidentiality of Bank

information and protect Bank IT assets .

Security Management Process includes
- establishing and maintaining IT security roles and responsibili-
ties, policies and procedures; 

- performing security monitoring and periodic testing;
- implementing of corrective actions for identified security weak-
nesses or incidents. 

Information Security Control
Is achieved by:

• Understanding security requirements, vulnerabilities and threats;
• Testing security regularly.

Measured by:
• Number of incidents damaging the organization's reputation; 
• Number of systems where security requirements are not met;
• Number of violations in segregation of duties.
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Vulnerability, Threat, Risk
A Vulnerability is the absence of a safeguard (in other words, it

is a weakness) that can be exploited. 
A Threat is the possibility that someone or something would ex-

ploit a vulnerability, intentionally or accidentally, and cause harm to
an asset.

A Risk is the probability of a threat agent exploiting a vulnera-
bility and the loss potential from that action.

Relationship of threats and vulnerabilities

Manage and control information security: RISKs
Risk Drivers:
• Lack of IT security governance, Misaligned IT and business ob-

jectives 
• Unprotected data and information assets;
• IT security plan not aligned with business requirements;
• Undetected security breaches  and unreliable security logs; 
• Violations of legal and regulatory requirements; 
• Systems and data that are prone to virus attacks; 
• Ineffective countermeasures; 
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• Compromised overall security architecture; 
• Sensitive information exposed. 

Information Security Control in Banks: Standards and tools
• COBIT v.4.1 – Control Objectives for Information Related

Technology.
• ISO 27001/02.
• NIST.
• ITIL v3.

Internal control measures -1 (next)
by COBIT v.4.1

Management of IT Security - Manage IT security at the highest
appropriate organizational level, so the management of security ac-
tions is in line with 

Bank business requirements. 
IT Security Plan - Translate business, risk and compliance re-

quirements into an overall.
IT security plan, taking into consideration the IT infrastructure

and the security culture.
Malicious Software Prevention, Detection and Correction -

Preventive, detective and corrective measures in place (especially
up-to-date security patches and virus control) across the organization
to protect IT from malware (e.g., viruses, worms, spyware, spam).

Internal control measures -2 (next)
Security Testing, Surveillance and Monitoring - Test and mon-

itor the IT security implementation in a proactive way. IT security
should be reaccredited in a timely manner to ensure that the approved
enterprise’s information security baseline is maintained.

Cryptographic Key Management - Determine that policies and
procedures are in place to organize the generation, change, destruc-
tion, distribution, storage, use and archiving of cryptographic keys
to ensure the protection of keys against modification and unautho-
rized disclosure.

DAXİLİ AUDİT: REALLIQLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR

Beynəlxalq konfransın materialları (Bakı, 3-4 may 2012-ci il)42



Internal control measures -3
Network Security - Use security techniques and related manage-

ment procedures (e.g., firewalls, security appliances, network seg-
mentation, intrusion detection) to authorise access and control
information flows from and to networks.

Exchange of Sensitive Data - Exchange sensitive transaction data
only over a trusted path or medium with controls to provide authen-
ticity of content and non-repudiation of origin.

CERTIFIED INTERNAL AUDITOR EDUCATION
AND ITS IMPACT TO COMPLIANCE

AND AUDIT JOB

Elchin GADIMLI, 
CIA - Contracting, Compliance and Audit Specialist,                                          
BP Azerbaijan – Georgia – Turkey Region

Certified Internal Auditor (CIA) education 
The CIA is the only globally accepted designation for internal au-

ditors and the standard by which individuals demonstrate their pro-
fessionalism in internal auditing. 

The CIA credential elevates auditor’s standing in the audit com-
munity, boosting career opportunities and earning increased credi-
bility and respect within the profession and organization.

Ultimately, the CIA designation provide opportunity to:
• Distinguish from peers
• Develop knowledge of best practices in the industry 
• Demonstrate proficiency and professionalism
• Lay a foundation for continued improvement and advancement.
Earning the CIA designation is a valuable accomplishment and a

professional advantage for auditors at all stages of their careers, in-
cluding chief audit executives, audit managers, compliance and audit
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staff, risk management staff, and also students enrolled in an accoun -
ting or other business or financial degree program.

CIA consists of:
Part 1: The Internal Audit Activity’s Role in Governance,

Risk, and Control
• Include responsibilities of the internal audit activity, independ-

ence and objectivity, governance concepts, risk identification
and management, management controls, and audit planning.

Part 2: Conducting the Internal Audit Engagement
• include steps for conducting audit engagements, types of en-

gagements (such as technology, financial, or operational), fraud
elements, audit engagement tools, audit documentation and re-
porting, and follow-up procedures.

Part 3: Business Analysis and Information Technology
• include business process analysis, quality management, bal-

anced scorecard, financial accounting, managerial accounting,
regulatory and economic impacts on business, and information
technology concepts.

Part 4: Business Management Skills
• include strategic decision-making, competitive analysis and

strategies, product and industry life cycles, managing in a global
business environment, organizational behavior, team building,
negotiation, and leadership skills.

CIA and its impact to Compliance and Audit job in BP 
• There is a significant number of Compliance and Audit profes-

sionals practicing in Azerbaijan, Georgia and Turkey Region of
BP in the fields of Procurement & Supply Chain Management
(PSCM) and Ethics & Compliance. 

• Compliance and Audit Team of Supply Chain function conducts
numerous  Financial and Anti Bribery and Corruption audits of
BP key Contractors. Additionally, Compliance and Audit Team
implements extensive internal self-audit program focusing on
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assurance of compliance with Policies and Procedures man-
dated by function.

• CIA education encourages vigilance for inherent risks in daily
activities  and  promotes compliance management through con-
ducting various audit engagements, implementation and moni-
toring of financial, business and systems controls as well as
competitive analysis and strategies. 

• BP in AGT Region currently employs two CIA certified staff in
Supply Chain Function and seven employees enrolled in the
program and due to graduate shortly. 

Notes
• Materials for the presentation was used from the official website

of the  Institute of Internal Auditors http://www.theiia.org 
• Questions & Answers

“AZƏRENERJİ” ASC-də DAXİLİ AUDİTİN
VƏZİYYƏTİ, AUDİTORLAR PALATASI İLƏ

ƏMƏKDAŞLIQ, GƏLƏCƏK ÜÇÜN DAXİLİ AUDİT
PROQRAMININ HAZIRLANMASI

Ramiz QARAYEV,
“Azərenerji” ASC-nin
Maliyyə-iqtisadiyyat idarəsinin rəisi;

Malik MEHDİYEV,
“Azərenerji” ASC-nin Maliyyə-təsərrüfat
fəalliyyətinin auditi şöbəsinin rəisi

Son zamanlar baş verən proseslər həm dövlət sektorunda, həm də
xüsusi sektorda işləyən heyətin işinə sivil nəzarətin təşkilini zəruri
etmişdir. Azərbaycanda elmi-texniki nailiyyətlərin, texnoloji inno-
vasiyaların tətbiqi sahəsində öndə gedən bir qurum kimi, “Azər -
enerji“ ASC həm texniki-iqtisadi və ekoloji,  həm də idarəetmə
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sahəsində mövcud olan yenilikləri uğurla tətbiq etməkdədir. Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2007-ci il
29 iyun tarixli fərmanı ilə qüvvəyə minmiş “Daxili audit haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq olaraq “Azərenerji”
ASC-də  daxili audit qurumu yaradılmış və fəaliyyət göstərməyə
başlamışdır. 

“Azərenerji” ASC-də daxili auditin yaranması
Bu əsrin əvvəllərində Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı,

dünyanın iqtisadi sisteminə inteqrasiyanın sürətləndirilməsi, müəs-
sisə və təşkilatlarda idarəetmənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi
beynəlxalq standartlara əsasən müstəqil, obyektiv, təminatverici və
məsləhətverici fəaliyyətin – daxili auditin təşkilinə və həyata keçi -
rilməsinə təlabatı artırdı. Bununla əlaqədar olaraq, MDB məkanında
ilk dəfə olaraq Auditorlar Palatasının təklifləri əsasında işlənib hazır-
lanmış “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun layihəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm
İlham Əliyevin  təqdimatı  əsasında  2007-ci il mayın 22-də Milli
Məclis tərəfindən qəbul edilmiş, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
“Daxili audit haqqında” Qanunun məcburi auditin obyektləri üzrə
mərhələlərlə tətbiqi müddətləri müəyyənləşdirilmişdir.

“Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
icrasının təmin edilməsi ilə əlaqədar “Azərenerji” ASC-nin struktu-
runda Audit şöbəsinin  yaradılması barədə “Azərenerji” ASC-nin
prezidenti xüsusi əmr imzalamışdır.

Audit şöbəsi öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qanun-
larını, ölkə Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Nazirlər Kabi-
netinin qərarlarını, sərəncamlarını və digər qanunvericilik aktlarını,
düzgünlük, obyektivlik, məxfilik və peşəkar səriştəlilik kimi auditor
fəaliyyətinin təməl prinsiplərini, ASC-nin Nizamnaməsini, səhmdar
cəmiyyəti prezidentinin əmr və göstərişlərini, təsdiq olunmuş Əsas-
naməni rəhbər tutur. 

“Azərenerji” ASC üzrə 06.10.2008-ci il tarixli xüsusi əmrlə “Re-
gional Enerji Təchizat” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərinin Audit
şöbələri və Enerji Təchizatı İdarəsinin İstehlaka və istismara nəzarət
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şöbəsi ləğv edilərək, onların funksiyaları səhmdar cəmiyyətinin idarə
aparatının Audit şöbəsinə verilmişdir.

Elektrik enerjisinin istehsalının, ötürülməsinin, təchizatının tək-
milləşdirilməsi və ötürülən enerjiyə pilləli nəzarətin gücləndirilməsi
məqsədilə “Azərenerji” ASC-nin prezidentinin 20.05.2009-cu il ta -
rixli əmrinə əsasən  Audit şöbəsi “Azərenerji” ASC üzrə audit
funksiyasını həyata keçirən Enerjinəzarət İdarəsinin tərkibinə ve -
rilmişdir. Hal-hazırda “Azərenerji” ASC-nin Enerjinəzarət İdarəsi
faktiki olaraq ASC-nin iqtisadi, texniki və idarəetmə sahələrinin da -
xili auditini həyata keçirən  audit qurumu kimi fəaliyyət göstərir.
İdarənin tərkibində fəaliyyət göstərən Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyə-
tinin auditi şöbəsi isə bilavasitə müəssisələrimizin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin daxili auditini aparır. Daxili audit şöbəsinin bu sahədə
işi təkcə pozuntuların qeydə alınması və onların aradan qaldırıl-
masına nəzarətin həyata keçirilməsi ilə məhdudlaşmır. O, aşkara
çıxarılmış kənarlaşmaların səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirir,
yoxlanılan obyektdə işlərin yaxşılaşdırılması üçün konkret təklif və
tövsiyələr verir.

2009-2011-ci illərdə görülmüş işlər
1. Daxili audit üzrə normativ hüquqi baza toplanmış, sistem-

ləşdirilmiş və hazırda mövcud audit qurumu tərəfindən istifadə və
tətbiq edilməkdədir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Auditorlar Palatasının geniş və hərtərəfli
fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizdə auditin normativ hüquqi bazası
yaradıldığından əməli işimizdə bu fəaliyyətdən lazımınca bəhrələn-
mişik. Burada Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası
Şurasının qərarı ilə çap olunan coxcildlik  “Audit: Qanunvericilik və
normativ sənədlər” toplusunu xüsusi qeyd etmək lazımdır.

2. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2005-
ci il 19 yanvar tarixli 144/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Səhmdar
cəmiyyətlərində audit aparılmasına dair proqram”a uyğun “Azər -
enerji” ASC-də daxili audit aparılmasına dair proqram” hazırlan-
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mışdır. 2009-cu ildən etibarən daxili auditin fəaliyyət proqramı olan
həmin proqram üzrə daxili audit aparılmaqdadır.

3. “Azərenerji” ASC-də hər il  daxili auditin həyata keçirilməsinin
plan-qrafiki hazırlanır və ASC-nin vitse-prezidenti tərəfindən  təsdiq
edilir. Həmin plan-qrafikdə digər sahələrin daxili auditi ilə yanaşı,
mühasibat hesabatlarının daxili auditinin təşkili və aparılması is-
tiqamətləri öz əksini tapır. Planın yerinə yetirilməsinin nəticələri
rüblük və illik səpkidə müzakirə edilir, aşkar edilən nöqsanların
aradan qaldırılması və idarəetmə qərarlarının səmərəliliyinin artırıl-
ması istiqamətində təkliflər verilir.

4. Maliyyə təhlilinin idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinin əsası
olduğunu nəzərə alaraq, ASC müəssisələrinin maliyyə vəziyyətinin
ekspress-qiymətləndirilməsi üçün Excell proqramında maliyyə
təhlilinin aparılması üzrə xüsusi alqoritm hazırlanmış və tətbiq
edilməkdədir. Bu alqoritm vasitəsilə müəssisələrdə əmlak vəziyyəti,
maliyyə dayanıqlığı və işgüzar aktivlik göstəriciləri hesablanaraq, bu
əsasda maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə təkliflər ve rilir.

5.  Ehtimallı-statistik metodlar əsasında  mühasibat hesabatların-
dakı riskin qiymətləndirilməsi və risklərin aqreqatlaşdırılması mo -
delinin ilkin versiyası hazırlanmışdır. Hazırda həmin  metodika elmi
müzakirə və rəy verilmək üçün İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi
İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Şurasınına təqdim
edilmişdir. Rəy alındıqdan sonra tətbiq üçün razılaşdırılmaq ba -
xımından  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasına
təqdim ediləcəkdir. Auditdə əhəmiyyətlilik, auditor seçməsi və audit
risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə milli audit standartlarının praktik
tətbiqi üzrə bu metodika böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər.

6. Hər il “Azərenerji” ASC müəssisələrinin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin illik daxili auditi həyata keçirilir. İllik daxili audit Azər-
baycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının təsdiq etdiyi
milli audit standartlarının tələblərinə müvafiq aparılır. Ötən illər
ərzində aparılmış daxili audit nəticəsində 26 struktur vahidinin
mühasibat hesabatlarının etibarlıllıq səviyyəsi müəyyən edilməklə
yanaşı, eyni zamanda, rəhbərliyin qəbul etdiyi qərarların risk
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səviyyəsinin aşağı endirilməsi istiqamətində də xeyli iş görülmüşdür.
Bu, xüsusilə vergi, əmək və  mülki məcəllənin, “Sosial sığorta
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin yerinə
yetirilməsi zamanı müəssisələrimizin uçotunda yol verilmiş risklərin
aradan qaldırılması ilə bağlı olmuşdur.

7. 2000-ci ildən çap olunan elmi-praktik  ”İqtisadiyyat və audit
jurnalı”na abunə yazılışı təmin olunmuşdur. Jurnal ölkəmizdə audit
üzrə nəzəri- metodoloji məsələləri və mövcud audit praktikasını işıq-
landıran əsas və rəsmi mətbu orqan kimi auditorlarımızın nəzəri və
praktik hazırlığında böyük rol oynayır. Bundan əlavə, ASC daim
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən nəşr etdirilən
və daxili auditin  müxtəlif sahələrini əhatə edən kitabları diqqətdə
saxlayır və praktik istifadə üçün onları  əldə edir. 

8. Audit posesində müxtəlif məsləhət və tövsiyələrin verilməsi
mütəmadi forma almışdır. Hal-hazırda ASC strukur vahidlərimiz
üçün vergi kataloqunu hazırlayırıq. Bu kataloq vergitutma bazası,
vergi obyekti, vergi dərəcələri, verginin hesablanması və ödənilməsi
məsələlrini əhatə etməklə yanaşı, maliyyə uçotu ilə vergi uçotunun
bir platformada aparılması üzrə metodik tövsiyələrdən ibarət ola-
caqdır. Düşünürük ki, bu katoloq vergi uçotu sahəsində daim yaranan
risklərin azaldılmasına kömək edəcəkdir. Bundan əlavə, tikinti-
quraşdırma işləri, onun təşkili və uçotu üzrə metodik tövsiyələr hazır-
lanmışdır.

9. Daxili auditorların davranış normaları və peşə vəzifələrini hə -
yata keçirərkən riayət etməli olduqları fundamental prinsiplərin Au-
ditorların Peşə Etikası Məcəlləsinə uyğunluğu təmin edilməkdədir. 

Daxili auditin problemləri
Müvəffəqiyyətlərlə yanaşı, problemlər də vardır. Bu problemləri

aşağıdakı kimi ümumiləşdirə bilərik:
1. Auditorların ixtisasartırma və təkmilləşdirmə kurslarına göndə -

rilməsinin lazımınca təşkil edilməməsi.
2. Normativ hüquqi bazanın həddən artıq abstrakt olması və audi-

torlar tərəfindən onların müxtəlif mənada təfsir edilməsi prakti -
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kasının mövcudluğu.
3. Normativ hüququ baza istisna olmaqla, praktik əhəmiyyətli

metodik tövsiyə və şərhlərə böyük ehtiyacın olması.  
4. İnformasiya texnologiyalarının köməyi ilə auditin kompleks

aparılmasının kompyuter proqram təminatına böyük ehtiyacın ol-
ması. 

Son illərdə “Azərenerji” ASC-nin beynəlxalq miqyasda işgüzar
nüfuzunun artması ölkəmizin elektroenergetikasının müvəffəqiyyətlə
yenidən qurulmasının və bu sahənin səmərəli idarə edilməsinin bila -
vasitə nəticəsidir.

Obyektiv idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi və risklərin idarə
edilməsi sahəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən mühasibat hesabat-
larındakı informasiyaların düzgünlük səviyyəsinə auditor rəyi ver-
mək istiqamətində hərtərəfli fəaliyyətimizi Azərbaycan Respublikası
Auditorlar Palatası ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində davam etdirmək
niyyətindəyik və bu istiqamətdə işlərimizi daha da əzmlə aparacağıq.

DAXİLİ AUDİTİN SƏMƏRƏLİLİYİNƏ
NAİL OLUNMASI YOLLARI

Ceyhun QULİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 
nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun
Daxili audit qrupunun rəhbəri;
Ramil HACIYEV, 
Daxili audit qrupunun böyük auditoru, 
iqtisadiyyat  üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycanda sahibkarlığın sürətli inkişafı və ölkənin dünya bir-
liyinə inteqrasiyası idarəetmədə əsaslı dəyişikliklərin aparılmasını,
nəzarətin daha keyfiyyətlə həyata keçirilməsini tələb edir. Bu gün
istər şirkətlərin, istərsə də ölkənin sosial-iqtisadi uğur amillərindən
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biri korporativ idarəetmə sisteminin beynəlxalq standartlara uyğun
inkişaf etdirilməsidir.

Korporativ idarəetmə standartlarının lazımi səviyyədə tətbiqinin
təmin edilməsində daxili audit xidməti də mühüm rol oynadığından,
qabaqcıl şirkətlər idarəetmə sistemində daxili audit funksiyasını əsas
element kimi qəbul edirlər. Şübhə yoxdur ki, yüksək keyfiyyətli və
effektiv daxili audit xidmətinin mövcudluğu həm menecmentə, həm
də ümumilikdə şirkətin özünə böyük fayda gətirir. Mahiyyət etibarilə
daxili auditorların diqqəti şirkətin qarşısında duran əsas məqsədlərin
və vəzifələrin yerinə yetirilməsi və risklərin müəyyən edilməsinə is-
tiqamətləndirilməlidir. Bu baxımdan, effektiv daxili audit xidmətinin
təşkilində və ya daxili auditorların fəaliyyətində əsas uğur amillərini
və riskləri qeyd etmək lazımdır.

Daxili audit xidmətinin əsas uğur amillərinə aşağıdakıları
göstərmək olar:

1. Obyektivlik, məxfilik və tamlıq
Daxili audit qərəzsiz olmalı və öz fəaliyyətini müdaxilədən kənar

şəkildə həyata keçirməlidir.
Daxili auditor öz vəzifələrini həyata keçirərkən əldə etdiyi

məlumatların qorunmasında və istifadəsində sayıq olmalı və bu
məlumatları şəxsi maraqlar üçün və ya təşkilatın məqsədlərinə zərər
verəcək şəkildə istifadə etməməlidir.   

2. Effektiv audit ab-havasının yaradılması 
Effektiv audit ab-havasının yaradılmasının əsas şərtlərindən biri

ünsiyyətli audit komandasının olması və struktur bölmələri ilə səmə -
rəli qarşılıqlı əlaqənin yaradılmasıdır. Məhz bu baxımdan, başqa -
larına nümunə olmaq, “peşəkar” ofis ab-havası yaratmaq və işçilərin
sərbəst fikir söyləməsinə imkan yaratmaq mühüm şərtlərdir. 

3. Təşkilatda bütün biznes proseslərinin dərk edilməsi 
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Təşkilatın hər bir əməkdaşı daxili nəzarətin həyata keçirilməsində
iştirak etdiyindən, rotasiya sistemi daxili auditorların peşəkar kadr
kimi yetişdirilməsində böyük rola malikdir. Bu cür yanaşma kiçik
təşkilatlarda daha effektiv ola bilər.

4. Peşəkarlıq, davamlı  araşdırma və öyrənmə 
Daxili auditorlar audit keçirilən obyekt haqqında əldə etdikləri

məlumatları qiymətləndirərkən peşəkarlıq nümayiş etdirmək üçün
aldıqları bilikləri, təcrübəni tətbiq etməyi bacarmalı, daim effektiv
audit metodlarından istifadə etməlidirlər.

Daxili audt xidmətinin əsas riskləri kimi aşağıdakıları qeyd
etmək olar:

Daxili audit prosesi barədə yanlış təsəvvürün yaranması
(təftişdən fərqləndirilməməsi) 

Audit, maliyyə hesabatının düzgünlüyü barədə fikrin ifadə olun-
masını, daxili nəzarət sistemlərinin adekvatlığının qiymətləndiril -
məsini, sifarişçiyə xidmətlər, köməklik göstərilməsini və onunla
əməkdaşlığı əks etdirdiyi halda, təftiş nöqsanların aradan qaldırılması
və müqəssirlərin cəzalandırılması məqsədini güdür.

Yeni qanunvericilik aktlarının vaxtlı-vaxtında izlənilməməsi
və tətbiq edilməməsi 

Yəni auditor daxili auditin əsasnaməsini, prosedurlarını və siyasə-
tini mütəmadi olaraq nəzərdən keçirməli, yüksək risk sahələri üzrə
daxili təlimatları və müvafiq qanunvericilik aktlarını daim izləmə-
lidir. 

Etik  davranış qaydalarına riayət edilməməsi
Beynəlxalq təcrübədə auditorların peşə etikası məcəlləsi auditor-

ların davranış normalarını və ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün
auditorlar tərəfindən riayət edilməli olan fundamental prinsipləri
müəyyən edir. Daxili auditor dinləmək və düzgün nəticə çıxartmaq
bacarığına malik olmalıdır. 

Daxili audit fəaliyyətinin ən yaxşı təcrübələrdən geri qalması 
Daxili auditorun zəruri beynəlxalq və ölkədaxili araşdırmaların

aparılması, müvafiq təklif və tövsiyələrin verilməsi, həmçinin, müx-
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təlif layihələr çərçivəsində risklərin qiymətləndirilməsi və idarə
edilməsi, hesabatlılıq işinin təşkili üzrə beynəlxalq miqyasda istifadə
olunan qabaqcıl təcrübələrin öyrənilməsi məqsədilə auditin kitab -
xanası geniş olmalıdır. Bu məqsədlə auditorun İnternet xid-
mətlərindən faydalanmaq imkanları və treyninq videoyazıların
alın ması, beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla daxili auditin
genişləndirilməsi istiqamətlərinin öyrənilməsində beynəlxalq kon-
franslarda iştirakı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Nöqsanı aşkar etməmək riski (detection risk) 
Aşkar etməmə riski elə bir riskdir ki, bu zaman auditor tərəfindən

yerinə yetirilən prosedurlar iqtisadi subyekt rəhbərliyinin müd-
dəalarında mövcud olan və öz-özlüyündə, yaxud digər təhriflərlə bir-
likdə əhəmiyyətli nöqsanlar aşkar edilmir. 

Daxili audit prosesinə müdaxilə edilməsi 
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (IFC) “Azərbaycan Korpo-

rativ İdarəetmə Layihəsi” çərçivəsində apardığı sorğunun nəticə -
lərinə əsasən daxili audit funksiyası olan şirkətlərin əksəriyyətində
bu funksiya kifayət qədər müstəqil deyil. Məsələn, daxili audit de-
partamenti olan şirkətlərin 58,3%-də daxili audit funksiyasının rəh-
bəri Müşahidə Şurası tərəfindən təyin olunmuşdur. Qalan 41,7%
şirkətdə isə belə təyinatı menecment həyata keçirir ki, bu da daxili
auditin müstəqilliyinin təmin olunması nöqteyi-nəzərindən mənfi
haldır. Qabaqcıl korporativ idarəetmə təcrübələrində bu təyinatı
Audit Komitəsi edir. 

Daxili audit funskiyası korporativ strategiya üzrə bütövlükdə uğur
qazanmaq üçün real vasitəyə çevrilmişdir. Bu səbəbdən, yeni
funksiyanın yaradılması daxili audit tərəfindən həm missiyanın, həm
də prioritetlərin yenidən müəyyən edilməsini tələb etdiyindən, daxili
audit xidmətinin funksional fəaliyyət çərçivəsinin, funksional məh-
sullarının və fəaliyyət indikatorlarının müəyyən edilməsi və son
hədəf olaraq nəyə nail olunması böyük önəm daşıyır. Bu prosesi
aşağıdakı kimi təsvir etmək olar: 
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Fəaliyyətin iyerarxiyası Fəaliyyət indikatorları Hədəf

I. Funksiya 

İllik audit planının hazırlan-
ması və onun əsasında
beynəlxalq standartlara
uyğun auditin aparılması 

İllik audit planının hazırlan-
ması və auditin aparılması
barədə:
a) Rəhbərliyin rəy indeksi
b) İllik planın müəyyən
edilmiş   müddət ərzində
həyata  keçi rilməsi 

Müsbət
Vaxtında 

II. Funksional məhsullar 

1. Nəzarət və idarəetmə
proseslərinin təkmil-
ləşdirilməsinə dair təkliflər
(daxili nəzarət sisteminin
adekvatlığı və təşkili for-
ması)

Təkmilləşdirməyə dair tək-
liflərin tətbiq oluna bilməsi
üzrə: 
a)  Rəhbərliyin rəy indeksi
b)  Audit obyektinin rəy in-
deksi 

Müsbət
Uyğun

2. Struktur bölmələrində
risklərin müəyyən
edilməsi, tövsiyə və məs-
ləhət xidmətlərinin
göstərilməsi (struktur
bölmələrinin və işçi qrup -
ların fəaliyyətinə dəstək və
nəzarət, intellektual məs-
ləhət, nöqsanların aradan
qaldırılması üçün tədbirlər
planının işlənib hazırlan-
ması, hesabatlılıq) 

İxtisaslı və keyfiyyətli
yoxlama aparmaq
a) Rəhbərliyin rəy indeksi 

Risklərin idarə edilməsi
metodologiyasının tətbiqinin
və effektivliyinin təhlili və
risk səviyyəsinə uyğun olaraq
audit istiqamətlərinin və risk
dərəcəsinin müəyyən edilməsi 

Müsbət

Yüksək
(>75%)

3. Rəhbərliyin xüsusi
tapşırıqlarının həyata
keçirilməsi 

Tapşırıqların icrası və araşdır-
maların nəticəsi barədə rəh-
bərliyə verilən hesabatların
tamlığı və əhatəliliyi
a) Rəhbərliyin rəy indeksi  

Yüksək
(>85%)
Müsbət 



Funksional məhsul dedikdə, təşkilatın hər bir funksiyası (fəaliy -
yət istiqaməti) çərçivəsində yaradılan məhsul və xidmətlər başa dü -
şülür. 

Funksional məhsullar və onların əsas fəaliyyət indikatorları müəy -
yənləşdirildikdən sonra funksional məhsulları yaradan fərdi fəaliy -
yətlər məcmusu olan Standart Biznes Əməliyyatı (SBƏ) və onun
təkmilləşdirilməsi prosesi gəlir. Standart Biznes Əməliyyatı (SBƏ)
funksional məhsulların yaradılması üçün mütəmadi həyata keçirilən
standartlaşmış əməliyyatlardır. Standart Biznes Əməliy yatının tək-
milləşdirilməsi  (SBƏ+)  biznes əməliyyatının effektivliyi və səmə -
rəliliyinin artırılması məqsədilə aparılan təkmilləşdirmə tədbirləridir.
Bu prosesi isə şərti olaraq aşağıdakı kimi təsvir etmək olar:
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III. Standart biznes əməliyyatları 

A. Nəzarət və idarəetmə proseslərinin təkmilləşdirilməsi üzrə 

1. Nəzarət və idarəetmə sistem-
lərinin inkişafı 

Nəzarət və idarəetmə
proseslərinin qabaq -
cıl beynəlxalq prak-
tikaya  uyğun təşkili 

Yeniliklər və
qabaqcıl
təcrübələr

SBƏ üzrə təkmilləşdirmə tədbir(lər)i 

Daxili auditin təşkili və həyata
keçirilməsi üzrə Daxili Təlimatın
yenidən nəzərdən keçirilməsi və
qazanılmış son təcrübələr
əsasında müvafiq dəyişikliklərin
edilməsi

Daxili Təlimata
əlavə və
düzəlişlər üzrə
təkliflər 

Daxili auditin
təşkili və həyata
keçirilməsi üzrə
yeni Daxili Təli-
mat

B. Struktur bölmələrində risklərin müəyyən edilməsi, tövsiyələrin verilməsi
və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi üzrə 

1. Risklərin idarə edilməsi  və
audit sahələrində qabaqcıl təc -
rübələrin və yeniliklərin mənim-
sənilməsi və tətbiq edilməsi 

Qabaqcıl təcrübələr
və yeniliklərlə bağlı
məlumatlılıq
səviyyəsi 

Yeniliklər və
qabaqcıl
təcrübələr bazası
və tətbiq



Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, audit xidmətini təşkil etmək, bu
xidmətin effektiv inkişafını və təkmilləşdirilməsini təmin etmək, bu
sahədə qanunvericiliyin və normativ hüquqi aktların tələblərinə ri-
ayət olunmasına nəzarət etmək mükəmməl korporativ idarəetmə
təcrübəsinin mühüm şərtlərindən biridir. Effektiv daxili audit
funksiyası şirkəti itkilərdən qoruyacaq güclü daxili nəzarət sistemi-
nin olub-olmadığını müəyyən edir, həmin nəzarət sistemlərini və
riskləri mütəmadi qiymətləndirir,  tövsiyələr verir və bu tövsiyələrin
icrasını izləyir.

Bir sözlə, effektiv daxili audit şirkətin risklərinə aylıq və rüblük
çərçivədə sənədləşdirilmiş hesabat kimi deyil, daim diqqət tələb edən
“canlı orqanizm” kimi baxmalıdır.
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2. Struktur bölmələrinin və
işçi qrupların fəaliyyətinə
nəzarət 

Struktur bölmələrinin və işçi
qrupların fəaliyyətinin norma-
tiv və metodoloji tələblərə
uyğunluğu 

Uyğun

3. Struktur bölmələrinin və
işçi qrupların fəaliyyətinə
intellektual dəstək 

Struktur bölmələrinin və işçi
qrupların rəhbərlərinə idarə -
etmə və texniki məsləhət lərin
verilməsinin intensivliyi 

Mütəmadi

C. Rəhbərliyin xüsusi tapşırıqlarının həyata keçirilməsi üzrə 

Zəruri sənədlərin və
məlumatların toplanması 

Müvafiq təhlilin aparılması
və tapşırığın icrası barədə
hesabatın hazırlanması

Dürüst 



“BAKIELEKTRİKŞƏBƏKƏ” ASC-də
DAXİLİ AUDİT KOMİTƏSİNİN YARADILMASI

VƏ MÜƏSSİSƏNİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ
ONUN ROLU

Ağaddə AĞAYEV,
“Bakıelektrikşəbəkə” ASC-nin 
Daxili audit komitəsinin rəhbəri 

Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə daha uğurla
keçməsinə və bu istiqamətdə həyata keçirilən hərtərəfli tədbirlərin
səmərəli nəticələr verməsinə nail olmaq üçün müəssisələrdə beynəl -
xalq təcrübəyə əsaslanmaqla auditin əsas sahələrindən biri olan daxili
auditin yaradılması və inkişaf etdirilməsi aktuallaşmağa başladı. Bu
sahənin yaradılması və inkişaf etdirilməsi məqsədilə “Daxili audit
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə
əlaqədar Prezident fərmanında mülkiyyət və təşkilati-hüquqi for-
masından asılı olmayaraq ölkəmizdə fəaliyyətdə olan və auditin
keçirilməsi  məcburi hesab olunan təsərrüfat subyektlərində daxili
audit xidmətinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkili vacib hesab
edilmişdir. 

Bu məqsədlə də “Bakıelektrikşəbəkə” ASC-də Daxili audit
komitəsinin yaradılması zəruri sayılmışdır. Audit komitəsinin rəhbəri
və 2 daxili auditordan ibarət tərkibdə fəaliyət göstərən  Komitə
özünün Əsasnaməsinə uyğun olaraq, “Bakıelektrikşəbəkə” ASC-nin
idarəetmə strukturunun tərkibinə daxil olub, səhmdar cəmiyyətinin
daxili audit siyasətinin və strategiyasının həyata keçirilməsinə və au-
ditor nəzarətinin təşkilinə məsul olan struktur bölməsidir. 

“Bakıelektrikşəbəkə”nin daxili audit siyasəti səhmdar cəmiyyə-
tinin fəaliyyətində əlverişli olmayan vəziyyətlərin aşkara çıxarılması,
risklərin səmərəli idarə olunması üçün rəhbərliyin vaxtında məlumat-
landırılması məqsədilə müntəzəm müşahidələr və yoxlamalar aparıl-
ması, ASC-nin uçot siyasətində nəzərdə tutulmuş maliyyə-təsərrüfat
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əməliyyatlarının uçotunun düzgün aparılmasına, hesabatların düzgün
tərtib olunmasına, informasiyaların doğru-düzgün təqdim olun-
masına, əməliyyatların rəhbərliklə razılaşdırılmış qaydada həyata
keçirilməsinə və xərclərin səmərəliliyinə, rəhbərlik tərəfindən qəbul
edilmiş qərarların qüvvədə olan qanunvericilik aktlarına  uyğun
icrasına nəzarət edilməsinə əsaslanır. 

“Bakıelektrikşəbəkə” ASC-də daxili audit fəaliyyətinin isti qa -
mətləri aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: 

- mühasibat və operativ məlumat sisteminin yoxlanması, həmin
məlumatlar əsasında hesabatların hazırlanması və istifadə edilən
üsulların araşdırılması; 

- mühasibat və operativ uçot işinin uçot sisteminin tələblərinə
uyğunluğunun auditi; 

- hesabat  məlumatlarının  dəqiqliyinin  və  etibarlılığının təmin
olunması üçün təkliflərin hazırlanması; 

- təsərrüfatın müxtəlif sahələrinin fəaliyyətində xüsusi araşdır-
malar da daxil olmaqla, ayrı-ayrı halların yoxlanması; 

- aktivlərin mövcudluğunun, onun vəziyyətinin və qorunub saxlan-
masının auditi; 

- monitorinqlər keçirməklə və müxtəlif yoxlama üsulları ilə
nəzarət sistemlərinin fəaliyyətində müəyyən edilən çatışmazlıqların
aradan qaldırılması və daha mütərəqqi üsulların tətbiq olunması üçün
təkliflərin hazırlanması; 

- nəzarət mexanizminin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi; 
- maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə risklərin müəyyən edilməsi

üçün mütəmadi monitorinqlərin təşkil edilməsi; 
-xidmət strukturlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətlən -

diril məsi;  
- bütün resurslardan (həmçinin, insan resurslarından) səmərəli is-

tifadə edilməsinin qiymətləndirilməsi. 
“Bakıelektrikşəbəkə” ASC-nin daxili audit strategiyası mümkün

risklərin qiymətləndirilməsi əsasında səhmdar cəmiyyətinin daxili
nəzarət mühitinin etibarlılıq səviyyəsi haqqında səhmdar cəmiyyə-
tinin ümumi yığıncağına rəy bildirilməsi və onun təkmilləşdirilməsi
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istiqamətində məsləhətlər verilməsi məqsədilə müstəqil, peşəkar
audit planı və prosedurlarının müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. 

Müəyyən edilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində, Daxili audit
komitəsinin əsas fəaliyyət istiqaməti “Bakıelektrikşəbəkə” ASC-də
resursların düzgün, səmərəli və qənaətcil istifadəsində daxili
nəzarətin rolunu təhlil etmək, adekvatlığını qiymətləndirmək və bu
barədə hesabat verməkdən ibarətdir. “Bakıelektrikşəbəkə” ASC-nin
Daxili audit komitəsi özünün səlahiyyətləri çərçivəsində maliyyə
idarəsinə maliyyə sisteminin sağlamlığının qorunması işində zəruri
köməklik göstərir, risklərin idarə olunması, məlumatların key-
fiyyətliliyi və səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi də daxil olmaqla, korporativ idarəetmə qayda və
prosedurlarına riayət olunmasını dəstəkləyir, səhmdar cəmiyyətinin
rəhbərliyinə nəzarət sistemlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi is-
tiqamətində təkliflər verir, korporativ idarəetmə sahəsində mütərəqqi
nailiyyətlər barədə məlumatlı olmaq və onların tətbiqi yolu ilə daxili
nəzarətin səmərəliliyinin yüksəldilməsini təşviq edir. 

“Bakıelektrikşəbəkə” ASC-nin Daxili audit komitəsi səhmdar
cəmiyyətinin Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq olunmuş iş planı və
prosedurlar əsasında fəaliyyət göstərir və qeyri-audit xarakterli
işlərin həyata keçirilməsinə görə məsuliyyət daşımır.

Daxili audit komitəsi ASC-nin İdarə Heyətinin fəaliyyəti, eləcə də
auditin aparılması üçün zəruri olan bütün sənədlərlə tanış olmaq və
aktivləri yoxlamaq səlahiyyətinə malikdir, daxili nəzarətin tətbiqi,
adekvatlığı və nöqsansızlığı, fəaliyyəti qiymətləndirməyə dair yanaş-
malar da daxil olmaqla, maliyyə və digər idarəetmə məlumatlarının
uyğunluğu və etibarlılığı, məlumatların keyfiyyəti və risklərin idarə
edilməsi də daxil olmaqla, korporativ idarəetmə mexanizmlərinin
etibarlılığı, ümumi yığıncağın qərarlarının icrası və s. istiqamətlərdə
təhlillər aparılması, qiymətləndirmə və məsləhət verilməsi üçün mə-
suliyyət daşıyır, uyğunsuzluqları araşdırır, yeni daxili nəzarət sistem-
lərinin tətbiqi üzrə məsləhətlər verir və layihələrin icrasına cəlb
olunur.  Komitə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qa-
nunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərən -
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camlarını, Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını,  qüvvədə
olan digər qanunvericilik aktlarını, səhmdar cəmiyyətinin Nizam-
naməsini, səhmdar cəmiyyətinin idarəetmə orqanlarının qərarlarını
və  öz Əsasnaməsini rəhbər tutur. Komitə səhmdar cəmiyyətinin
fəaliyyətinin inkişafına və səmərəliliyinin yüksəldilməsinə
yönəldilmiş risklərin idarə olunmasına, nəzarət və idarəetmənin
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə və öz məqsədlərinə nail ol-
masına köməklik edir, səhmdar cəmiyyətində daxili audit siyasətini
və strategiyasını müəyyən edir, daxili audit planlarını təsdiq edir və
daxili audit fəaliyyətinə nəzarət edir, daxili audit xidmətinin rəhbəri
və əməkdaşlarının vəzifə təlimatlarını, proqramlarını, daxili audit
hesabatlarını, nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyələri
təsdiq edir, daxili nəzarət sisteminin yaradılması və tətbiqinə, daxili
nəzarətin və risklərin idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsinə
dair müvafiq idarəetmə orqanına təkliflər verir, kənar və daxili au-
ditorların daxili nəzarət sisteminə dair verdikləri tövsiyələrin yerinə
yetirilməsinin vəziyyəti barədə cəmiyyətin icra orqanlarından
məlumat əldə edir, maliyyə risklərinin yüksək olduğu sahələri
müəyyənləşdirir və təsərrüfat subyektlərinin icra orqanları tərəfindən
onların səmərəli idarə edilməsinə əminlik əldə edir.

AZƏRBAYCANDA DAXİLİ AUDİT
KADRLARININ HAZIRLANMASI VƏ

ONUN BEYNƏLXALQ STANDARTLARA 
UYĞUNLAŞDIRILMASI

Nəcəf TALIBOV, 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri

Azərbaycan Respublikasında daxili auditin hüquqi əsasını “Daxili
audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 22 may ta -
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rixli Qanunu təşkil edir. Bu Qanun Azərbaycanda təsərrüfat subyekt -
lərinin idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə daxili
audit xidmətinin təşkilinin və həyata keçirilməsinin hüquqi
əsaslarını, daxili auditorların hüquq və vəzifələrini müəyyən edir.

Həmin Qanundan irəli gələn ən mühüm vəzifələrdən biri də daxili
auditorların  hazırlanmasıdır. Auditorlar Palatası Azərbaycan Daxili
Auditorlar İnstitutu (ADAİ)  ilə birlikdə 2007-ci ilin sentyabr ayın-
dan etibarən daxili audit kurslarının təşkilinə başlamış və bu kurslar
müntəzəm olaraq aparılır. Sonuncu  kurs 2012-ci ilin fevral-mart ay-
larında keçirilmişdir. Bütövlükdə, kurslarda 21 qrup və ya 214 din-
ləyici iştirak etmişdir. Dinləyicilər çox geniş mütəxəssis təbəqəsini
əhatə etmiş, kurslarda həm dövlət orqanlarının, həm də özəl sektorun
maliyyə nəzarəti  və mühasibat qurumlarının nümayəndələri, habelə
tələbələr təmsil olunmuşlar. 

Kursların proqramları Palatanın, ADAİ-nin mütəxəssisləri və da -
xili auditorların yaxından iştirakı ilə tərtib olunmuş, demək olar ki,
hər il təkmilləşdirilmişdir.

Daxili auditorların hazırlanması istiqamətində yerinə yetirilən
işlərin digər istiqaməti də  mütəxəssislərimizin Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında rəh-
bər kadrların təkmilləşdirilməsi kurslarında «Daxili audit»
mövzusunda hər il mühazirələrlə çıxış etmələridir.

Qeyd olunmalıdır ki, dünya təcrübəsində tədris (ixtisas təhsili) və
sertifikatlaşma prosedurları bir-birindən ayrı həyata keçirilir. Yəni
tədris edən qurumlar imtahan və sertifikatlaşma aparmır. Ona görə
də Palata və ADAİ yalnız tədris proseslərini təşkil edir. Beynəlxalq
sertifikatlaşma barəsində isə aşağıdakıları demək olar:

Daxili auditorların qlobal institutu -- IIA dünyada daxili auditor-
ların sertifikatlaşdırılması sahəsində öndə dayanır. İnstitut hazırda 5
kvalifikasiya üzrə sertifikatlaşma aparır:

• «Diplomlu daxili auditor» (Certified Internal Auditor, CIA);
• «Maliyyə təşkilatlarının diplomlu auditoru» (Certified Financial

Services Auditor, CFSA); 
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• «Dövlət təşkilatlarının diplomlu auditoru» (Certified Govern-
ment Auditing Professional, CGAP); 

• «Nəzarətin özünüqiymətləndirməsi üzrə diplomlu mütəxəssis»
(Certified in Control Self-Assessment, CCSA). 

• «İdarəetmədə risk təminatı» (Certification in Risk Management
Assurance, CRMA).

«Diplomlu daxili auditor» (Certified Internal Auditor, CIA) serti-
fikatı dünyada CPA, CMA, ACCA, CIMA  kimi sertifikatlarla
bərabər yüksək qiymətləndirilən bir sertifikatdır. Bu sertifikatları
almaq üçün namizədlərin imtahanlara hazırlaşmasının özü belə, on-
lara daxili nəzarət, daxili audit və risklərin idarə edilməsi sahəsində
bilikləri sistemləşdirməyə və təkmilləşdirməyə imkan yaradır.

Sertifikatın əldə edilməsi mütəxəssislərin statusunu yüksəltmək
və peşə kvalifikasiyasını təsdiq etməklə, uğurlu karyerasına imkan
yaradır.

CIA imtahanlarını 15 dildə – ingilis, macar, ivrit, İndoneziya,
ispan, italyan, Çin, alman, portuqal, tay, türk, fransız, çex, yapon  və
rus dillərində vermək olar.

5 may 2008-ci ildən etibarən CIA imtahanlarının bütün tərkib
hissələri, 2008-ci ilin sentyabrından isə  ixtisaslaşmış CCSA, CGAP
və  CFSA imtahanları kompyuter testindən istifadə etməklə Pearson
VUE şirkətinin nəzarəti altında qəbul edilir. MDB və Baltikyanı
ölkələrdə Almatı, Vilnüs, Kiyev, Moskva, Novosibirsk, Sankt-Peter-
burq, Riqa və Tallinn şəhərlərində  imtahan mərkəzləri fəaliyyət
göstərir. Bütün mərkəzlərin ünvanlarını isə www.pearsonvue.com/iia
saytından əldə etmək olar.

İmtahanlar istənilən ardıcıllıqla, istənilən hissələrlə verilə bilər,
yəni əvvəlcə 3 və 4-cü hissələri, sonra isə 1 və 2-ci hissələri vermək
mümkündür.

İmtahanların nəticələri həmin an bəlli olur.
Verilmiş imtahanların nəzərə alınması üçün əvvəlki və sonrakı im-

tahanların arasında  fasilə iki ildən çox olmamalıdır. Əks halda im-
tahanlar yenidən verilməlidir.
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Qeyd olunmalıdır ki, CIA sertifikatının 4-cü hissəsi əvvəllər alın-
mış başqa sertifikatlarla əvəz oluna bilər. Məsələn, Rusiya Fede -
rasiyası Maliyyə Nazirliyinin verdiyi auditorun kvalifikasiya
sertifikatı CIA sertifikatının 4-cü hissəsini əvəz edir. Belə sertifikat-
ların tam siyahısını www.theiia.org saytından əldə etmək olar.

İmtahanları vermək üçün Daxili Auditorlar İnstitunun üzü olmaq
tələb olunmur. İmtahanların formatı və məzmunu bütün namizədlər
üçün eynidir. Lakin IIA üzvləri müntəzəm olaraq cari informasiya
dəstəyi almaq imkanına malikdirlər və onlar üçün qiymətlərdə güzəşt
edilir.

İmtahan vermək istəyən namizədlərin qeydiyyatını IIA-nın Serti-
fikatlaşdırma departamenti aparır. Qeydiyyat  üçün sənədlər birbaşa
IIA-ya təqdim edilməlidir. Kompyuter testinin keçirilməsi tarixi və
yeri Pearson VUE şirkəti ilə razılaşdırılır.

Qeydiyyat blanklarını www.theiia.org  saytının  “Certification”
bölməsindən əldə etmək olar.

Qeydiyyat üçün sənədlər İnternet vasitəsilə onlayn rejimində
təqdim edilir. Nadir hallarda sənədlər adi poçt və faks vasitəsilə
göndərilə bilər.

İmtahan üçün ərizə verilən zaman namizəd ali təhsilə malik
olduğunu sübut edən diplomun surətini təqdim etməlidir. Əgər
diplom ingilis dilində doldurulmamışsa, onun tərcüməsi yazılı
surətdə əlavə edilməlidir. Diplomun və ya tərcümə edilmiş digər
sənədlərin notarial təsdiqi tələb olunmur.

Əgər namizədin ali təhsil haqqında bir neçə diplomu varsa, onlar-
dan yalnız birinin surəti təqdim olunmalıdır.

Müvafiq iş təcrübəsinin olmasının təsdiqi üçün xüsusi formada
ərizəni doldurmaq yetərlidir. Bu zaman əmək kitabçasının və ya
əmək müqavilələrinin surətini təqdim etmək tələb olunmur.

İmtahanlar ödənişlidir, ödəniş məbləğləri barədə məlumatları
www.theiia.org  saytının  «Certification» bölməsindən əldə etmək
olar.

İmtahanların verilməsi zamanı ödənişlərdə güzəştlər də mövcud-
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dur. Bu güzəştlər Dünya Bankının ölkələrin iqtisadi inkişaf indika-
toru əsasında müəyyən edilir. Bundan başqa, IIA üzvləri üçün də
güzəştlər sistemi mövcuddur. 

İmtahanların dəyərinin tövsiyə olunan ödənişi forması  kredit kart-
ları vasitəsilədir. Bank ödəmələri vasitəsilə də ödəniş mümkündür.
Rekvizitlər ərizə formasının özündə  vardır.

Bir qayda olaraq, IIA  imtahanlar üçün hesab-faktura (invoys)
təqdim etmir. Qeydiyyatı təsdiq edən sənəd imtahana buraxılışa dair
məktub-xəbərdarlıqdır (application approval message). İmtahanda
iştirak etmə faktı isə  imtahanın nəticələri barədə namizədə təqdim
edilən məktub ilə təsdiq edilir.

İmtahanlara hazırlıq namizəd tərəfindən müstəqil və ya tədris
mərkəzləri vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Məsələn, Rusiya Fede -
rasiyasında bu hazırlıq Hock Accountancy Training (HOCK)
(www.hocktraining.com) tərəfindən aparılır.

İmtahanlara hazırlıq üçün ən geniş yayılmış dərs vəsaiti CIA Re-
view, Volumes I-IV, By I.N. Gleim “Gleim Publications, Inc.” kitab
komplektidir. Bu vəsaiti  “Gleim”  (www.gleim.com) nəşriyyatında
və “Amazon” (www.amazon.com.) İnternet mağazasından əldə
etmək olar. Kitabların çatdırılma vaxtı, adətən, bir ay təşkil edir.

Diplomlu daxili auditor öz peşəkarlıq səviyyəsini saxlamalı, bilik
və peşə vərdişlərini daim təkmilləşdirməlidir. Bu məqsədlə IIA
Diplomlu daxili auditorlar üçün məcburi davamlı tədris və əldə
edilmiş kvalifikasiyanın təsdiqi tələbini (Continuing Professional
Education, CPE) irəli sürür.

Bu zaman CIA imtahanını müvəffəqiyyətlə vermiş hər bir
namizədə avtomatik olaraq 80 saat CPE (40 saat imtahanı verdiyi il
üçün və 40 saat növbəti il üçün) hesablanır. Növbəti dövrlərdə audi-
tor iki ildə bir dəfə, IIA-in Himayədarlar Şurası tərəfindən müəyyən
edilmiş tələblərə müvafiq olaraq, peşə kvalifikasiyasını təkmil-
ləşdirməsini sübut etməlidir. CPE-nin əldə edilməsi  barədə hesabat
auditor tərəfindən müstəqil olaraq onlayn rejimində IIA saytında
tərtib edilir və ya poçtla göndərilir.
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Göstərilən balları toplamaq üçün çoxsaylı variantlar mövcuddur.
Daha çox bal toplamağa imkan verən xüsusi tədris kurslarından  və
«Internal Auditor» jurnalında dərc olunan ixtisas testlərini
keçməkdən başqa, yazılmış kitab və məqalələrə, seminarlarda və
konfranslarda iştirak etməyə, IIA üzvlərinin tematik görüşlərinin
keçirilməsinə və imtahanların təşkilinə dəstəyə görə bal toplamaq
mümkündür.

Azərbaycanda CIA və digər sertifikatların əldə edilməsi sahəsində
müvafiq təşkilati işlərin görülməsi zəruridir.

SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİNDƏ 
RİSK ƏSASLI QƏRARLARIN

QƏBUL EDİLMƏSİ

Kənan ƏSGƏROV,
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC
Təkrarsığorta və anderaytinq departamentinin direktoru,
“Audit-Azərbaycan İnstitutu” İctimai Birliyi
İdarə Heyətinin üzvü

Azərbaycan sığorta sektoru:
* Azərbaycanda sığorta şirkətləri 
* Digər əlaqədar qurumlar

Hazırda Azərbaycanda  29 sığorta şirkəti, 1 təkrarsığorta şirkəti,
7 broker şirkəti, 26 qeyri-həyat sığortası şirkəti və 3 həyat sığortası
şirkəti  fəaliyyət göstərir
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SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİ
Sığortaçıların və təkrarsığortaçıların tələb olunan kapitalının 

minimum məbləği

2009- 2011-ci illər üzrə sığorta sektorunda toplanmış sığorta
haqları:

2009-cu il – 163,31 mln. manat /Artım – 9%
2010-cu il – 155,59 mln. manat /Artım  -- 5%
2011-ci il – 212,98 mln. manat /Artım – 37%

DİGƏR ƏLAQƏDAR QURUMLAR
1. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət   Sığorta

Nəzarəti Xidməti.
2. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası.  
3. İcbari Sığorta Bürosu.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta
Nəzarəti Xidməti

Xidmətin fəaliyyət istiqamətləri: 
1. Azərbaycan Respublikasında sığortalıların, sığortaçıların və

sığorta bazarının digər iştirakçılarının, habelə dövlətin hüquq və mə-
nafelərinin qorunması, həmçinin, sığorta qanunvericiliyinin
tələblərinə əməl edilməsi məqsədilə sığorta sektorunda tənzimləmə
və nəzarət funksiyalarını həyata keçirir;
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Tələb olunan kapita -
lın minimum məblə -
ği nin təmin edilməsi

tələbinin qüvvəyə
minmə tarixləri

Sığortaçılar üçün tələb
olunan kapitalın mini-

mum məbləği

Təkrarsığortaçılar üçün
tələb olunan kapitalın

minimum məbləği

2011-ci il 1 yanvar 3 (üç) milyon manat 6 (altı) milyon manat

2012-ci il 1 yanvar 4 (dörd) milyon manat 8 (səkkiz) milyon manat

2013-cü il 1 yanvar 5 (beş) milyon manat 10 (on) milyon manat



2. Azərbaycan Respublikasında sığorta bazarının inkişaf et-
dirilməsi və sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq stan-
dartların və beynəlxalq təcrübənin Azərbaycan Respublikasının
sığorta bazarında tətbiqi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirir;

3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.                 

Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası 
Məqsəd və vəzifələri:
• Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən və birliyin

üzvləri olan sığorta və təkrarsığorta şirkətlərinin inkişaf etmə -
sinə köməklik göstərmək, onların sosial-iqtisadi, məlumat və
digər proqramlarını inkişaf etdirmək və bu sahədə elmi bilikləri
artırmaq.

İcbari Sığorta Bürosu 
Büronun əsas məqsədi və funksiyaları:
• Büronun fəaliyyətinin əsas məqsədi zərərçəkən sığorta olunan-

ların və zərər vurulan üçüncü şəxslərin maraqlarının müda -
fiəsini, icbari sığorta sisteminin sabitliyi və inkişafını təmin
etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün Büro
“İcbari sığortalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununda nəzərdə tutulmuş funksiyaları həyata keçirir.

SIĞORTADA RİSK
RİSK - Sığorta terminologiyasında bir çox mənalarda  istifadə

edilməklə yanaşı, əsil mənası təminat altına alınmış sığorta predme-
tinin qarşı-qarşıya qaldığı təhlükələrdir (Məsələn, Yanğın,  İldırım,
Partlayış,  Sel, Fırtına, Zəlzələ).

Sığorta təşkilatlarında riskləri aşağıdakı kimi bölmək olar:
A – Sığortaçılıq riskləri (Texniki risklər)
- anderaytinq riski
- sığorta ehtiyatlarının düzgün formalaşdırılmaması riski
- təkrarsığorta riski

DAXİLİ AUDİT: REALLIQLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR

Beynəlxalq konfransın materialları (Bakı, 3-4 may 2012-ci il) 67



B – Aktivlərə aid risklər
- bazar riski
- likvidliyin itirilməsi riski
- kredit riski 
C – Əməliyyat riskləri (Texniki olmayan)
- idarəetmənin zəif olması riski
- əməliyyat riski
- strateji risk
Ç – Xüsusi risklər (bir şitrkətə aid, ya da ölkəyə aid olan)
- hüquq riski
- qrup və ya holdinq tərkibində fəaliyyət göstərilməsi riski

RİSK ƏSASLI QƏRARLARIN QƏBUL EDİLMƏSİ
Sığorta şirkətlərində risk əsaslı qərarların qəbul edilməsi -

yuxarıda qeyd edilən risklərin gerçəkləşməsinin qarşısının alınması:
1. Şirkətdə güclü daxili nəzarət sistemini yaradılması;
2. Aktivlərin düzgün idarə edilməsi;
3. Sığorta şirkətlərinin rəhbərlərinin düzgün strategiya seçmələri.

ŞƏFFAFLIĞIN ARTIRILMASINDA
DAXİLİ AUDİTİN ROLU

Səbuhi GÜLMƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası
Auditorlar Palatasının Kadr
hazırlığı, xarici əlaqələr və nəşriyyat
idarəsinin rəisi, AzDİU-nun dissertantı

Bazar iqtisadiyyatının inkişafının müasir mərhələsində daxili audit
təsərrüfat subyektlərinin idarə edilməsi sisteminin mühüm tərkib
hissəsidir.
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Daxili audit müəssisə və  təşkilatlarda risklərin idarə olunması,
nəzarət və korporativ idarəetmə proseslərinin qiymətləndirilməsi və
səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədlərinə sistemli və ardıcıl yanaş-
manı təmin edir, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində pozuntuların aşkara
çıxarılması, qeydə alınması və aradan qaldırılmasına nəzarətin hə -
yata keçirilməsi ilə yanaşı, aşkar edilmiş kənarlaşmaların səbəb-
nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirməklə, yoxlanılan obyektdə
fəal iyyətin mövcud vəziyyətini yaxşılaşdırmağa dair konkret təklif
və tövsiyələrin işlənib hazırlanmasına imkan yaradır.

Bazar münasibətlərinə əsaslanan Azərbaycan iqtisadiyyatında
aparılan islahatlar çərçivəsində maliyyə nəzarəti sisteminin beynəl -
xalq tələblərə uyğunlaşdırılması zərurəti və bu istiqamətdə həyata
keçirilən ardıcıl tədbirlər auditin əsas qollarından biri olan daxili au-
ditin ölkəmizdə təbliğinə, yayılmasına və tətbiqinə rəvac vermişdir.

Daxili audit nəzarət sisteminin ilkin forması olmaqla, idarəet-
mənin əsas elementlərindən biri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Özünün inkişafının ilk mərhələsində daxili auditin rolu maliyyə
idarəetməsinin  məqsədləri, vəsaitlərin qorunmasının  təmin
edilməsi ilə  müəyyən  olunurdu  və  müəssisələrdə  kiçik qruplar
səviyyəsində  ümumi  nəzarətin təşkil  edilməsindən  ibarət  idi. Son-
rakı dövrlərdə daxili auditorların diqqəti idarəetmə sistemlərinin öz
məqsədlərinə necə nail  olmasına, eyni zamanda, onların  nə dərəcədə
səmərəli  təşkil olunmasının və  təkmilləşdirmə  sahəsində  nə kimi
işlər aparılmasının təhlilinə yönəldilmişdir.

«Daxili audit haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa görə,
daxili audit - təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinin inkişafına və
səmərəliliyinin yüksəldilməsinə  yönəldilmiş risklərin  idarə olun-
ması, nəzarət və idarəetmənin  səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və
inkişafına  sistemli yanaşmaqla təsərrüfat subyektinə öz
məqsədlərinə nail olmaqda kömək edən obyektiv, təminatverici və
məsləhətverici fəaliyyətdir.

Daxili audit müəssisə və təşkilatın tərkibində müstəqil struktur
bölməsi (Audit Komitəsi, departament, şöbə, bölmə) və ya  ştat
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vahidi (daxili auditor) kimi fəaliyyət göstərir və daxili nəzarət orqanı
olmaqla, yalnız müəssisənin rəhbərinə və ya direktorlar şurasına
tabedir, onun tələb etdiyi məsələləri araşdıraraq, nəticələri haqqında
yalnız ona hesabat verir.

Geniş mənada isə daxili audit - qəbul edilmiş idarəetmə qərar-
larının əsaslılığını və səmərəliliyini  qiymətləndirmək, kənarlaş-
maları və əlverişli olmayan vəziyyətləri aşkara çıxarmaq, müəssisə
və  təşkilatın fəaliyyətində risklərin aradan qaldırılması, azaldılması
və idarə olunması üzrə qərarların qəbul edilməsi üçün rəhbərliyi vax-
tında məlumatlandırmaq məqsədilə müəssisə və təşkilatın işinin
müntəzəm müşahidəsi və yoxlanılması sistemidir. Başqa sözlə desək,
daxili audit elə bir əks-əlaqə  formasıdır ki, müəssisə və təşkilatın
idarəetmə  orqanı idarə edilən obyektin həqiqi vəziyyəti və idarəetmə
qərarlarının həyata keçirilməsi barədə lazımi məlumatları onun va-
sitəsilə əldə edir. Bu mənada, daxili auditi əmlakın mühafizəsinin,
mühasibat yazılışlarının düzgünlüyünün və etibarlılığının, əməliy -
yatların razılaşdırılmış qaydada və səmərəli həyata  keçirilməsinin,
qəbul edilmiş  qərarların rəhbərliyin siyasətinə uyğunluğunun təmin
edilməsi məqsədilə rəhbərlik tərəfindən müəyyən edilmiş təhlükə -
sizlik tədbirlərinin kompleksi kimi qiymətləndirmək olar.

Eyni zamanda, daxili audit tədricən yalnız nəzarət funksiyalarını
yerinə yetirməkdən əl çəkib getdikcə daha çox dərəcədə müəssisə
və təşkilatın işinin  səmərəliliyini qiymətləndirmək üzrə qərarların
qəbul edilməsi üçün informasiyanın əldə edilməsinə istiqamətlənir.
Başqa sözlə, daxili audit müasir  anlamda  nəzarət xarakterli vəzi -
fələrdən əlavə, iqtisadi təhlil, maliyyə strategiyasının müəyyən-
ləşdirilməsi, idarəetmə üzrə məsləhətlərin verilməsi məsələlərini də
əhatə edir. Yəni daxili audit maliyyə-mühasibat hesabatlarının təhlili
və  müəssisənin idarə olunması üçün qərarlar qəbul etmək məqsədilə
rəhbərliyə  informasiyanın təqdim olunması, təsərrüfat əməliyyat-
larına dair uçotun düzgün aparılmasının və hesabatların düzgün tərtib
olunmasının  yoxlanılması, kənar auditorlarla səmərəli qarşılıqlı
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fəaliyyət (əməkdaşlıq), vergi və maliyyə məsələləri üzrə tövsiyələrin
verilməsi və digər məsələləri əhatə edir. Təsadüfi deyildir ki, «Daxili
audit haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü mad-
dəsində daxili auditin vəzifələrinə aşağıdakılar aid edilmişdir:

- təsərrüfat subyektində müntəzəm və səmərəli fəaliyyətin təmin
edilməsi, məqsədlərə nail olmaq üçün risklərin idarə edilməsi,
istənilən dəyişikliyə qısa müddət ərzində münasibət bildirilməsi
məqsədilə yaradılan daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyini və adek-
vatlığını müəyyən etmək;

- mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünü və
etibarlılığını yoxlamaq;

- təsərrüfat subyektinin xərclərinin səmərəliliyini qiymətlən -
dirmək;

- təsərrüfat subyektinin, ona tabe olan müəssisə və təşkilatların
(onun törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərinin) struktur bölmələrinin
fəaliyyətinin normativ hüquqi aktlara və təsdiq edilmiş fəaliyyət
planına uyğunluğunu yoxlamaq;

- resurslardan istifadənin səmərəliliyi, düzgünlüyü, onlardan isti-
fadəyə nəzarəti və zərərdən mühafizə olunmanın yetərliliyini
qiymətləndirmək.

Göründüyü kimi, daxili audit müəssisə və təşkilatda şəffaf infor-
masiya mühiti yaratmaqla, onun fəaliyyətinin  daha dərindən və
əsaslı təhlilinə, beləliklə də daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə
zəmin yaradır.

Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə fəal iştirak edən müxtəlif ölkələrdə
(məsələn, İsrail, İsveçrə və s.) daxili audit bütün ölkə üzrə
məcburidir, Azərbaycan Respublikasında isə mülkiyyət və təşkilati-
hüquqi formasından asılı olmayaraq, fəaliyyət göstərən və məcburi
auditin  obyekti olan təsərrüfat  subyektlərində  daxili audit tətbiq
olunur.

Daxili auditin mahiyyəti və əhəmiyyətinin əsas istiqamətləri aşağı-
dakı sxemdə əksini  tapmışdır:
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Daxili audit:
Tərif

- Aktivlərin  dəyərinin  müstəqil qiymətləndirilmə -
sinə imkan verir; 

- Rəhbərliyə  və nəzarət orqanlarına  xidmət
nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirmə və təhlil
keçirir;

- Tövsiyələri, təhlili, əmlakın qiymətləndirilməsini
təmin edir;

- Daxili nəzarətin  səmərəliliyini artırır;
- Daxili  resurslarla (vəsaitlərlə) həyata keçirilir.

Daxili auditin
obyektləri
(sahələri)

- Nəzarət sisteminin və mexanizminin  yoxlanıl-
ması;

- Maliyyə  və istehsal məlumatları; 
- Aktivlərin qorunmasının  təmin olunması;
- Təlimatlara, sərəncamlara, müəyyən olunmuş
qaydalara, qanunlara riayət edilməsi;

- Müəssisənin  istehsal (kommersiya) fəaliyyətinin
səmərəliliyi və faydalılığı;

- Müəssisənin  fəaliyyətinin  müəyyən  olunmuş
məqsəd və  vəzifələrə uyğunluğu.

Daxili nəzarət
– müəssisənin
“müdafiəçisi”
(qoruyucusu)
kimi

- Şəffaflığın təmin edilməsi və korrupsiyaya qarşı
mübarizə;

- Maliyyə hesabatlarında saxta  məlumatların
aradan qaldırılması; 

- İstehsal və  kommersiya  risklərinə nəzarət.

Daxili auditin
nəticələri

- İdarəetməyə böyük diqqət;
- Riskin qiymətləndirilməsinin təkmilləşmiş
metodları;

- Qanun pozuntusu  hallarının azalması;
- Səmərəliliyin  artması;
- Vəsaitlərə qənaət olunması;
- Maliyyə hesabatlarının  yüksək  etibarlılığı;
- Aktivlərin qorunması.



DAXİLİ AUDİTDƏ 
ANALİTİK PROSEDURLARDAN İSTİFADƏ

Anar BAYRAMOV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
dissertantı 

Daxili auditor audit aparan zaman analitik prosedurlardan istifadə
edir. Analitik prosedurlar audit sübutlarının əldə olunmasının əsasını
təşkil etməklə, daxili auditin yüksək səviyyədə aparılmasını təmin
edir və nəzərdə tutulmuş proqram çərçivəsində daxili auditin aparıl-
masına sərf edilən vaxtı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Analitik prose-
durlar maliyyə və qeyri-maliyyə məlumatları arasında qarşılıqlı
əlaqələrin öyrənilməsi yolu ilə maliyyə məlumatlarının
qiymətləndirilməsi və auditin sonunda ümumi təhlil aparmaq
məqsədilə riskin qiymətləndirilməsi prosedurları kimi tətbiq edilir.

Analitik prosedurların səmərəli tətbiqi daxili auditin keyfiyyətini
yüksəldir və onun aparılmasına sərf edilən məsrəfləri azaldır.

Analitik prosedurların tətbiqi aşağıdakı sahələrin yoxlanılmasında
daha məqsədəmüvafiq hesab edilir:

- kassa və bank əməliyyatlarının auditi;
- müəssisənin maddi-texniki təchizatının və ehtiyatların idarə
edilməsi ilə əlaqədar əməliyyatların auditi;

- əməyin təşkili və ödənilməsi ilə əlaqədar əməliyyatların auditi;
- istehsal və tədavül xərclərinin auditi;
- hesablaşma və kredit əməliyyatlarının auditi;
- maliyyə-investisiya fəaliyyətinin və təsisçilərlə qarşılıqlı hesab -
laş maların auditi;

- gəlirlərin əldə olunmasına nəzarət və müxtəlif növ vergilər üçün
vergi tutulan bazanın hesablanmasının auditi.

Analitik prosedurların növləri onların aparılmasının məqsədindən,
informasiyaların müqayisə edilməsindən və auditorun özünün
peşəkar mühakiməsindən asılıdır.
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Analitik prosedurların ardıcıllıqla aşağıdakı mərhələlər üzrə yerinə
yetirilməsi daha məqsədəmüvafiq hesab edilir:

- prosedurların məqsədlərinin müəyyən edilməsi;
- prosedur növünün seçilməsi;
- prosedurların yerinə yetirilməsi;
- prosedurların yerinə yetirilməsinin nəticələrinin təhlili.
Analitik prosedurlardan auditin müxtəlif mərhələlərində, o cüm-

lədən auditor yoxlamalarının planlaşdırılmasında, dəqiq testləşdirmə
və  audit sübutlarının əldə olunmasında, alınan informasiyaların
təhlili və rəyin formalaşdırılmasında istifadə edilir.

Planlaşdırmada analitik prosedurlardan istifadənin zəruriliyi
yoxlamaların istiqamətini seçməkdən irəli gəlir, çünki  burada
yoxlanılan obyektdə informasiya göstəricilərinin kəmiyyətləri
qiymətləndirilir.

Daxili  auditorlar audit obyektlərinin maliyyə hesabatlarının
düzgünlüyünü və tamlığını yoxlamaqla kifayətlənmir, həm  də müəs-
sisənin fəaliyyət növlərinə, səmərəliliyinə, heyətin ayrı-ayrı işlərinin
keyfiyyətinə qiymət verirlər.

Auditor uçot və hesabatlarda ayrı-ayrı səhvləri və qəsdən edilmiş
təhrifləri aşkar etməyə çalışmaqla yanaşı, uçotda sistematik pozun-
tuların olmasını qəbul edilən qərarların iqtisadi cəhətdən əsaslandırıl-
maması hallarını da aşkar  etməlidir.

Auditor yoxlamalarında analitik prosedurlardan istifadə daxili au-
ditorları  yoxlama prosesində toplanılan informasiyaları qiymətlən -
dirmək üçün  səmərəli  vasitələrlə təmin edir. Qiymətləndirmə bu
informasiyaları əvvəlcədən gözlənilənlərlə müqayisə etməklə və son-
ralar yoxlamanın gedişatında möhkəmləndirməklə aparılır.

Auditor yoxlamalarının aparılmasının analitik prosedurları pul
məbləğlərindən, maddi kəmiyyətlərdən, əmsallardan, yaxud faiz -
lərdən istifadə etməklə yerinə yetirilə bilər. Bunlara aşağıdakılar dax-
ildir:

-  cari informasiyaların əvvəlki dövrlərin oxşar informasiyaları ilə
müqayisəsi;
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- cari informasiyaların xərclər smetaları, yaxud proqnozlarla mü -
qayisəsi;

- informasiya elementləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin öyrə nil -
məsi; 

- informasiyaların digər müəssisələrin oxşar göstəriciləri ilə mü -
qayisəsi.

Beləliklə, analitik prosedurlara əmsalların təhlili, dəyişikliklərin
tendensiyaları  və reqression təhlili, smeta xərcləri və proqnozlarla
müqayisə kimi prosedurlar ilə yanaşı, həm də  xarici iqtisadi infor-
masiyalar aid  edilir.

Auditin son mərhələsində analitik prosedurlardan istifadə maliyyə
səhvlərinin aşkar edilməsində və auditin diqqətinin mümkün olan
mühüm kənarlaşmalara cəlb edilməsində  və bununla belə, audit
obyekti haqqında əsaslandırılmış rəyin formalaşmasında səmərəli
ola bilər. Analitik prosedurların zəruriliyi auditin ümumi səmərə -
liliyinin müəyyən edilməsinin, o cümlədən  auditor yoxlamalarının
planlaşdırılmasında istifadə olunan təhlil metodlarının  müəyyən
edilməsinin vacibliyindən irəli gəlir.

Auditin planlaşdırılmasında maliyyə təhlili elementlərindən isti-
fadənin ən vacib məqsədləri bunlardır: audit obyektinin xüsusiyyəti
ilə tanışlıq; nəzərdə tutulan və təsadüfi səhvlərin mümkün sərhəd -
lərinin aşkar edilməsi; detallaşdırılmış yoxlamaların ixtisar edilməsi
və digərləri.

Hesabatın etibarlılığı haqqında deyiləndə, bütün mövcud aspekt -
lərdə onun gerçəkliyi peşəkar istifadəçiyə düzgün nəticələr çıxar-
mağa və əsaslandırılmış idarəetmə qərarı əldə etməyə  imkan verən
hesabat məlumatlarının dəqiqliyinin dərəcəsi hesabatın gerçəkliyi
kimi başa düşülür. Bu cür interpretasiya (izahat) mahiyyət etibarilə
auditdə nəzarət funksiyalarının yerinə yetirilməsinə  yox, analitik
funksiyalara üstünlük  verməyə  istiqamətləndirir.

Auditor yoxlamalarının aparılmasının analitik prosedurları daxili
auditorlara auditin sonrakı prosedurlarının tətbiqini  tələb edən
vəziyyətləri aşkar etməyə imkan  verir.
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Onlardan auditin nəticələrini təsdiq edən informasiyaları öyrən-
mək və qiymətləndirmək məqsədilə yoxlamalar aparanda da istifadə
etmək lazımdır.

Bu zaman aşağıdakı amillər nəzərə alınır: yoxlanılan obyektin
əhəmiyyəti; daxili nəzarət sistemlərinin qənaətbəxşliyi; infor-
masiyaların tamlığı və gerçəkliyi; müqayisə edilən informasiyaların
mövcudluğu və müqayisəliliyi; auditor yoxlamaları nəticələrinin
digər prosedurlar ilə  təsdiqetmə dərəcəsi.

Daxili auditor auditin analitik prosedurların tətbiqi nəticəsində
müəyyən edilən qeyri-standart situasiyaları, nəticələri və qarşılıqlı
əlaqələri öyrənən və qiymətləndirən zaman rəhbərlərə sorğu verir və
belə hadisələrin səbəblərini öyrənmək üçün digər audit prosedurlarını
tətbiq edir.

Auditdə maliyyə təhlili elementlərindən  istifadə edildikdə, auditor
alınan informasiyaların obyektivliyini təsdiq etmək  məqsədilə əldə
edilən sübutların lazım olduğunu həll edir, digər tərəfdən,  müxtəlif
mərhələlərdə auditor yoxlamaları apararkən analitik prosedurlardan
istifadə edilməsinin zəruriliyini müəyyənləşdirir. 

Birinci halda analitik prosedurlardan istifadənin zəruriliyini hər
dəfə yoxlamaq üçün  seçilən, sintetik və analitik uçotda, yaxud elan
olunan (nəşr edilən) hesabat maddəsində əks olunan göstəricinin
gerçəkliyi haqqında tədbir görə biləcək qərar qəbul etmək üçün  tələb
olunur. Audit sübutlarının toplanması analitik prosedurlar vasitəsilə
həyata keçirilir.

Analitik prosedurların tətbiqinin nəticəsi, bir qayda olaraq, hansı
uçot obyektlərində, yaxud hesabat göstəricilərində səhvlərin ol-
masına və ya dəqiqliklərin nisbi payını göstərən riskin dolayı
qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Digər audit prosedurları tətbiq edilən
analitik prosedurların köməyi ilə əvvəllər alınan dolayı sübutlar
əvəzinə düzgün sübutların alınmasına yönəldilir.

Yuxarıda qeyd edilənlərdən əlavə, analitik prosedurlar maliyyə
səhvlərinin aşkar edilməsi və auditorun diqqətinin mümkün vacib
kənarlaşmalara yönəldilməsində də əhəmiyyətlidir.
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Müəssisələrdə  daxili audit mərhələsinə aşağıdakılar aiddir:
- təsərrüfat əməliyyatlarının qanunauyğunluğunu yoxlamaq;
- audit sübutlarını əldə etmək;
- alınan məlumatların təhlili, tədqiq olunan obyektin modelini
yaratmaq;

- auditor rəyini hazırlamaq və idarəetmə informasiyalarını təqdim
etmək.

Audit obyekti modelinin dəqiqliyi müxtəlif  mənbələrdən alınan
audit sübutlarının real təsərrüfatçılıq sistemi haqqında informasiya -
ların tamlığını və gerçəkliyini təsdiq edir.

Auditor yoxlamalarının gedişatında sübutların alınması prosesi
müasir auditin riskə əsaslanan mühüm vasitəsidir. Audit sübutlarının
alınması müxtəlif üsullarla həyata keçirilir: başdan-başa yoxlama
(sənədlə və faktiki); seçmə yoxlama; analitik yoxlama; kombi -
nələşdirilmiş yoxlamalar.

Lakin seçmə nəzarət metodlarından istifadə az səmərəli olur, çünki
lazımı hallarda təsadüfi seçmə faizinin bir neçə maddə yüksəldilməsi
nəzarət tələb olunan materialın həcminin xeyli artmasına səbəb olur.
Lazımi müddətlərdə və lazımi güclə yoxlamaların aparılmasını for-
malaşdırmaq ancaq seçmə nəzarət  metodu ilə yanaşı, maliyyə təhlili
metodologiyasından istifadə şəraitində mümkündür.

Kombinələşdirilmiş metoda maliyyə təhlilinin aparılması gedişa -
tında audit  sübutlarının alınması vasitəsilə müəssisə, onun həcmi,
maliyyə xidmətləri bazarında reytinqi haqqında ümumi məlumat əldə
edilir, əsas maliyyə-iqtisadi parametrləri oxşar müəssisələrin mü-
vafiq parametrləri ilə müqayisə olunur. Müəssisənin  əsas, həlledici
sahələrinə seçmə nəzarətin gedişatında ayrı-ayrı əməliyyatların
uçotda və hesabatda düzgün əks etdirilməsi daha ətraflı yoxlanılır.

Auditin aparılmasında maliyyə təhlilinin əsas mərhələləri aşağı-
dakılardır:

1. Hazırlıq mərhələsi:
- materialların seçimi və sistemləşdirilməsi;
- inflyasiyanı nəzərə almaqla hesabat göstəricilərinin yenidən
hesablanması (dürüstləşdirilməsi);
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- məlumatların müqayisəsi şəraitinin təmin edilməsi;
- analitik hesabatın tərtib edilməsi;
- yoxlanılan müəssisə üçün göstəricilərin optimal miqdarının
seçilməsi.

2. Analitik mərhələ:
- əmlakın vəziyyətinə ümumi qiymət verilməsi (balansın şaquli
və horizontal təhlili);

- əmlakın vəziyyətində keyfiyyət irəliləmələrinin təhlili;
- likvidliyin təhlili;
- maliyyə nəticələrinin  təhlili;
- mənfəət və rentabelliyin təhlili.
3. Son mərhələ:
- təhlilin nəticələrinin ümumiləşdirilməsi və sistemə salınması;
- maliyyə vəziyyəti haqqında auditin nəticələrinin formalaşdırıl-
ması;

- məsləhətlər verilməsi.
Maliyyə təhlilinin elementlərindən məlumatlarda səhvlərin olması

ehtimalı olan, yaxud məlumatlarda gözlənilən səhvlərin olmasını
müəyyən etmək üçün istifadə edilir. 

Auditor həm də yoxlamaların seçimi  miqdarının müəyyən
edilməsini yüngülləşdirmək və əsas  məcmunu qruplara bölmək,
digər  yoxlamaların aparılmasını hazırlamaq üçün analitik prose-
durlardan istifadə haqqında qərar qəbul edə bilər.

Audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi mərhələsində analitik
prosedurlardan istifadə mahiyyət etibarilə əvvəlcədən görünməyən
kənarlaşmaları öyrənmək üçün müəyyən olunmuş yoxlama for-
malarından biridir.

Analitik prosedurların yerinə yetirilməsində əvvəlcədən görün-
məyən hallar  aşkar edildikdə auditor aşağıdakı prosedurları həyata
keçirməlidir:

- əvvəlcədən görünməyən kənarlaşmaların səbəblərinin yoxlanıl-
ması;

- istifadə olunan təhlil prosedurlarının düzgünlüyünün və əhə -
miyyətliliyinin yoxlanılması;
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- əvvəlcədən görünməyən göstəricilərə münasibətdə düzgün alter-
nativ fikirlərə (rəylərə) baxılması;

- hadisələrin mahiyyətini açıqlamaq məqsədilə alternativ auditor
yoxlamalarının aparılması.

Analitik  prosedurlardan birbaşa  audit sübutlarının mənbəyi kimi
də  istifadə oluna bilər. Bu halda auditor  aşağıdakı amilləri nəzərdən
keçirir:

- analitik prosedurların obyektivliyi və onların nəticələrinin
düzgünlük  dərəcəsi;

- təsərrüfat subyektinin xüsusiyyətləri və informasiyaların yayıl-
ması dərəcəsi;

- informasiyaların etibarlılığı;
- informasiyaların vaxtında daxil olması və keyfiyyəti;
- informasiyaların  müqayisəliliyi.
Müəssisələrin auditinin aparılmasında istifadə olunan əsas analitik

prosedurlara daxildir: 
- fəaliyyətlə tanışlıq, xüsusiyyətlərin müəyyən edilməsi; 
- audit obyektində əvvəlcədən nəzərə alınmış və  nəzərə alınmamış
mümkün səhvlər; 

- detallaşdırılmış testləşdirmənin ixtisarı; 
- müəssisənin fəaliyyət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi; 
- vaxt seçimi və digərləri.
Analitik prosedurların tətbiqi gedişatında planlaşdırma mərhə -

ləsində müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini qiymətləndirmək
üçün yoxlanılan müəssisənin mühüm maliyyə çətinlikləri ilə
qarşılaşdığı hallar öyrənilir və buna təsir edən amillər təhlil edilir.

Analitik prosedurların tətbiqinin məqsədlərindən biri də audit
obyekti haqqında təqdim olunan hesabatda qəsdən edilən və qəsdən
edilməyən mümkün səhvləri aşkar etməkdir.

Şübhələrin miqdarını təhlil edərkən auditor təlimatlarda və daxili
audit metodikasında müəyyən edilmiş meyarlardan, yaxud da audi-
torun özünün ekspert qiymətləndirmələrindən istifadə edir.

Analitik prosedurların aparılması nəticəsində alınan sübutların
əhəmiyyətlilik dərəcəsi konkret şəraitdə onların etibarlılığından
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asılıdır. Onlar bəzi auditor qərarlarının qəbul edilməsində bütün növ
prosedurlardan əhəmiyyətli ola bilər. 

Analitik prosedurlardan istifadə etməklə aparılan təhlilin sonuncu
mərhələsi informasiya bazasının müəyyən edilməsi, rəyin bildi -
rilməsi və təkliflərin hazırlanmasıdır.

Beləliklə, analitik prosedurlardan səmərəli istifadə etməklə, daxili
auditin yüksək keyfiyyətlə aparılmasına, planlaşdırılan audit vaxtın-
dan və məsrəflərdən səmərəli istifadə olunmasına, maliyyə məlumat-
larının yüksək səviyyədə təhlil edilməsinə və risklərin daha düzgün
qiymətləndirilməsinə nail olmaq mümkündür.

KƏNAR AUDİTDƏ DAXİLİ AUDİT İŞİNDƏN
İSTİFADƏ OLUNMASI

Namiq ABBASLI,
Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası Şurasının üzvü,
sərbəst auditor

Kənar auditor yoxlaması zamanı daxili audit işindən istifadə 610
saylı “Daxili audit işinin nəzərə alınması” beynəlxalq audit standartı
ilə tənzimlənir. Kənar auditor (auditor təşkilatı və ya sərbəst auditor)
daxili auditin fəaliyyəti barədə öz fikrini formalaşdırmalıdır. Daxili
auditin səmərəliliyi audit riskinin və daxili nəzarət sisteminin
qiymətləndirilməsi zamanı mühüm faktor olmaqla, yerinə yetiriləcək
audit prosedurlarının həcminin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına
səbəb ola bilər.

Daxili auditin əhatə dairəsi və məqsədləri
Daxili auditin əhatə dairəsi və məqsədləri müəssisənin ölçüsü və

strukturuna, eləcə də müəssisə rəhbərliyinin tələblərinə görə müxtəlif
olur. Adətən, daxili audit fəaliyyətinə aşağıda göstərilən fəaliy -
yətlərin biri və ya bir neçəsi daxildir:
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- daxili nəzarətin monitorinqi;
- maliyyə və əməliyyat məlumatlarının yoxlanılması;
- müəssisənin qeyri-maliyyə vasitələrinə nəzarət də daxil olmaqla,
fəaliyyətinin məhsuldarlığı və səmərəliliyinin təhlili; 

- qanunlara, normativ hüquqi aktlara və digər kənar tələblərə və
eyni zamanda, rəhbərliyin siyasətinə, göstərişlərinə və digər da -
xili tələblərinə əməl edilməsinin təhlili. 

Kənar auditorla daxil audit arasında qarşılıqlı əlaqə
Daxili auditin vəzifələri rəhbərlik və (və ya) mülkiyyətçilər

tərəfindən müəyyən olunur. Bu səbəbdən həmin vəzifələr maliyyə
hesabatlarına dair müstəqil rəy bildirməli olan kənar auditin vəzi -
fələrindən fərqlənir. Buna  baxmayaraq, kənar və daxili auditin
qarşısında duran bir çox məsələlərin həlli yolları üst-üstə düşə bilər
və kənar audit prosedurlarının məzmunu, müddəti və həcminin
müəyyən olunması zamanı istifadə oluna bilər. Əgər daxili auditin
ilkin qiymətləndirilməsindən sonra daxili audit işindən istifadə
edilməsi qərara alınarsa, kənar auditor bu işin səmərəli olduğuna dair
əlavə sübutlar da əldə etməlidir. 

Daxili audit müəssisənin bir struktur bölməsidir. Daxili auditin
obyektivlik və müstəqillik dərəcəsindən asılı olmayaraq, o, maliyyə
hesabatları barədə rəyin bildirilməsi tələb edilən kənar auditordan
tələb olunan müstəqillik dərəcəsini əldə edə bilməz. Kənar auditor
verilən auditor rəyi üzrə müstəsna məsuliyyət daşıyır və bu mə-
suliyyət daxili audit işinin nəticələrindən istifadə edilərkən azalmır.
Maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı bütün qərarlar kənar auditor
tərəfindən verilir. 

Daxili auditin öyrənilməsi və ilkin qiymətləndirilməsi
Daxili audit işindən səmərəli istifadə etmək üçün kənar auditor:
- yoxlanılan dövr üçün daxili audit xidmətinin iş planı ilə tanış ol-
malı və onu auditin ilkin mərhələsində müzakirə etməlidir;

- daxili audit xidməti əməkdaşları ilə görüşlərin qaydalarını müəy -
yən etməlidir;
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- daxili auditorlarla işin müddəti, auditor seçmələrinin həcmi,
testlərin səviyyəsi, seçmə metodikası və yerinə yetirilən işlərin
sənədləşdirilməsi qaydalarını əvvəlcədən razılaşdırmalıdır.

Eyni zamanda, kənar auditor əmin olmalıdır ki:
• daxili audit proqramı və işləri kənar auditin məqsədlərinə

uyğundur;
• daxili audit  iş planı üzrə aparılır və standartlara uyğun olaraq

sənədləşdirilir;
• daxili audtorların gəldiyi nəticələr və rəylər kifayət qədər sübut-

larla əsaslandırılır;
• daxili audit hesabatlarının məzmunu görülmüş işləri tam əks et-

dirir;
• müəssisənin yüksək riskli sahələri planlaşdırma zamanı nəzərə

alınır və daxili auditorlar tərəfindən yoxlanılır;
• daxili auditorların irad və təkliflərinə rəhbərlik və mülkiyyət -

çilər tərəfindən konstruktiv yanaşma mövcuddur.
Daxili audit fəaliyyətinin öyrənilməsi və ilkin qiymətləndiril -

məsinin aparılması zamanı aşağıdakı mühüm amillər nəzərə alınır:
1) Təşkilati status. Müəssisədə daxili auditin spesifik statusu və

bunun daxili  auditin obyektivliyinə təsiri; 
2) Fəaliyyət sahəsi. Həyata keçirilən daxili audit tapşırıqlarının xü-

susiyyəti və həcmi.
3) Texniki səriştəlilik. Daxili auditin müvafiq texniki təlim və

təcrübəyə malik  olan daxili auditorlar tərəfindən həyata keçi -
rilməsi.

4) Lazımi peşəkar diqqətlilik. Daxili auditin lazımi qaydada plan-
laşdırılması,  müşahidə edilməsi, təhlili və sənədləşdirilməsi.

Yekun
•  Kənar auditor gələcəkdə daxili auditin səmərəliliyinin artırılması

üçün istifadə oluna biləcək  aşkar olunmuş faktlar barədə rəh-
bərliyi və (və ya) mülkiyyətçiləri, həmçinin, daxili audit xid-
mətinin rəhbərini məlumatlandırır.  
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• Yoxlama zamanı kənar auditor tam olaraq daxil audit işinin
nəticələrinə əsaslana bilməz. Daxili auditorlar tərəfindən
yoxlanılmış maddələr və əməliyyatlar üzrə nəzarət yoxlamaları
aparılmalıdır. Kənarlaşmalar aşkar olunarsa, əlavə audit prose-
durlarının aparılması tələb olunur. 

• Daxili audit işindən istifadə kənar auditorun maliyyə hesabat-
larına dair rəyi üzrə məsuliyyətini azalda bilməz.

REGİONAL ÜMUMİ DAXİLİ MƏHSUL VƏ
ONUN TƏHLİLİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Samir NƏSİROV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
dissertantı

Milli hesablar sistemi (MHS) göstəricilərinin regional səviyyədə
formalaşdırılmasının əsas məqsədi ölkədə regional siyasətin is-
tiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və təhlili üçün makroiqtisadi
məlumatlar bazasının yaradılmasıdır. Bu baza regionların iqtisadi
inkişaf dinamikası və səviyyəsini kompleks şəkildə səciyyələndirən,
onların ölkə iqtisadiyyatında yerini və əhəmiyyətini obyektiv müəy -
yən edən, keçirilən regional siyasətin effektivliyinin qiymət -
ləndirilməsini, ayrı-ayrı regionların inkişaf səviyyəsini həm
ölkə daxili, həm də beynəlxalq səviyyədə müqayisə etməyə imkan
yaradan makroiqtisadi məlumatları özündə birləşdirməlidir.

Milli hesablar sistemi göstəricilərinin regional səviyyədə for-
malaşdırılması zamanı nəzərə alınmalıdır ki, regional hesablamalar
MHS-nin bütövlükdə iqtisadiyyat üçün müəyyən olunmuş konsep-
tual  əsaslarda  həyata  keçirilməli və milli hesablarda əks olunan
iqtisadi əməliyyatların regionlar üzrə bölüşdürülməsini dəqiq xa -
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rakterizə etməlidir. Milli hesablar üzrə regional hesablamaların təş -
kili zamanı, ilk növbədə, aşağıdakı məsələlərin həlli vacibdir:

1)  regional səviyyədə MHS-nin hesablanacaq göstəricilərinin və
tərtib olunacaq hesabların müəyyənləşdirilməsi;

2)  regional hesablamaların tərtib edilməsi zamanı inzibati ərazi
bölgülərinin səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsi.

Regionu nisbətən müstəqil iqtisadi sistem kimi qəbul etməklə,
onun digər regionlarla münasibətlərini nəzəri cəhətdən ölkələr
arasında olan münasibətlərə bərabər tutmaq olar. Lakin buna bax-
mayaraq, ölkə səviyyəsində qurulan hesablar sisteminə tam uyğun
gələn regional hesablar sisteminin qurulması praktiki olaraq
mümkün deyil. Bu da, öz növbəsində, MHS-nin bəzi təriflərinin re-
gional səviyyədə tətbiqini çətinləşdirən amillərin mövcudluğundan
irəli gəlir. Həmin amillər xüsusilə  ölkənin iqtisadi ərazisinin region-
lara aid ərazilərin cəmindən fərqli olması ilə bağlıdır. Bundan əlavə,
regionların iqtisadiyyatı bir-biri ilə ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatın-
dan daha sıx bağlı olduğundan, onların arasında mal və xidmətlərin
axını daha intensiv olur. Bu da ona gətirib çıxarır ki, ayrı-ayrı re-
gionlarda mal və xidmətlərin istehsalı və gəlirlərin yaranması onların
istifadəsindən  nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqlənə bilər. Mal və xid-
mətlər ehtiyatlarının onların istifadəsi ilə uyğunlaşdırılması üçün re-
gionlararası mal, xidmət, gəlir və aktivlərin axını haqqında
məlumatlar olmalıdır. Lakin bir qayda olaraq, bu məlumatlar milli
səviyyədən fərqli olaraq, regional səviyyədə mövcud deyildir.

Beləliklə, hazırda MHS-nin regional səviyyədə tətbiqinə dair prak-
tiki işlərin təşkili üçün əsas məqsəd kimi aşağıdakılar qəbul edilmə-
lidir: 

- iqtisadiyyatın sahələri üzrə cari qiymətlərlə regional ümumi da -
xili məhsul (RÜDM) göstəricisinin və istehsal hesabının qurul-
ması;

- iqtisadiyyatın sahələri üzrə istehsal hesabı göstəricilərinin daimi
qiymətlərlə qiymətləndirilməsi və RÜDM-in fiziki həcm in-
deksinin hesablanması.
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Özünün iqtisadi məzmununa görə regional ümumi daxili məhsul
və ümumi daxili məhsul eyni göstəricilərdir. Beləliklə, RÜDM re-
gionun rezidenti sayılan iqtisadi vahidlər tərəfindən istehsal olunmuş
və son istehlak, yığım və ixrac üçün nəzərdə tutulmuş məhsul və xid-
mətlərin həcmini xarakterizə edir.

Nəzəri cəhətdən regionlar üzrə RÜDM-in cəmi ÜDM-ə bərabər
olmalıdır. Lakin  təcrübədə RÜDM-in hesablanması zamanı bəzi iqti-
sadi vahidlərin və onların əməliyyatlarının konkret regiona aid
edilməsində problemlər yaranır. Konseptual deyil, yalnız praktiki
amillərlə bağlı olan bu problemlər aşağıdakı səbəblərdən ortaya çıxır: 

• ekstraregional ərazilərin mövcudluğu; 
• regional səviyyədə bəzi əməliyyatlara dair məlumatların olma-

ması; 
• bəzi hallarda, praktiki səbəblərdən göstəricilərin müəssisədən

deyil, bilavasitə institusional vahidlərdən alınan məlumatlar
əsasında hesablanması üçün nəzərdə tutulmuş metodologiyanın
tətbiqi.

Regional hesabların əsasını regionların rezidentləri sayılan
vahidlərin əməliyyatları təşkil edir. Bu vahidlərin əməliyyatlarını
xarakterizə edən regional göstəricilərin hesablanması aşağıdakı
üsullarla həyata keçirilir: a) “aşağıdan yuxarıya” üsulu; b) “modi-
fikasiya olunmuş aşağıdan  yuxarıya” üsulu;  c) "yuxarıdan  aşağıya"
üsulu.  "Aşağıdan yuxarıya" üsulu regional məlumatların əldə
edilməsi üçün  göstəricilərin yerli vahidlər üzrə toplanması və yekun-
laşdırılmasını nəzərdə tutur. Regionlar üzrə hesablanmış məlumat-
ların cəmi milli səviyyədə həmin göstəricinin həcminə bərabər
olmalıdır. Bu üsulun üstünlüyü regional səviyyədə məlumat mən-
bəyindən  birbaşa istifadəsindədir, çatışmazlığı ondan ibarətdir ki,
regional və milli göstəricilərin uyğunlaşdırılması üçün əlavə he sab -
 lamaların aparılması tələb olunur. Modifikasiya olunmuş
“aşağıdan yuxarıya” üsulu aşağıdakı halda istifadə oluna bilər: yerli
vahidlərin fəaliyyəti haqqında birbaşa məlumatlar yoxdur, lakin bu
məlumatları müvafiq indikatorlar (regional səviyyədə mövcud olan
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göstəricilər) vasitəsilə hesablamaq yolu ilə əldə etmək olar. Bu üsul-
dan yalnız multi-regional müəssisələr üçün istifadə olunur.   "Yuxarı-
dan aşağıya" üsulu, ilkin məlumat kimi, ölkə üzrə yekun göstəricinin
istifadə olunmasını və onun hər hansı bir şərti göstəricilər əsasında
regionlar üzrə bölüşdürülməsini nəzərdə tutur. Bu üsul vasitəsilə əldə
edilən məlumatlar ayrı-ayrı vahidlərə şamil edilmir. Bu üsulun üstün-
lüyü milli və regional məlumatların uyğunlaşdırılmasını təmin et-
məsindədir. "Yuxarıdan aşağıya" üsulu yekun milli göstəricilərin
(məsələn, əlavə dəyərin) deyil, onun elementlərinin (məsələn, məh-
sul, aralıq istehlak, yaxud əmək haqqı, mənfəət və s.) regionlar üzrə
bölüşdürülməsi üçün tətbiq edilir. 

Bu üsul tətbiq edilərkən bilavasitə ölkə səviyyəsində for-
malaşdırılan göstəricilərin regionlar üzrə bölüşdürülməsi üçün xüsusi
indikatorlardan istifadə olunur. Bu indikatorlar ölkə üzrə mövcud
olan yekunların regionlar üzrə mümkün qədər dəqiq paylaşdırıl-
masını təmin etməlidir, yəni ayrı-ayrı göstəricilərin bölüşdürülməsi
üçün müxtəlif indikatorlardan istifadə olunmalıdır. 

Ümumi əlavə dəyərin regionlar üzrə, müvafiq indikatordan isti-
fadə etməklə (adətən buraxılışdan istifadə olunur), “yuxarıdan
aşağıya” üsulu ilə bölüşdürülməsi zamanı sahə üzrə məhsul (xidmət)
buraxılışının həcmində aralıq istehlakın xüsusi çəkisi  bütün region-
lar üçün eyni qəbul edilir.

Lakin yuxarıda qeyd edildiyi kimi, regionlar üzrə sahənin ümumi
əlavə  dəyər  göstəricisinin  formalaşdırılması üçün onun ayrı-ayrı
elementlərinin  (buraxılış  və aralıq istehlak) müxtəlif indikatorlar
vasitəsilə bölüşdürülməsi daha məqsədəuyğundur. Misal üçün, bu-
raxılışın bölüşdürülməsi üçün mal və xidmətlərin satışı gös təri -
cisindən, aralıq istehlakın bölüşdürülməsi üçün isə müvafiq sahə üzrə
yanacaq-enerji və ya xammal ehtiyatlarının əsas növlərinin is-
tehlakını regional bölmədə əks etdirən göstəricilərdən istifadə etmək
olar.

RÜDM-in istehlakçıların qiymətlərində qiymətləndirilməsi üçün
regionlar üzrə əsas qiymətlərlə hesablanmış ümumi əlavə dəyərin
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həcminə məhsullara xalis vergilər (ƏDV, aksiz vergisi və idxala
vergilər çıxılsın məhsullara subsidiyalar) əlavə olunur. Vergi və sub-
sidiyalar regionlar üzrə vergi tutulan və subsidiyalaşdırılan mal və
xidmətlərin istehsal olunduğu sahələrin əlavə dəyərinə mütənasib
bölüşdürülür.

DAXİLİ AUDİT: REALLIQLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR

Beynəlxalq konfransın materialları (Bakı, 3-4 may 2012-ci il) 87



M Ü N D Ə R İ C A T 

“Daxili audit: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq 
konfransın nəticələrinə dair tövsiyələr ............................................... 5

Elşad SƏMƏDZADƏ. “Ən güclü nəzarət vicdandır”......................... 7

Akif MUSAYEV. Etibarın bərpa olunmasını  təmin edən struktur –
daxili audit .......................................................................................... 10

Vahid NOVRUZOV. İctimai həyatın əhəmiyyətli elementi .............. 12

Ramiz QƏNİZADƏ. Azərbaycanda daxili auditin təşəkkülü və 
inkişafı yolları .................................................................................... 15

Kristina BERNOTAITE. Three  lines of defence model 
in the internal audit ........................................................................... 21

Əliheydər SÜLEYMANOV. ARDNŞ və onun struktur bölmələrində
daxili auditin təşkili işi ...................................................................... 27

Nicat VƏLİYEV. Daxili nəzarət mühitində daxili auditin rolu və 
əhəmiyyəti ......................................................................................... 33

Ilgar ALIYEV. Information security control measures in banks ...... 39

Elchin GADIMLI. Certified internal auditor education and 
its impact to compliance and audit job .............................................. 43

Ramiz QARAYEV, Malik MEHDİYEV.  “Azərenerji” ASC-də daxili 
auditin vəziyyəti,  Auditorlar Palatası ilə əməkdaşlıq, gələcək üçün
daxili audit proqramının hazırlanması .............................................. 45

Ceyhun QULİYEV, Ramil HACIYEV. Daxili auditin səmərəliliyinə
nail olunması yolları ......................................................................... 50

DAXİLİ AUDİT: REALLIQLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR

Beynəlxalq konfransın materialları (Bakı, 3-4 may 2012-ci il)88



Ağaddə AĞAYEV. “Bakıelektrikşəbəkə” ASC-də Daxili audit
komitəsinin yaradılması və müəssisənin idarə edilməsində
onun rolu ........................................................................................... 57

Nəcəf TALIBOV. Azərbaycanda daxili audit kadrlarının hazırlanması 
və onun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması........................... 60  

Kənan ƏSGƏROV. Sığorta təşkilatlarında risk əsaslı qərarların
qəbul edilməsi .................................................................................... 65

Səbuhi GÜLMƏMMƏDOV. Şəffaflığın artırılmasında daxili auditin
rolu .................................................................................................... 68

Anar BAYRAMOV. Daxili auditdə analitik prosedurlardan
istifadə ............................................................................................... 73

Namiq ABBASLI. Kənar auditdə daxili audit işindən istifadə
olunması ............................................................................................ 80

Samir NƏSİROV. Regional ümumi daxili məhsul və onun təhlilinin
əsas xüsusiyyətləri ............................................................................ 83 

DAXİLİ AUDİT: REALLIQLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR

Beynəlxalq konfransın materialları (Bakı, 3-4 may 2012-ci il) 89



Korrektor:
Elminaz PAŞAYEVA

Yığım operatoru:
Mətanət  EYVAZOVA

Çapa imzalanıb: 14.08.2012
Ofset çap kağızı. Formatı 60x90 1/16

Şərti ç. v. 5,75. Tirajı: 300 nüsxə.
Sifariş....

_____________________________

“Nağıl Evi” şirkətinin mətbəəsində
çap edilib.

AZ1010 Bakı şəh., 28 May küçəsi, 78/5
Tel.: 498-56-38


