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AUDİTOR ADI ALMAQ ÜÇÜN 

İMTAHANLARIN KEÇİRİLMƏSİ 

QAYDALARI 
 

1. Bu Qaydalar “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğun olaraq, auditor adı almaq üçün imtahan vermək istəyən şəxslərin bilik səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsinə və онлара аудитор хидмяти базарында пешякар сащибкарлыг фяалиййятини 

щяйата кечирмяйя щцгуг верян лисензийанын верилмясиня yönəldilmişdir. 

Гайдалар щазырланаркян aşağıdakı ясас istiqamətlər üzrə принсипlər нязяря алынмышдыр: 

- Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (İFAC), Beynəlxalq Təhsil Standartlarının 

(BTS) tələblərinə uyğun olaraq, Tədris və davamlı peşə təhsili proqramlarında beynəlxalq 

təcrübə nəzərə alınmaqla aудитор ады алмаг цчцн imtahanların чохпилляли тест və yazılı üsul 

keçirilməsi; 

- Аудитор ады алмаг цчцн мцраъият етмиш шяхсляря мцхтялиф сащяляр цзря ихтисас 

имтащанларынын кечирилмяси; 

- Аудитор ады алмаг цчцн имтащанlarы мцвяффяг вермиш шяхсляря Аудиторлар 

Палатасынын Имтащан Kомиссийасынын сядри тяряфиндян тясдиг олунмуш сертификатın 

(Azərbaycan və ingilis dillərində)  верилməsi.  

Аудитор ады алмаг цчцн имтащаны мцвяффяг вермиш шяхсляря Аудиторлар Палатасынын 

Имтащан Kомиссийасынын сядри тяряфиндян тясдиг олунмуш 5 il müddətinə сертификат верилир вя 

сертификатын хцсуси журналда гейдиййаты апарылыр. 

Сертификаты алмыш шяхсляр аудитор фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн лисензийа 

алмайыбларса вя 5 ил мцддятиндя лисензийа алмаг цчцн мцраъият едярлярся, онлардан щяр ил 

40 тядрис саатындан аз олмамагла аудиторлар цчцн тяшкил едиляъяк ихтисасартырма 

курсларында, йахуд аудит цзря бейнялхалг курсларда иштирак етмяляри тяляб олунур. Якс 

тягдирдя, онлар аудитор ады алмаг цчцн цмуми ясасларла йенидян имтащан вермялидирляр. 

Аудитор фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн лисензийа алмыш шяхсляря дя йухарыда гейд 

едилян гайдалар шамил едилир, якс тягдирдя, онларa аудитор фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн 



лисензийанын verilməsi Азярбайъан Республикасынын Аудиторлар Палатасы Шурасынын 2010-ъu ил 

20 апрел тарихли 208/5 сайлы гярары иля тясдиг едилмиш «Аудиторларын ихтисасартырылмасы 

Qайдалары»нa edilmiş əlavə və dəyişiklikləriн мцвафиг бяндляриня уйьун щяйата кечирилир. 

2. Auditor adı almaq üçün imtahanları Palata sədrinin müvafiq əmrinə əsasən yaradılmış 

İmtahan Komissiyası qəbul edir. İmtahanların nəticələri İmtahan Komissiyası tərəfindən 

yoxlanılır və qiymətləndirilir. 

3. İmtahan Komissiyasının fəaliyyəti Auditorlar Palatası Şurasının qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Auditor adı almaq üçün Auditorlar Palatasının İmtahan Komissiyası haqqında 

Əsasnamə” ilə tənzimlənir. 

4. Auditor adı almaq üçün imtahanlara yalnız “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulan tələblərə cavab verən şəxslər 

buraxılır. 

5. Аудитор ады алмаг цчцн мцраъият етмиш шяхсляр ашаьыдакы сащяляр цзря ихтисас 

имтащанларыны вермялидирляр: 

 Мцлки щцгуг; 

 Сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси; 

 Mцщасибат учоту; 

 Верэигойма; 

 Мцяссисянин малиййя вязиййятинин тящлили;   

 Аудит. 

6. İmtahan vermək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri İmtahan Komissiyasına təqdim 

edirlər:  

 İmtahan Komissiyası sədrinin adına müəyyən olunmuş formada yazılmış ərizə; 

  şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;                                                                                                      

  Mühasibat uçotu, maliyyə, iqtisadçı və ya hüquqşünas ixtisasları üzrə ali təhsil haqqında 

diplomun notarial qaydadad təsdiq olunmuş surəti; 

 4 x 6 sm ölçüdə 4 ədəd rəngli fotoşəkil; 

   əmək kitabçasının surəti; 

 İmtahan haqqının ödənilməsi barədə qəbz. 

Bütün sənədlər qovluqda tikilir və üz tərəfində şəxsi iş nömrəsi,  auditor adı almaq üçün  

müraciət etmiş şəxsin soyadı, adı və atasının adı, qeydiyyat tarixi göstərilir. 

7. İmtahan Komissiyasına daxil olmuş sənədlərin xüsusi jurnalda qeydiyyatı aparılır. 



8. 6-cı bənddə tələb olunan sənədlərdən hər hansı biri çatışmadıqda, İmtahan Komissiyası 

tərəfindən müraciət edən şəxsdən  sənəd qəbul olunmur.  

9. Auditor ады алмаq üçün İmtahan Komissiyasına təqdim olunan sənədlərin 

düzgünlüyünə müraciət edən şəxslər məsuliyyət daşıyırlar. 

10. 6-cı bənddə tələb olunan sənədləri İmtahan Komissiyasının məsul katibi yoxlayır. 

Əgər sənədlərin qəbulu zamanı əsas sayılan hər hansı bir sənəd çatışmazsa, həmin şəxsə 3 

(üç) təqvim günü müddətində sənədlərin qəbul olunmamasının səbəbi barədə yazılı məlumat 

verilir. 

11. İmtahan bir qayda olaraq rübdə bir dəfə İmtahan Komissiyası tərəfindən keçirilir. 

Иmtahanın keçirilməsi barədə bir ay əvvəldən kütləvi informasiya vasitələrində elan verilir. 

Qeydiyyatdan keçmiş şəxslərin sayından asılı olmayaraq imtahan keçirilir. Əgər 

qeydiyyatdan keçmiş şəxslər 20 nəfərdən artıqdırsa, o zaman İmtahan Komissiyası tərəfindən 

həmin şəxslər qruplaşdırılır və yerlərin sayına görə müəyyənləşdirilir. İmtahanlar ödənişlidir. 

12. Auditor adı almaq üçün imtahan verən şəxslər aşağıdakı fənlərdən iki pilləli imtahan 

verməklə auditor adı ala bilərlər: 

 I pillə (test üsulu ilə): 

- aудит; 

- mцлки щцгуг; 

- sащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси; 

- mцяссисянин малиййя вязиййятинин тящлили.  

 II pillə (yazılı):  

- mцщасибат учоту/; 

- vерэигойма. 

Имтащанлар график цзря кечирилир. Имтащанлар арасында 10 (on) gün вахт intervalı 

мцяййян едилир.    

13. Hяr bir pillя цzrя imtahanдan mцvяffяq bal toplayan шяxslяr nюvbяti imtahana 

buraxыlыrlar. Бцтцн pillяlяri uьurla baшa vurmuш шяxslяrə сертификат verilir və həmin şəxslər 

auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi icazə (Lisenziya) əldə etmək hüququ qazanır. 

14. Аудитор ады алмаг цчцн мцраъият етмиш шяхсляр юз истякляриня эюря имтащан 

кечирилян вахта 10 (on) təqvim эцнü галмыш мцраъият едярлярся, онлар bütün pillələr üzrə 

имтащан веря биляр. 



15. Nəzərdə tutulmuş iki pillə üzrə imtahandan birinci pillədən müvəffəq bal toplamayan 

şəxslər növbəti pilləyə buraxılmır. Onlar yalnız 3 (üç) aydan tez olmayaraq keçiriləcək 

növbəti imtahanda iştirak etmək üçün müraciət edə bilərlər.  

Digər hallarda isə əgər iki pillə üzrə imtahandan birinci pillədən müvəffəq bal toplayan 

şəxslər ikinci pillədən müvəffəq bal toplamazsa, onlar növbəti imtahanda yalnız müvəffəq 

bal toplamadığı pillə üzrə yenidən imtahan verirlər.  

16. İmtahana üzürsüz səbəbə görə gəlməyən şəxslərə imtahan üçün ödədikləri haqq geri 

qaytarılmır və növbəti  imtahanlarda nəzərə alınmır. 

17. Имтащаn vermək istəyən şəxslərin siyahısı imtahan gününə 5 (beş) təqvim günü 

qalmış İmtahan Komissiyası tərəfindən təsdiq olunur. Bu siyahıya həmin şəxslər barədə 

aşağıdakı məlumatlar daxil edilir: 

 Soyadı, adı  və atasının adı; 

 Şəxsiyyət vəsiqəsindəki məlumatlar, poçt ünvanı, iş yeri haqqında məlumat; 

 Mühasibat uçotu, maliyyə, iqtisadçı və ya hüquqşünas  ixtisası üzrə iş stajının müddəti; 

 Bitirdiyi ali məktəbin adı, diplomun  nömrəsi, verildiyi  tarix, ixtisas. 

18. İmtahan Komissiyası tərəfindən təsdiq olunмуш сийащы цзря имтащанда иштирак етмяк 

щцгугу ялдя едян шяхсляря 5 (beş) təqvim günü əvvəldən imtahanın keçiriləcəyi gün və 

ünvan haqqında yazılı məlumat verilir.    

19. İmtahan verənlər şəxsiyyət vəsiqəsi və ya şəxsiyyəti təsdiq edən başqa sənədlərə 

əsasən imtahana buraxılırlar. 

20. İmtahan Komissiyası üzvlərinin 2/3 hissəsi, o cümlədən komissiyanın sədri iştirak 

etdikdə, komissiya imtahan qəbul etmək üçün səlahiyyətlidir. 

21. İmtahanlar test və yazılı üsulla keçirilir. İmtahan testləri və biletləri 2 nüsxədən ibarət 

hazırlanaraq imtahandan 5 (beş) təqvim günü əvvəldən İmtahan komissiyasının sədri 

tərəfindən təsdiq edilir. İmtahan proqramları, testlərin və biletlərin məzmunu respublika 

qanunvericiliyi və normativ sənədlərdə edilmiş əlavələr və dəyişikliklər nəzərə alınmaqla 

vaxtaşırı dəyişdirilməlidir. 

22. İmtahan vaxtı normativ hцquqу s ənədlərdən, təlimatlardan və ədəbiyyatdan istifadə 

etmək, imtahan verən digər şəxslərlə danışmaq, imtahan testində tələb olunandan əlavə 

qeydlər etmək, hər hansı kəməkçi materiallardan (kitablar, konspektlər, kompyuter 

texnikasından  və s.) istifadə etmək, imtahan keçirilən binadan imtahan biletlərini çıxartmaq, 

səbəbsiz olaraq imtahanın gedişi zamanı auditoriyanı tərk etmək və mobil telefondan istifadə 

etmək qadağandır. 



 Бу тялялбляри позанлар имтащандан кянар едилир вя имтащаны вермямиш щесаб олунурлар. 

23. Имтащан верянлярдян вя комиссийа цзвляриндян башга, диэяр шяхслярин имтащанда 

иштиракына иъазя верилмир. 

24. Имтащанын мцддяти 2 саатдыр. 

25. Имтащан тест vярягяляриня və biletlərə имтащанда иштирак едян шяхсин ады, сойады вя 

атасынын ады йазылмыр, лакин İmtahan кomissiyasının sədri тяряфиндян дюрдрягямли код 

гойулур. 

26. Имтащанın ъаваблары дийиръякли гялямля йазылыр. İmtahanın кечирилмяси цчцн айрылмыш 

вахта 20 вя 5 дягигя галмыш İmtahan Komissiyasının цзвляри тяряфиндян iddiaçılara 

хябярдарлыг едилир. Имтащанын кечирилмяси цчцн айрылмыш вахт баша чатдыгдан сонра имтащан 

верян шяхс тест və bilet ъавабларыны комиссийайа тящвил верир. Бу тяляби позмуш шяхсляр 

имтащаны вермямиш щесаб олунурлар. 

27. Имтащанда щяр тест вярягиня 100 суал, yazılı biletlərə isə 2 sual daxil edilir.  

28. İmtahan Komissiyası имтащан верян шяхсин тест вярягиндяки щяр бир суалын дцзэцн 

ъавабыны  1 бал, səhv cavabını isə 0 balla гиймятляндирир. İmtahan biletindəki sualların “əla” 

qiymətləndirilmiş hər bir cavabını - 5 bal, “yaxşı” - 4 bal, “kafi” - 3 bal, “qeyi-kafi” - 0 balla 

qiymətləndirir.   

29. Имтащаны о шяхсляр вермиш щесаб едилирляр ки, онлар I pillə üzrə 100 mümkün baldan 

тест вярягляриндяки суаллар цзря 80% ъаваб вермяк шяртиля, ъями, ən azı 80 бал топламыш 

олсунлар. II pillə üzrə imtahan biletində hər sual üzrə 3 baldan aşağı olmamaq şərtilə, cəmi, 

ən azı 8 bal toplamış olsunlar. Ümumilikdə isə imtahanları o şəxslər müvəffəq vermiş hesab 

edilirlər ki, onlar hər iki pillə üzrə 110 mümkün baldan ən azı    88 bal toplamış olsunlar.       

30. Auditor adı almaq üçün müraciət etmiş aşağıdakı sertifikatlara malik olan şəxslərə 

ümumi yekun bala görə güzəştlər tətbiq edilir: 

- ACCA sertifikatlarına malik olan şəxslərə birinci pillə üzrə 10 bal, ikinci pillə üzrə isə 3 

bal güzəşt edilir. 

- CIPA sertifikatlarına malik olan şəxslərə birinci pillə üzrə 5 bal, ikinci pillə üzrə isə  2 

bal güzəşt edilir. 

- CAP sertifikatlarına malik olan şəxslərə birinci pillə üzrə 3 bal, ikinci pillə üzrə isə 1 

bal güzəşt edilir. 

- Auditorlar Palatası tərəfindən təşkil edilmiş “Auditin əsasları üzrə” ixtisasartırma 

kurslarında iştirak etmiş və sertifikatlara malik olan şəxslərə birinci pillə üzrə 3 bal güzəşt 

edilir. 



31. Имтащанын нятиъясиня эюря İmtahan Komissiyasının qərarı tərtib edilir, qərar 

komissiyanın sədri və imtahanda iştirak edən komissiya üzvləri tərəfindən imzalanır. Sonda 

yekun протокол тяртиб едилир, протокол комиссийанын сядри тяряфиндян имзаланыр və həmin 

günü Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilir. 

32. Комиссийа тяряфиндян имтащанларын нятиъяси имтащан верян шяхсляря 5 (беш) тягвим 

эцнц мцддятиндя елан едилир. 

33. Имтащан Kомиссийасына тягдим олунан сянядляр аудитор ады алмаг цчцн мцраъият 

едян шяхсляря эери гайтарылмыр, онларын ишляри (тест ъаваблары və biletlər) вя Комиссийанын 

протоколу 5 (беш) ил Аудиторлар Палатасында сахланылыр вя сонра мцвафиг актла məhv edilir. 

34. Имтащанын нятиъяси цзря щаггында мянфи гярар чыхарıлмыш шяхс, имтащанларын 

нятиъяси ilə razılaşmadıqda ики щяфтя мцддятиндя бу щагда Палата сядринин ямри иля 

йарадылмыш Апеллйасийа Kомиссийасына мцраъият етмяк щцгугуна маликдир. Апеллйасийа 

йазылы формада тягдим едилир. Апеллйасийа Kомиссийасында бу мясяляйя иддиачынын иштиракы 

иля бахылмасы цчцн мцвафиг эцн тяйин едилир вя бу щагда иддиачыйа 3 (üç) тягвим эцнц 

мцддятиндя мялумат верилир. İddiaçının ərizəsi barədə Appellyasiya Komissiyası 5 (beş) 

təqvim günü müddətində qərar çıxarır və qərarın mətni Palatanın internet saytında 

yerləşdirilir. 

35. Имтащан Kомиссийасынын цзвляриня Палата Шурасынын гярары иля мцяййян едилмиш 

гайдада ямяк щаггы юдянилир. 

36. Имтащан вермяк мягсядиля Аудиторлар Палатасына мцраъият едилмиш шяхслярин 

тягдим едилмиш сянядляриндя дцзэцн олмайан мялумат вя сахта дцзялишляр ашкар 

едилдикдя, имтащан верян шяхс Имтащан комиссийасынын гярары иля имтащан вермяк 

щцгугундан мящрум олунур вя йа имтащанда эюстярдийи нятиъяляр ляьв едилир. 

37. Имтащанларын нятиъяси цзря щаггында мянфи гярар чыхарылмыш шяхсляр нювбяти 

имтащанларда йалныз бир дяфя юдянишсиз иштирак едя билярляр. Имтащанын нятиъяси цзря 

щаггында икинъи дяфя мянфи гярар чыхарылмыш шяхсляр ися аудитор ады алмаг цчцн 

имтащанларда бир илдян сонра цмуми гайдалар цзря тякрар иштирак едя  билярляр. 

38. Бу Гайдаларын 22, 26, 29 вя 36-cı бяндляриндя гейд олунан щаллар баш вердикдя, 

юдянилян имтащан щаггы имтащан вермяйян иштиракчылара эери гайтарылмыр. 
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