
   I.ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin inkişaf Kosepsiyasının (2021-2030-ci 

illər) 5.2-ci “Auditor xidmətlərinə tələbatın və ictimai etimadın yüksəldilməsi”, 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2020-ci il 26 noyabr tarixli 324/1 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş iş planının 1.3-cü bəndinə uyğun olaraq təsdiq edilmiş iş 

planına dair 2020-ci il 28 dekabr tarixində təsdiq edilmiş Plan-proqramın 1-ci “Auditə ictimai 

etimadın gücləndirilməsi və auditin təşviqi istiqamətində tədbirlər sisteminin hazırlanması və 

tətbiqi üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 

“Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi”nə dair materiallar 

hazırlanmışdır. 
 Materialların hazırlanmasında əsas məqsəd auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi 

üzrə tədbirlərin görülməsindən və bu sahədə mövcud olan problemlərin həll edilməsindən 

ibarətdir. Bu tədbirlərin görülməsi üçün Rusiya Federasiyasının, Çin Xalq Respublikasının, 

Yaponiyanın audit fəaliyyəti üzrə təcrübələrinən istifadə edilmişdir.  

  Auditor xidmətləri bazarının inkişafı üçün ən vacib şərt auditor təşkilatlarının və 

sərbəst auditorların xidmətlərindən istifadə edən və ya  maraqlı digər şəxslər ilə qarşılıqlı 

əlaqlərin yaxşılaşdırılması və gücləndirilməsidir. Bu cür qarşılıqlı fəaliyyət, auditor xidmətləri 

istehlakçılarının, maraqlı tərəflərin yoxlanılmış maliyyə məlumatları ilə işləyərkən əldə 

etdikləri faydaları, auditor təşkilatlarından, sərbəst auditorlardan auditorların  xidmətlərindən  

əldə etdikləri faydaları başa düşmələrini təmin etmək üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, bu 

da istehlakçıların auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar üçün auditor xidmətlərinə inamının 

formalaşmasına gətirib cıxardır. Bundan əlavə, qarşılıqlı fəaliyyət yeni ənənəvi auditor 

xidmətləri ilə bağlı şüurlu mübahisənin davam etdirilməsi və yeni auditor xidmətləri ilə bağlı 

mübahisənin yaranması, hüquqi şəxslərin və onların rəhbərlərinin auditor təşkilatları, sərbəst 

auditorlarla münasibətlərdə məsuliyyətinin artırılmasına müsbət təsir göstərəcəkdir. Audit 

təşkilatlarının və sərbəst auditorların auditor xidmətlərinin istifadəçiləri və bu xidmətlərdə 

maraqlı olan digər şəxslər ilə qarşılıqlı əlaqələrin yaxşılaşdırılması və gücləndirilməsi audit 

təmzimləyicilərin və a peşə birliklərinin koordinasiyalı fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri 

olmalıdır.  

Müstəqil maliyyə ekspertizası maliyyə riskləri, vəsaitlərin hərəkətləri, auditor 

təşkilatlarının müştərilərinin fəaliyyəti barədə ətraflı və etibarlı məlumat verir. Bu da öz 

növbəsində strateji xarakterli investisiya və idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə birbaşa 

təsir göstərir.  

Son dövrlərdə audit dünyasında baş verən hadisələr, auditor peşəsinin yeni inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoyduğunu göstərir. Buna görə də, bu gün bütün dünya audit 

cəmiyyətinin əsas məqsədi auditorların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və qismən qlobal 

dəyişikliklər dövrünün tələblərinə və çağırışlarına cavab verən yeni auditor xidməti bazarını 
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formalaşdırmaqdır. Müasir beynəlxalq maliyyə sistemi şəraitində informasiya 

texnologiyalarının istifadəsi və rəqəmsallaşdırması ilə əlaqəli auditor fəaliyyətinin inkişaf 

tendensiyaları diqqət mərkəzindədir. Auditor fəaliyyətinin həyata keçirilməsində etik 

məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir, çünki auditor peşəsinin gələcək inkişaf vektoru bundan çox 

asılıdır. 

Çin Xalq Respublikasının Maliyyə Naziri Xanım Şao Ming yoxlamanın konseptual 

əsasları və ziddiyyətləri barədə danışaraq qeyd edib: "Auditor peşəsi bu gün mühüm rol 

oynayır və bazar iqtisadiyyatının şəffaflığını təmin edən zəncirdə vacib bir halqadır." 

Audit Nəzarət Şurasının Strateji və Siyasət şöbəsinin müdir müavini, cənab Shuhei 

Noro, Yaponiyada auditor fəaliyyətinin aktual məsələlərindən bəhs edərək, auditor 

xidmətlərinin ixracı və idxalında auditorların və auditor fəaliyyətinin tənzimləyicilərinin rolunun 

vacibliyini vurğulamışdır. 

Yunanıstanın Mühasibat və Audit Standartlarına Nəzarət Şurasının sədr müavini cənab 

Panagiotis Giannopoulos da hesabatında yoxlamalar və araşdırmaların aparılması 

təcrübəsindən, cəzalar da daxil olmaqla auditor təşkilatlarına qarşı tətbiq olunan tədbirlərdən 

bəhs etmişdir. 

Beynəlxalq Müstəqil Audit Tənzimləyicilərinin Beynəlxalq Forumunun aparıcı analitiki 

cənab Pierce Barber, Beynəlxalq Müstəqil Audit Tənzimləyiciləri Forumunun rolu və 

əhəmiyyəti barədə danışaraq, nəzarət tənzimləyicilərinin fəaliyyətinə ictimai dəstəyin 

zəruriliyinə diqqət çəkmişdir. 

 

II. Auditor xidmətlərinə tələbatın və ictimai etimadın yüksəldilməsi 
Son illərdə istər bütün dünyada, istərsə də ölkəmizdə böyük rezonans yaradan 

bir neçə korporativ  maliyyə qalmaqalları (Enron, Parmalat və s.) mühasib və audit 
peşəsi üçün ictimai  etimadın itirilməsi də daxil olmaqla bir sıra ciddi problemlər 
yaratmışdır. 

Aparılan araşdırmalar sübut edir ki, müasir dövrdə auditin inkişafına mane olan 
ən təsirli səbəblərdən biri məhz ictimai etimadın azalmasıdır. Bu vəziyyət istər 
beynəlxalq maliyyə qurumlarının və peşəkar təşkilatların, istərsə də ayrı-ayrı ölkələrdə 
aparılan tədqiqat və sorğuların nəticələrində, o cümlədən Auditorlar Palatasının son 
illərdə aparmış olduğu tədqiqatlarında özünü büruzə verir.  

Araşdırmalar göstərir ki, auditə ictimai etimadın qənaətbəxş səviyyədə olmaması 
xidmətin keyfiyyəti ilə çox sıx bağlıdır. Bu, Azərbaycanın auditor xidməti bazarında 
hədsiz aşağı qiymətə keyfiyyətsiz xidmətlər göstərən auditor təşkilatlarının və sərbəst 
auditorların mövcudluğundan irəli gəlir. Belə auditorlar dempinq  kimi bəlanın 
daşıyıcıları olmaqla bərabər, bir tərəfdən keyfiyyətsiz xidmət göstərməklə öz  
sifarişçilərinin  mənafeyinə ziyan verir, digər tərəfdən də  cəmiyyətdə auditor 
fəaliyyətinin etimadına sarsıdıcı zərbə vururlar. 
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Sosial sorğular zamanı “Göstərilən auditor xidmətinin keyfiyyəti sizi qane edirmi” 
sualının cavablandırılması göstərilənləri sübut edir. Belə ki, Auditorlar Palatasının 
2018-ci ildə keçirdiyi sorğu respondentlərinin 73,3%-i göstərilən xidmətlərin tam 
qaneedici, 26,7%-i isə qismən qaneedici səviyyədə olduğunu bildirsələr də, sosial 
şəbəkələrdə sorğuda iştirak edən respondentlərin 13%-i göstərilən auditor 
xidmətlərinin tam, 51%-i isə qismən qaneedici olduğunu bildirmiş, 26% respondent isə 
bu xidmətin qaneedici səviyyədə olmaması ilə bağlı fikir bildirmişdir. 

Sorğuda iştirak edən respondentlər bu xidmətdən istifadə etməmələrinin başlıca 
səbəbləri kimi belə münasibət bildirmişlər:  

 Auditin faydasının gözlənilən səviyyədə olmaması; 
 Maliyyə vəziyyətinin imkan verməməsi; 
 Auditorların peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olması və  digər səbəblər. 
“Siz auditorlara etibar edirsinizmi” sualına sosial sorğuda iştirak edən 

respondentlərin isə 30%-i auditorlara tam, 48%-i qismən etibar etdiklərini göstərsə də, 
sorğu iştirakçılarının 22%-i auditorlara etibar etmədiklərini ifadə etmişdir.  

 “Auditorun peşəkarlıq səviyyəsindən razısınızmı” sualını cavablandıran sosial 
respondentlərin 26%-i auditorların peşəkarlıq səviyyəsindən tam, 52%-i qismən razı 
qaldıqlarını göstərsə də, onların 22%-i auditorların peşəkarlıq səviyyəsindən razı 
olmadıqlarını ifadə etmişdir. 

“Sizin fikrinizcə auditə çəkilən xərclər özünü doğruldurmu” sualını  
respondentlərin 17%-i auditə çəkilən xərclərin özünü tam, 39%-i isə qismən 
doğrultmasını göstərmişdir. Respondentlərin 44%-i isə auditə çəkilən xərclərin özünü 
doğrultmadığını bildirmişlər. 

Sorğu auditoriyası üzrə araşdırmalar göstərir ki, auditorlara olan etibarın 
artırılması üçün auditor-sifarişçi münasibətlərinin tənzimlənməsinin səmərəliliyinin, 
auditorun peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, onların peşə-ixtisas səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi zəruridir. 

Ökəmizdə problem auditə ictimaiyyətin etimadının və ondan gözləntilərin aşağı 
olması, audit sahəsində qanunvericiliyin tələblərinin pozulması, auditin rolunun 
lazımınca qiymətləndirilməməsi, göstərilən auditor xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksək 
və çeşidinin geniş olmaması, auditorların özlərinin peşəkarlıq səviyyəsinin qənaətbəxş 
olmaması, audit qanunvericiliyinin özündə müəyyən boşluqların mövcudluğu, digər 
tərəfdən isə məcburi auditin tətbiqi sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə əməl 
olunmaması ilə izah olunur. 

Bu sahədə mövcud olan problemlərin həlli rəqabət mühitinin, tələb və təklifin  
tənzimlənməsi və keyfiyyətin təmin edilməsi əsasında audit fəaliyyətinə ictimai 
etimadın yüksəldilməsi ilə bağlıdır. Bu isə müvafiq etimad mexanizminin 
mövcudluğunu tələb edir. İctimai etimad auditorun hesabatının istifadəçilər tərəfindən 
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ciddi və istiqamətləndirici sənəd kimi qəbul edilməsi deməkdir. Eyni zamanda, auditor 
da öz fəaliyyətinə məsuliyyətli yanaşmalıdır. 

Müxtəlif səviyyəli hesabatların auditinə olan ictimai münasibəti aşağıdakı kimi 
təsnifləşdirmək olar: 
№ Sənəd İctimai 

münasibətin 
təmsilçisi 

Auditor Etimad 
səviyyəsi 

Formal 
münasibətin 

neqativ nəticəsi 
1 Bankların 

maliyyə 
hesabatları 

Mərkəzi Bank Auditor 
təşkilatları 
və sərbəst 
auditorlar 

Formal Bir neçə bank 
müflis olmuş, 
ümidsiz borcların 
yüksələcəyi 
gözləntisi və s. Bu 
hallar ən azı illik 
maliyyə 
hesabatlarının 
auditi nəticəsində 
proqnozlaşdırıla 
bilərdi. 

2 Sığorta 
şirkətlərinin 
maliyyə 
hesabatları 

Mərkəzi Bank Auditor 
təşkilatları 
və sərbəst 
auditorlar 

Nisbətən 
formal 

Müflisləşmə 
olmasa da, 
dələduzluq halları 
meydana çıxır. 

3 Publik hüquqi 
şəxslərin və iri 
dövlət 
müəssisələrinin 
maliyyə 
hesabatları 

Maliyyə Nazirliyi, 
müvafiq sahə 
nazirlikləri və 
dövlət qurumları, 

(Perspektivdə 
- Dövlət 
İnvestisiya 
Holdinqi) 

Auditor 
təşkilatları 
və sərbəst 
auditorlar 

Əsasən 
formal 

Risklər müəyyən 
edilmir. 
Mühasibat 
uçotunun 
səviyyəsi aşağıdır. 
İri dövlət 
investisiyalarının 
yönəldildiyi 
müəssisələr 
iqtisadi səmərə 
göstərmirlər. 

4. İri 
müəssisələrin 
və səhmdar 
cəmiyyətlərin 
maliyyə 
hesabatları 

Mərkəzi Bank, 
Maliyyə Nazirliyi, 
Tender 
komissiyaları, 
banklar və s. 

Auditor 
təşkilatları 
və sərbəst 
auditorlar 

Formal Müflisləşmə, iri 
layihələrin 
ləngiməsi, 
maaşların 
verilməməsi, 
kreditlərin 
qaytarılmaması, 
dələduzluq halları 
və s. meydana 
çıxır. 

5. Xarici 
şirkətlərin 
filialları və 
xarici 
investisiyalı 
müəssisələr, 
xarici 

İnvestorlar, 
qiymətli kağızlar 
bazarlarının 
tənzimləyiciləri, 
qrant və kredit 
verən təşkilatlar 

Auditor 
təşkilatları 
və sərbəst 
auditorlar 

Seçilmiş 
auditora 
tam 
etimad 
göstərilir 
və 
nəticələr 

əsasən yoxdur 
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№ Sənəd İctimai 
münasibətin 

təmsilçisi 

Auditor Etimad 
səviyyəsi 

Formal 
münasibətin 

neqativ nəticəsi 
mənbələrdən 
qrant və kredit 
alan təşkilatlar 

yoxlanılır 

6. Nizamnamə 
kapitalının 
formalaşması 
barəsində rəy 

Dövlət Vergi 
Xidməti 

Auditor 
təşkilatları 
və sərbəst 
auditorlar 

Seçilmiş 
auditora 
tam 
etimad 
göstərilir 

əsasən yoxdur 

7. İqtisadi cinayət 
hallarının və 
mübahisələrin 
araşdırılması 
üzrə auditor 
hesabatı 

Daxili İşlər 
Nazirliyi,  
Prokurorluq, 

İqtisad 
məhkəmələri 

Auditor 
təşkilatları 
və sərbəst 
auditorlar 

Seçilmiş 
auditora  
etimad 
göstərilir 

əsasən yoxdur 

8. Kiçik və orta 
müəssisələrin 
maliyyə 
hesabatları 

Mikro və kiçik 
müəssisələr 
üçün audit 
məcburi deyildir 
Qeyri-müəyyəndir 

Auditor 
təşkilatları 
və sərbəst 
auditorlar 

Formal Bütün mümkün 
neqativ hallar baş 
verir 

9 . Xüsusi 
tapşırıqlar 
(tərəfdaşlıq 
perspektivinin 
qiymətləndirilm
əsi, biznesin 
dəyərləndirilmə
si, ayrı-ayrı 
maliyyə 
göstəricilərinin 
müəyyən 
edilməsi və s.) 

İnvestorlar, 
Sifarişçilər, 
Payçılar, 
məhkəmələr, və 
s. 

Auditor 
təşkilatları 
və sərbəst 
auditorlar 

Seçilmiş 
auditora 
tam 
etimad 
göstərilir 

Qeyri-peşəkar 
auditorun hesabatı 
sifarişçi üçün 
problem yaradır və 
peşəyə olan 
ümumi etimadın 
səviyyəsini aşağı 
salır 

 
Azərbaycanda özəl şirkətlərin və investorların auditə və auditorlara münasibəti 

açıq səhm və digər qiymətli kağızlar bazarının inkişaf etməməsi ilə də bağlıdır. Eyni 
zamanda, burada əks-əlaqə də mövcuddur - yüksək səviyyəli auditor xidmətinin 
olması qiymətli kağızlar bazarının inkişafının əsaslarından biridir. Belə ki, rəqabət 
mühiti, effektiv vergi sistemi, peşəkar korporativ idarəetmə və obyektiv hesabatlar 
hazırlayan auditor şirkətləri açıq səhm bazarına investisiyaları cəzbedici edir.  

Ədalətli rəqabət və qiymətləndirmə sisteminin olmaması, auditorun prinsipial 
mövqeyinin bir çox hallarda sifarişçi üçün qəbuledilməz nəticələr verə biləcəyi ilə bağlı 
yanaşmalar (məsələn, məhkəmə araşdırmasının maliyyələşdirilməsi cavabdeh və ya 
ittiham olunan tərəfə həvalə edildikdə; maliyyə qaynaqlarına hesabat təqdim edən 
müəssisə daha yüksək mənfəət göstərmək istədikdə və s.) bir tərəfdən etika 
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məcəlləsinin tələblərini pozmağa meyilli olan auditorları maliyyələşdirir, digər tərəfdən 
isə peşəkar auditorların fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırır. 

Auditə olan ictimai etimadın yüksəldilməsi üçün maliyyə hesabatlarının 
istifadəsində marağı olan tərəflərin (“Maraqlı istifadəçi”) tanınması və onların yüksək 
keyfiyyətli xidmət və məlumatlarla təmin edilməsi tələb olunur. 

                     
2.1. Maraqlı istifadəçilərin tanınması 

Belə istifadəçilər analitik təhlil, müntəzəm araşdırma, istehlakçı rəyi və s. 
mənbələrdən müəyyən edilə bilər. Onlar təşkilat haqqında məlumat əldə etməkdə 
marağı olan, belə məlumatları qiymətləndirmək üçün kifayət qədər bilik və bacarığa 
malik və bu məlumatları təhlil etmək arzusunda olan hüquqi və fiziki şəxslərdir.  Belə 
istifadəçilərə mövcud və potensial investorları, işçiləri, borcverənləri, təchizatçı və 
podratçıları, alıcı və sifarişçiləri, dövlət orqanlarını və ictimai qurumları aid etmək olar.  

Maraqlı istifadəçilərin tanınmasını aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar: 
№ Maraqlı tərəflər Maraq predmetləri 
1 Mövcud və potensial 

investorlar və onların 
təmsilçiləri  

• İnvestisiyaların riskli olub-olmaması və 
gəlirliliyi 
• Təşkilatın dividend ödəmə qabiliyyəti 

2 İşçilər və həmkarlar 
təşkilatları  

• Stabillik və mənfəətlilik 
• Əmək haqqının ödənişinin təmin 
edilməsi və iş yerlərinin qorunması 
potensialı 

3 Kreditorlar   Kredit və faizlərin vaxtında ödənilməsi 
imkanları 

4 Təchizatçı və podratçılar            Bağlanmış kontraktlar üzrə ödənişlərin 
vaxtında aparılması 

5 Alıcı və sifarişçilər  Təşkilatın fəaliyyətinin fasiləsizliyi 

6 Dövlət orqanları • Resursların paylanması, iqtisadiyyatın 
tənzimlənməsi, iqtisadi siyasətin 
hazırlanması, statistik məlumatların 
toplanması kimi funksiyaların yerinə 
yetirilməsi 
• Dövlət müəssisələrində iqtisadi 
səmərəyə nail olunmasının hesabatı 
●  Vergilərin və məcburi ödənişlərin 
yığılması  

7 İctimai qurumlar ●      Təşkilatın yerli, regional və ümumdövlət 
səviyyəsində sosial-iqtisadi inkişafa töhfəsi 

8 Mövcud və potensial 
investorlar, işçilər, kreditorlar, 
təchizatçı və podratçılar, alıcı 
və sifarişçilər, dövlət orqanları 
və ictimai qurumlar – birlikdə 

Müəyyən zaman kəsiyində və ardıcıllıqla pul 
vəsaitləri və digər aktivlərin təkrar istehsalı, 
qorunması və artırılması potensialı 
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Yuxarıdakı cədvəldə təqdim edilən təhlil materiallarından göründüyü kimi, 
Azərbaycanda rasional iqtisadi yanaşma və pozitiv iqtisadi təcrübə ilə müəyyən 
olunan maraq səviyyəsi və predmeti auditə formal münasibətlə kontrast təşkil edir. 

Auditə formal münasibət bir tərəfdən auditor hesabatlarında təqdim edilən 
məlumatların keyfiyyəti və dürüstlüyünə inamsızlıqla yanaşma ilə müəyyən edilsə 
də, digər tərəfdən iqtisadi sistemin daxili xüsusiyyətlərinə və təşkilati aspektlərə 
bağlıdır. 

Maraqlı tərəflərin auditor xidmətinə və auditorlara skeptik yanaşması əsasən 
onların peşəkarlıq səviyyəsi ilə əlaqədardır. Eyni zamanda, iqtisadi mühitin 
xüsusiyyətləri və auditorların həmin xüsusiyyətləri nəzərə almaq imkanları da 
istifadəçilərin münasibətlərini müəyyən edir.  

Belə yanaşmanı aradan qaldırmaq üçün həyata keçirilməsi tələb olunan 
fəaliyyət istiqamətləri və onun nəticələri maraqlı istifadəçilər üçün əlçatan olmalı, 
onların seçiminin əsasını təşkil etməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, qiymətli 
kağızlar bazarının inkişaf etməməsi səbəbindən qeyri-publik hüquqi şəxslər - 
MMC, MMM, QSC (neft sektoru istisna olunmaqla) ölkə iqtisadiyyatında əsas rol 
oynayırlar.  

Auditor fəaliyyətində nəzarətin nəticəsi olaraq auditorların fəaliyyəti 
qiymətləndirilir və neqativ hallara yol verən şəxslər barəsində tənbeh və intizam 
tədbirləri tətbiq olunur. Belə tədbirlərin tətbiqi həm qanunvericilik aktlarında, həm 
IFAC-ın üzvlük tələblərində (Araşdırma və intizam tədbirləri bölməsi), həm də 
Beynəlxalq Audit Standartlarında və digər sənədlərdə nəzərdə tutulur.  

Məsuliyyət tədbirlərinin tətbiqini təmin etmək məqsədilə Palata tərəfindən 
çoxsaylı vəsaitlər hazırlansa da onların içərisində Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 noyabr tarixli 269/1 nömrəli qərarı ilə I 
redaksiyada, 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/4 nömrəli qərarı ilə II redaksiyada 
bəyənilmiş “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi” 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Həmin sənəddə auditor fəaliyyətində mövcud ola bilən 
neqativ hallar təsnifləşdirilmiş və onlara müvafiq təsir tədbirləri 
müəyyənləşdirilmişdir. 

III. Auditor fəaliyyətinin inkişafının konseptual istiqamətləri 
Auditor xidmətinə tələbatın və ictimai etimadın yüksəldilməsi auditorların yalnız 

öz mənafelərini güdməməsi və xidmət göstərdikləri təşkilatların, təsərrüfatların və 
bütövlükdə cəmiyyətin ehtiyaclarını, gözləntilərini qarşılamağı təmin etmək üçün 
ictimai etimadın  yüksəldilməsi təcrübəsinə xidmət etməsini tələb edir. 

Dövlət və özəl sektorun bir çox şəffaflıq, bütövlük və tərəqqi aspektləri auditor 
peşəsinin töhfələrindən asılıdır. 

Etik davranış və nizam-intizam, idarəçilik və dəyər yaratmanın əhəmiyyətliliyinə 
diqqət yetirməklə auditor peşəsinin nüfuzunu və ekosistemdəki digər  iştirakçılarla 
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yanaşı çox vacib olan rolu barədə məlumatlılığı artıra, öz təməl mövqeyini müəyyən 
edə bilər. 

Əhəmiyyətli dərəcədə cəmiyyətin maraqlarını müdafiə edən peşəkar mühasiblər 
və auditorlar ciddi iqtisadi qeyri-müəyyənlik mühitində auditə ictimai etimadın 
yüksəldilməsinə son dərəcə böyük töhfə verə bilərlər. İctimaiyyətin etimadı siyasi 
rəhbərlərdən tutmuş korporativ idarə heyətinin üzvlərinədək dövlət və özəl sektordakı 
bütün iştirakçılar üçün əsas  məsələdir.  

Auditor xidməti  sifarişçiləri ilə sistematik  maarifləndirici və təşviqi işlərin 
aparılması yolu ilə ucuz  auditor xidmətinə meyl etmənin indiki aşkarlıq və kölgə 
iqtisadiyyatına qarşı kəskin mübarizə dövründə  ziyanlı olduğu onlara aşılanmalıdır. 
Auditin dəyərliliyinin sifarişçilər tərəfindən qəbul edilməsi istiqamətində ardıcıl və 
sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi ən yaxın  zamanda başlamalı və müntəzəm 
davamlı olmalıdır. 

Auditə ictimai etimadın  artırılması yollarından biri kimi Auditorlar Palatası ilə 
auditor xidməti istifadəçiləri (tənzimləyiciləri) və auditor xidmətinin inkişafında maraqlı 
olan digər tərəflər arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaxşılaşdırılması və 
möhkəmləndirilməsi də mühüm əhəmiyyət  kəsb edir. Bu cür qarşılıqlı  əlaqələrin 
mövcudluğu auditor xidməti istehlakçılarının auditin rolu, əhəmiyyəti və həyata  
keçirilmə prosedurları, auditorların hüquq və vəzifələri, obyektiv auditor 
informasiyasının əldə  olunmasının  üstünlükləri və digər mühüm  istiqamətləri özündə 
ehtiva edir. Belə sıx münasibətlərin mövcudluğu yeni növ xidmətlərin yaranması və 
inkişafı üçün də yaxşı zəmin ola bilir. 

Auditor öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən Auditorlar Palatasına 2019-cu ildə 
İFAC tərəfindən verilmiş icazəyə əsasən tərcümə və nəşr edilmiş Peşəkar 
Mühasiblərin Beynəlxalq  Etika Məcəlləsinin (Beynəlxalq Müstəqillik Standartları ilə 
birlikdə) və Auditorların Müstəqillik Qaydalarının tələblərinə ümumi qəbul edilmiş 
mənəvi norma və  qaydalara riayət etməli, bununla da maliyyə hesabatlarının bütün 
istifadəçilərinin maraqlarını rəhbər tutmaqla, sifarişçilərinin  qanuni və əhatəli 
maraqlarını müdafiə  etməlidir.  

Auditin davamlı inkişafı üçün məqsədləri, vəzifələri və onların həyata keçirilməsi üçün 

əsas tədbirləri müəyyənləşdirən strateji sənədlərə sahib olmaq lazımdır.  

Müstəqillik prinsipinə əsaslı audit prinsipi kimi sadiq qalmağın vacibliyini, habelə etik 

tələblərə əməl edilməməsi risklərini təhlil etmək, auditorun etik davranış qaydalarını və 

auditorun müstəqillik qaydalarını yeniləməyin vacibliyini qeyd etmək lazımdır.  

 
IV. Auditdə informasiya texnologiyalarının tətbiqi  

Auditor fəaliyyətinin həyata keçirilməsində informasiya texnologiyalarının tətbiqinə, 

auditdə süni intellektdən istifadə imkanlarına, habelə auditor şirkətləri tərəfindən müəyyən İT 
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alətlərinin istifadəsinə nəzarət və nəzarətin avtomatlaşdırılması məsələlərinə çox diqqət 

yetirilməkdədir. 

İnformasiya texnologiyalarının inkişafına əhəmiyyətli investisiyalar yönəldən ən böyük 

auditor şəbəkələri böyük və kiçik auditor təşkilatları arasındakı uçurumu artırır (bunun tətbiqi 

auditin keyfiyyətini artırdığından, əlavə xidmətlərin inkişafına müsbət təsir göstərdiyindən, 

xərcləri azaldır və nəticədə rəqabətçi üstünlüklər verir). 

Eyni  zamanda bazarda  orta və kiçik auditor şirkətləri hesabına bu cür texnologiyalara 

sahib olan böyük şirkətlər üçün auditor xidmətlərinin  payı artır. Auditor tənzimləyicilərinin 

(nəzarət orqanlarının) fəaliyyəti yeni texnologiyaların auditin keyfiyyətinə təsiri risklərinin 

təhlilinə və auditor təşkilatlarının qanuni tələblərə uyğunluğuna nəzarət yanaşmalarının 

dəyişdirilməsinə yönəldilmişdir. 

İT şirkətlərinin ənənəvi auditor təşkilatları ilə rəqabət aparmaq qabiliyyətini, eləcə də 

audit prosesinin avtomatlaşdırılması və robotlaşdırılmasının istiqamətlərini və nəticələrini, 

Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal auditor hesabatından istifadə perspektivlərini, 

özünəməxsus xüsusiyyətlərini,  auditi aparan işçilərin hazırlanması və yenidən 

hazırlanmasının qeyd etmək lazımdır.  

Mütəxəssislər yeni İT texnologiyalarının meydana çıxması ilə əlaqədar olaraq auditor 

peşəsinin böyük dəyişikliklər ərəfəsində olduğunu qəbul etdilər ki, bu da ilk növbədə 

auditorları gündəlik prosedurları yerinə yetirməkdən, inkişaf vektorunu analitik işə 

dəyişməkdən və test etməkdən xilas edəcəkdir. Bu baxımdan, kompüter texnologiyası və 

işgüzar zəka bacarıqları kimi yeni auditor səriştələrinə ehtiyac vardır. Auditor xidmətləri 

istifadəçilərindən tələb maliyyə məlumatlarının hazırlanması sistemlərinin etibarlılığının 

təsdiqinə və bu cür məlumatların onlayn sertifikatlaşdırılmasına doğru gedir və texnologiyanın 

istifadəsi peşəkar və etik audit standartlarının tələblərindən təsirlənəcəkdir. Buna görə 

peşənin gələcəyi yeni alətlərin və xidmətlərin inkişafında olduğu kimi, audit və İT şirkətlərinin 

ittifaqında dayanır. 

 
V. Auditin iş proseslərinin səmərəliliyinin və rəqabət qabiliyyətinin 

artırılmasında rolu və əhəmiyyəti 
Təkmilləşdirmə 
perspektivi 

Təkmilləşdirmə istiqaməti 

1.Fokus: müştəri 

maraqları 

1) prosesləri optimallaşdıraraq istehlakçı keyfiyyətlərinin yaxşılaşdırılması 

 2) çevik və yüksək performanslı proseslərin təşkili 

 3) məsuliyyəti artırmaq və öz-özünə nəzarəti inkişaf etdirmək üçün iyerarxik 

strukturlarda komanda əsaslı iş axını formalaşdırmaq 
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2. Fokus: kadr və 

inkişaf 

1) məsuliyyəti işçilərə ötürmək və özünə nəzarət etmək mümkün olan 

əməliyyat zəncirlərinin yaradılması 

 2) öz-özünə öyrənmə bacarıqlarının inkişafı, bir-birinin əvəzlənməsi və əlaqəli 

əməliyyatların mənimsənilməsi 

 3) işçilər üçün avtomatlaşdırılmış iş yerlərinin yaradılması ilə ucdan-uca 

məlumat sistemlərinin tətbiqi 

 4) çevik tənzimləmə dəyişiklikləri ilə proseslərin davamlı təkmilləşdirilməsi 

 1) informasiya birliyinə əsaslanan iş və texnoloji proseslərin 

sinxronizasiyasına nail olmaq 

3.Fokus proseslər 2) erkən xəbərdarlıq siqnallarının təsbitinə və idarəetmə dövründə 

geribildirmənin həyata keçirilməsinə əsasəlanan proseslərin 

etibarlılığının artırılması 

 3) dövlət və inkişaf göstəricilərinin hədəf və kritik dəyərləri üçün daxili 

qaydaların və norma sistemlərinin inkişafı 

 4) proseslərin potensialının araşdırılması və genişləndirilməsi 

 
 
 
 
 

VI. Proses keyfiyyətinin miqyasla qiymətləndirilməsi 
Proses keyfiyyəti miqyasla aşağıdakı kimi qiymətləndirilir: 

• Qaydalara və yaxşı iş təcrübələrinə uyğun olan əla iş; 

• Mövcud qaydalara uyğun, lakin səmərəlilik və qənaət baxımından ən yaxşı 

təcrübədən fərqlənən yaxşı iş; 

• Mövcud qaydalara uyğun gələn və müqayisəli şəraitdə iqtisadiyyatın və 

səmərəliliyin orta səviyyəsinə uyğun olmayan qənaətbəxş iş; 

• Mövcud qaydaları pozaraq aparılmış qeyri-kafi iş, göstərilən  yüksək dərəcəli 

qənaətliliyə və məhsuldarlıqa cavab vermir; 

• Zəif iş, yəni tənzimləmə olmadıqda və kritik dərəcədə aşağı effektivliklə həyata 

keçirilən fəaliyyətlər. 

Audit prosedurlarının tətbiqinə əsaslanan proseslərin vəziyyətini qiymətləndirdikdən 

sonra dəyər zəncirində dar olan və prioritet təkmilləşdirilməyə ehtiyacı olan prosesləri 

müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu məqsədlər üçün aşağıdakı dörd meyardan istifadə etmək 

məsləhətdir: 
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1) Prosesin strateji əhəmiyyəti. Bütün prosesləri bir anda yenidən 

mühəndisləşdirmək çətin deyil, çünki bu müştərinin bütün işinin vəziyyətini sabitləşdirə bilər. 

Ümumiyyətlə, bu yanaşma yalnız bir ticarət təşkilatının iş modelinin yeni seqmentlərə daxil 

olması və ənənəvi olaraq rədd edilməsi ilə tamamilə dəyişdirildiyi təqdirdə məsləhətdir; 

2) Həyat qabiliyyətinin çevikliyi baxımından qiymətləndirilməlidir. Təşkilatın xarici 

mühitdəki dəyişikliklərə uyğun olaraq dəyişdirə bilmədiyi proseslər yenidən qurulma üçün ilk 

namizədlərdir. Çevik proseslər hədəflərindəki dəyişikliklərlə paralel olaraq yaxşılaşdırıla bilər 

və bir qayda olaraq davamlı istismar xərclərini çevik şəkildə idarə etmək qabiliyyəti ilə 

xarakterizə olunur. 

3) Müştəri gözləntilərinin nə dərəcədə ödənildiyi. Proses elastikliyi yalnız xərcləri 

gözlənilən nəticələrlə əlaqəli idarəetmə qabiliyyətinin (taktiki elastiklik) bir xüsusiyyəti deyil, 

həm də daxili və xarici müştərilərin dəyişən ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyətidir (strateji 

rahatlıq). Strateji çevikliyə nail olmaq davamlı dəyişiklik və proses keyfiyyəti idarəetmə 

sisteminin tətbiqi ilə asanlaşdırılır; 

4) Hədəflənmiş nəticələr əldə etmək bacarığı. Tətbiq olunan istehsal və idarəetmə 

texnologiyaları işin məqsəd və vəzifələrinə cavab verməlidir. Edilən dəyişikliklər və ya 

irəliləyişlər prosessoru strateji rəqabət qabiliyyətini təmin edən davamlı proaktiv inkişaf 

fəlsəfəsinə yönəldərək irəliyə baxmalı olmalıdır. 

Dəlillərə əsaslanan idarəetmə sahəsində tanınmış amerikalı mütəxəssislər, professor 

J.Pfeiffer və R. Suttonun dediklərinə görə, qərar qəbul etmə proseduru üçün məlumat dəstəyi 

təmin etmək üçün ilkin analiz apararkən aşağıdakı ümumi səhvlərdən qaçmaq lazımdır: 

1) Təsadüfi müqayisənin tətbiqi. Səmərəlilik və ya qeyri-effektivlik mülkiyyət və 

fəaliyyət göstəricilərini başqa bir oxşar təşkilatın göstəriciləri və mövqeyi ilə müqayisə 

etməklə daha yaxşı görünsə də, müqayisə edilən şirkətlərin fərqli iş şəraitində fəaliyyət 

göstərən fərqli strategiya və iş modellərini izləməyə meylli olduqları nəzərə alınmalıdır. Bir 

şirkət üçün rəqabət uğuru yaradan amilləri  digər şirkətin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə 

zərər verə bilər; 

2) Keçmişdə uğurlu olan reseptlərin lazımi səviyyədə isatifadə olunmaması.. Bir çox 

şirkətin kiminsə balanslaşdırılmış hesab göstəricilərəni və idarəetmə yeniliyini tətbiq etmək 

üçün çətin vəziyyətdə qalmasına səbəb olan çoxsaylı amillər vardır. İnkişaf hədəfləri, həyat 

dövrü mərhələsi və əsas iş proseslərinin ödəmə vəziyyəti nəzərə alınmadan iş rəqibləri 

tərəfindən performans atlaslarından istifadə edilməsi bizim tərəfimizdən əks bir vasitə kimi 

qəbul edilir. 

3) Xarici mühitdəki dəyişiklik tendensiyaları nəzərə alınmadan və təşkilatın inkişaf 

prioritetlərini tənzimləmədən strateji boşluqların təhlilinin nəticələrinin tətbiqi və onların 

meydanagəlmə sahələrinin yoxlanılması (təşkilatın düzgün davranışı və iş modeli; müştəri 
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məmnuniyyəti; maraqlı tərəflərlə münasibət; istehsal, logistika, marketinqdə prosesin idarə 

olunması; personal, yenilik və inkişafın idarə edilməsi sahələrində siyasət və taktikalar) 

 
 

VII. Maliyyə (mühasibat) hesabatlarının auditinə ehtiyacın bir sıra 
üstünlüklərlə əlaqədar olması 

Maliyyə (mühasibat) hesabatlarının auditinə ehtiyac aşağıdakı üstünlüklərlə 

əlaqələndirilir: 
1) Birinci üstünlük ondan ibarətdir ki, maliyyə hesabatları bir çox amillərin təsiri 

nəticəsində təhriflərə məruz qala bilər, audit bu hesabatlarda səhvlərin tapılmasını təmin edir 

və bu da qanunvericiliklə bağlı problemlərin azalmasına və müəssisələrin inkişaf 

strategiyasının planlaşdırılması sahəsində qərar qəbuletmə sürətinin artmasına səbəb olur; 

2) Audit daxili nəzarət sisteminin yoxlanılmasını, bu sistemin dağıdıcı amillərinin 

vaxtında aşkarlanmasına hazırlıq səviyyəsini göstərməkdən ibarətdir ki, bu da təhdid riskinin 

azalmasına səbəb olur; 

3) Növbəti üstünlük bu müəssisənin müstəqil bir auditor tərəfindən obyektiv təhlilə 

məruz qalması səbəbindən auditin tərəfdaşlar arasında fikir ayrılıqlarının qarşısını almağa 

imkan verməsidir; 

4) Maliyyə (mühasibat) hesabatlarının yoxlanılmasına ehtiyac həm də auditor 

tərəfindən təhlil edilmiş şirkətin maliyyə vəziyyəti barədə sənədlərin təqdim edilməsi 

səbəbindən maliyyə yardımı almaq prosedurunun asanlaşdırılması ilə əlaqədardır; 

5) Aparılan yoxlamadan sonra etibar dərəcəsi artdıqca və vergi bəyannaməsində 

səhv tapmaq riski azaldıqca vergi orqanları ilə münasibətlərin sadələşdirilməsi. 

Təşkilatın funksiyasının bir hissəsi olaraq, kənar auditin nəticələri ilə əlaqəli olduğunu 

qeyd etmək lazımdır. Bunun səbəbi isə rəhbərliyin göstərişi ilə auditorların şöbələrin və ya 

bütövlükdə müəssisənin yenidən təşkili ilə bağlı məsləhətləşmələrdə iştirak etmələridir. 

Bundan əlavə, auditorlar uyğunlaşdırma xidmətləri göstərir, ərazi bölmələrində və 

müəssisənin baş ofisində tematik bir yoxlama aparır və rəhbərlərə məsləhət verirlər. Beləliklə, 

müəssisə rəhbərliyi təşkilati layihələrin həyata keçirilməsində lazımi məsləhət dəstəyini 

müəyyən fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində lazımi köməyi alır. 

Bir müəssisənin idarəetmə funksiyasını xarakterizə etmək, kənar audit nəticələrindən 

istifadəni və prosesləri birləşdirmək üçün vacibdir. İdarəetmə qərarlarının qəbul prosesi üçün 

qərar qəbuletmə prosesinə birbaşa təsir göstərən, rəhbərliyə etibarlı, vaxtında və tam 

məlumat verən auditorların xidmətləri vacibdir. Bunlara aşağıdakılar daxildir: 

• Hüquqi; 

• Vergi;  
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• Konsaltinq; 

• Maliyyə və iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair məsləhətləşmələr; 

• Birləşmə və birləşmələrə dair məsləhətləşmələr, yeni bir proqram məhsulunun 

tətbiqi daxil olmaqla idarəetmə məsləhətləri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Nəticə, təkliflər və tədbirlər sistemi 
 

NƏTİCƏ 
Son zamanlarda maliyyə sektorunda baş verən çətinliklər və bankların maliyyə 

sağlamlığı ilə bağlı yaranan problemlər həmin bankları audit edən auditor 
şirkətlərinin peşəkarlığı və göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyəti ilə bağlı ictimaiyyətdə 
çoxlu suallar yaratmışdır. Bir sıra auditorların standart prosedurlar apararaq əslində 
proseslərin, risklərin mahiyyətinə varmadan  auditor rəylərini formalaşdırması  
haqqında ictimaiyyətdə mənfi fikir yaratdı. Bu fikrilər obyektiv səbəblərə söykənsə 
də, bütövlükdə auditor peşəsinin obyektivliyi və peşəkarlığına, reputasiyasına ciddi 
zərbə vurdu.  

Auditorlar tərəfindən etik və peşəkar standartlarla ziddiyyət təşkil edən yaxınlıq 
və qohumluq əlaqələrindən sui-istifadə yolu ilə ictimai əhəmiyyətli qurumların 
apardığı satınalma proseslərində iştirak və haqsız üstünlüklərin əldə edilməsi, 
mükafatlandırma yolu ilə satınalma müqaviləsinin bağlanılması auditorların özünün 
obyektivliyi, müstəqilliyi, peşəkarlığı və xidmətin keyfiyyəti haqqında mənfi fikir 
yaradır.  

Auditor xidməti göstərilərkən beynəlxalq standartların tələblərinin 
gözlənilməməsi, rəyin qısa müddətdə (müqavilə bağlanandan 1-2 gün ərzində) 
verilməsi ictimai rəyin düzgün formalaşmasına mənfi təsir göstərir. Auditorlar 
tərəfindən düzgün həyata keçirilməyən təqdimat və marketinq üsullarının tətbiqi  və 
auditor peşəsinin mahiyyəti ilə uyğun olmayan reklam üsulları ilə ictimaiyyətə təqdim 
olunması auditor peşəsinin mahiyyətinin düzgün başa düşülməməsinə gətirib çıxarır.  
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Yeni dövrün çağırışlarına müvafiq olaraq audit tənzimləyicisi tərəfindən 
maarifləndirmə işlərinin, habelə auditin metodoloji bazasının təkmilləşdirilməsinin 
zəruriliyi, bu sahədə indiyədək yetərincə tədbirlər görülsə də, müasir iqtisadi şəraitdə 
auditin metodoloji bazasının yenilənməsini tələb edir. Auditin keyfiyyətinin 
yüksəlməsinə yönələn tədbirlərin intensivləşdirilməsi, özündə həm beynəlxalq 
standartların tətbiqini və aparılan auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsini, həm də auditin 
keyfiyyətinə nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsini ehtiva edir.  

Ədalətli rəqabət və qiymətləndirmə sisteminin olmaması, auditorun prinsipial 
mövqeyinin bir çox hallarda sifarişçi üçün qəbuledilməz nəticələr verə biləcəyi ilə 
bağlı yanaşmalar (məsələn, məhkəmə araşdırmasının maliyyələşdirilməsi cavabdeh 
və ya ittiham olunan tərəfə həvalə edildikdə; maliyyə qaynaqlarına hesabat təqdim 
edən müəssisə daha yüksək mənfəət göstərmək istədikdə və s.) bir tərəfdən etika 
məcəlləsinin tələblərini pozmağa meyilli olan auditorlar maliyyələşdirilir, digər 
tərəfdən isə peşəkar auditorların fəaliyyət imkanları məhdudlaşdırılır.  

Əhəmiyyətli dərəcədə cəmiyyətin maraqlarını müdafiə edən peşəkar mühasiblər 
və auditorlar ictimaiyyətin böyük iqtisadi qeyri-müəyyənlik mühitinə etimad etməsinə 
son dərəcə böyük töhfə verə bilərlər. İctimaiyyətin etimadı siyasi rəhbərlərdən tutmuş 
korporativ idarə heyətinin üzvlərinədək dövlət və özəl sektordakı bütün iştirakçılar 
üçün əsas  məsələdir. Peşə, stress altında olan və digər iştirakçıların çoxunun 
etimad yaratmaq və ya qorumaq üçün çox mübarizə apardıqları bir sistemə inam 
yaratmaqla bütün idarəetmə ekosistemlərində əvəzolunmaz mövqeyini inkişaf etdirə 
bilər. 

 
TƏKLİFLƏR 
Auditor xidməti sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi sistemin 

institusional elementidir. Bu institusional element təhsil sistemi, yüksək ixtisaslı kadr 
hazırlığı, auditorların sertifikatlaşdırılması və davamlı təhsili, mülkiyyət formalarının və 
bazar münasibətlərinin müxtəlifliyi şəraitində auditor xidmətinin göstərilməsinin 
təşkilati formaları, auditin tənzimlənməsi, audit sahəsində qanunvericilik, beynəlxalq 
audit qurumlarına üzvlük və müvafiq audit standartlarının tətbiqi, peşəkar xidmət 
təminatçılarının etika prinsiplərinə əməl etməsinin təmin edilməsi və digər məsələləri 
zəruri edir. 

Konseptual məqsədlərimizdən birini peşənin gələcəyi əhatə etmək və ona təsir 
göstərən meylləri qiymətləndirməklə, dəyişiklikləri təxmin  etməklə onlara  preventiv 
reaksiya  göstərməyə kömək etməkdir. 

Dələduzluq, korrupsiya, çirkli  pulların yuyulması, vergidən yayınma, kölgə 
iqtisadiyyatı və digər qeyri-qanuni fəaliyyətlər ilə mübarizə, habelə idarəçiliyin 
təkmilləşdirilməsi, risklərin idarə edilməsi, şəffaflığın və hesabatvermənin 

14 
 



yüksəldilməsi auditor peşəsinin  ictimai maraqlar naminə xidmət göstərilməsi əsas 
vəzifələr sırasında müəyyənləşdirilməlidir. 

Yuxarıda göstərilənləri ümumiləşdirərək, auditə ictimai etimadın təmin edilməsi 
istiqamətində aşağıdakı təkliflər məqsədəmüvafiq hesab edilə bilər: 

1. Auditor təşkilatının idarəetməsinin gücləndirilməsi. 
a) Xidmətin planlaşdırılmasında, göstərilməsində, yekunlaşdırılmasında və 

sənədləşdirilməsində obyektivliyin təmin olunması; 
b) İctimai əhəmiyyətli qurumlarda aparılan auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

üçün mühitin yaxşılaşdırılması. 
2. Səhmdarlara (maraqlı tərəflərə) auditlə bağlı məlumat təminatının 

gücləndirilməsi. 
a) Auditorlar Palatası və auditor təşkilatları tərəfindən auditlə bağlı açıqlayıcı 

məlumatların təkmilləşdirilməsi; 
b) Auditin mahiyyəti və rolu ilə bağlı təqdim edilməli məlumatların 

təkmilləşdirilməsi. 
3. Korporativ saxtakarlığı aşkar etmək bacarığının gücləndirilməsi. 
a) Beynəlxalq sertifikatlı mühasib və auditorların bilik və bacarıqlarından 

istifadənin gücləndirilməsi; 
b) Dələduzluq risklərinə diqqət yetirən yoxlamaların müntəzəm aparılması. 
4. “Üçüncü tərəfin” nəzərindən  auditin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi. 
a) Audit zamanı auditor təşkilatının müstəqilliyinin təmin edilməsi; 
b) Auditorlar Palatası tərəfindən kənar nəzarətin keyfiyyətinin artırılması; 
c) Peşə tənzimləmə funksiyasının gücləndirilməsi. 
5. Yüksək keyfiyyətli audit üçün mühitin yaxşılaşdırılması. 
a) Auditor təşkilatlarında korporativ idarəetmənin gücləndirilməsi; 
b) Təşkilatlarda effektiv daxili nəzarətin təmin edilməsi; 
c) Auditdə informasiya-texnologiyalarından (İT) istifadə. 

 
TƏDBİRLƏR SİSTEMİ 

 
№ Tədbirlərin adı Məsul şəxslər İcra müddəti Qeyd 
1. Peşəkar auditorların yaxşı 

tanınması, onlara inamın artması 
və nüfuzlarının yüksəldilməsi, 
onların etika normalarına və 

dəyərlərə uyğun fəaliyyətinin təşkili 
istiqamətində tədbirlərin həyata 

keçirilməsi 

Palata sədrinin elmi- 
metodik məsələlər üzrə 

müşaviri (N.Talıbov) 

 

Müntəzəm  
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2. Auditor təşkilatları ilə auditor 
xidməti istifadəçiləri, cəmiyyətləri  
və auditor xidmətinin inkişafında 

maraqlı olan digər tərəflər arasında 
qarşılıqlı əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsi 

Palata sədrinin elmi- 
metodik məsələlər üzrə 

müşaviri (N.Talıbov) 

 

Müntəzəm  

3. Qiymət dempinqinə yol verən 
auditor təşkilatları və sərbəst 

auditorlara tətbiq edilən inzibati 
tənbeh tədbirlərinin 

təkmiləşdirilməsi 

Palata sədrinin elmi- 
metodik məsələlər üzrə 

müşaviri (N.Talıbov) 

 

    2021  

4. Maliyyə və mühasibat  hesabatlılığı  
sektorunun nümayəndələri, 
sifarişçilər və digər maraqlı 

tərəflərlə Auditorlar Palatasının 
işgüzar əlaqələrinin gücləndirilməsi 

Palata sədrinin elmi- 
metodik məsələlər üzrə 

müşaviri (N.Talıbov) 

 

Müntəzəm  

5. Auditor təşkilatının idarəetməsinin 
gücləndirilməsi: 

1.Xidmətin planlaşdırılmasında, 
göstərilməsində, yekunlaşdırılmasında 
və sənədləşdirilməsində obyektivliyin 

təmin olunması; 
2.İctimai əhəmiyyətli qurumlarda 
aparılan auditin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi üçün mühitin 

yaxşılaşdırılması. 

Palatanın struktur  
bölmələri 

Auditor təşkilatları və                                 
sərbəst auditorlar 

Müntəzəm  

6. Səhmdarlara (maraqlı tərəflərə) 
auditlə bağlı məlumat təminatının 

gücləndirilməsi: 
1.Auditorlar Palatası və auditor 

təşkilatları tərəfindən auditlə bağlı 
açıqlayıcı məlumatların 

təkmilləşdirilməsi; 
2. Auditin mahiyyəti və rolu ilə bağlı 
təqdim edilməli məlumatların 

təkmilləşdirilməsi. 

Palatanın struktur  
bölmələri 

Auditor təşkilatları və                                 
sərbəst auditorlar 

Müntəzəm  

7. Korporativ saxtakarlığı aşkar etmək 
bacarığının gücləndirilməsi: 

1.Beynəlxalq sertifikatlı mühasib və 
auditorların bilik və bacarıqlarından 

istifadənin gücləndirilməsi; 
2.Dələduzluq risklərinə diqqət yetirən 
yoxlamaların müntəzəm aparılması. 

Palatanın struktur  
bölmələri 

Auditor təşkilatları və                                 
sərbəst auditorlar 

Müntəzəm  
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8. “Üçüncü tərəfin” nəzərindən  auditin 
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi: 

1.Audit zamanı auditor təşkilatının 
müstəqilliyinin təmin edilməsi; 

2.Auditorlar Palatası tərəfindən kənar 
nəzarətin keyfiyyətinin artırılması; 
3.Peşə tənzimləmə funksiyasının 

gücləndirilməsi. 

Palatanın struktur  
bölmələri 

Auditor təşkilatları və                                 
sərbəst auditorlar 

Müntəzəm  

9. Yüksək keyfiyyətli audit üçün mühitin 
yaxşılaşdırılması: 

1.Auditor təşkilatlarında korporativ 
idarəetmənin gücləndirilməsi; 

2.Təşkilatlarda effektiv daxili nəzarətin 
təmin edilməsi; 

3.Auditdə informasiya-
texnologiyalarından (İT) istifadə. 

Palatanın struktur  
bölmələri 

Auditor təşkilatları və                                 
sərbəst auditorlar 

Müntəzəm  

10. Beynəlxalq standartlar və təcrübə 
nəzərə alınmaqla auditorların və 

mütəxəssislərin peşə-ixtisas 
səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə 
yeni ixtisasartırma strategiyasının və 
proqramının hazırlanıb tətbiq edilməsi 

Palata sədrinin elmi- 
metodik məsələlər üzrə 

müşaviri (N.Talıbov),  

Kadr hazırlığı idarəsi 
(E.Behbudova) 

Müntəzəm  

11. Auditor xidməti bazarında qeyri-
sağlam rəqabət mühitinin aradan 

qaldırılması üzrə tədbirlərin həyata 
keçirilməsi 

Palata sədrinin elmi- 
metodik məsələlər üzrə 

müşaviri (N.Talıbov),  

Auditin hüquqi 
tənzimlənməsi, dempinqə 

qarşı mübarizə və 
keyfiyyətin yüksəldilməsi 

idarəsi (E.İbrahimov), 
Keyfiyyətə nəzarət və 

keyfiyyətin idarəedilməsi 
üzrə komitə (N.Yusifov)  

Müntəzəm  

12. Auditorlar tərəfindən Peşəkar 
Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin 

tələblərinə tam riayət edilməsi və 
auditor xidməti bazarında auditə 

etimadı azalda biləcək hərəkətlərə yol 
verilməməsi 

Auditor təşkilatları və   
sərbəst auditorlar 

Müntəzəm  

13. Auditorların müstəqilliyinin təmin 
edilməsinə dair tədbirlər sisteminin 

tətbiqi 

Auditin hüquqi 
tənzimlənməsi, dempinqə 

qarşı mübarizə və 

Müntəzəm  

17 
 



keyfiyyətin yüksəldilməsi 
idarəsi (E.İbrahimov), 
Keyfiyyətə nəzarət və 

keyfiyyətin idarəedilməsi 
üzrə komitə (N.Yusifov), 

Haqsız rəqabətə və 
dempinqə qarşı Komitə 

(Ü.Fətiyev) 

14. Auditor xidmətinin dəyərinin 
tənzimlənməsi və xidmət haqqının 

məbləğinin sövdələşmə nəticəsi kimi 
və ya auditor rəyinin xarakteri ilə 
müəyyən olunmasının qarşısının 

alınması 

Auditorlar Palatasının 
Şurası yanında Haqsız 

rəqabətə və dempinqə qarşı 
Komitə (Ü.Fətiyev) 

Müntəzəm  

15. Auditor xidmətinin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi istiqamətində 

tədbirlərin intensivləşdirilməsi 

Auditin hüquqi 
tənzimlənməsi, dempinqə 

qarşı mübarizə və 
keyfiyyətin yüksəldilməsi 

idarəsi (E.İbrahimov), 
Keyfiyyətə nəzarət və 

keyfiyyətin idarəedilməsi 
üzrə komitə (N.Yusifov), 

Auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlar 

Mütəmadi  

16. Auditor təşkilatlarında daxili 
nəzarət sisteminin   tətbiqi 

Auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlar 

Müntəzəm  

17. Auditorlar tərəfindən sifarişçilərə 
göstərilən xidmətlərin çeşidinin 

artırılması 

Auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlar 

Mütəmadi  

18. Dempinq hallarının qarşısının 
alınması istiqamətləri monitorinqlərin 

təşkili 

Palata sədrinin elmi- 
metodik məsələlər üzrə 

müşaviri (N.Talıbov),   
Auditin təşkili, hesabatlılıq 

və informasiya idarəsi 
(V.Cavadov),          

Keyfiyyətə nəzarət və 
keyfiyyətin idarəedilməsi 
üzrə komitə (N.Yusifov), 

Haqsız rəqabətə və 

Mütəmadi  

18 
 



dempinqə qarşı Komitə 
(Ü.Fətiyev) 

19. Peşəkar şəriştəliliyi lazımi 
səviyyədə saxlamaq üçün auditorların 

bilik və vərdişlərinin artırılması 
(Davamlı peşə təhsili və digər tədbirlər 

vasisəsi ilə) 

Palata sədrinin elmi 
metodik məsələlər üzrə 

müşaviri (N.Talıbov),  

Kadr hazırlığı idarəsi 
(E.Behbudova) 

Auditorlar 

Müntəzəm  

20. Əlaqəli xidmətlərin göstərilməsi 
zamanı müqavilənin xüsusi şərtləri və 

auditorun yerinə yetirdiyi işlərin 
xarakterinin monitorinqi 

Auditin hüquqi 
tənzimlənməsi, dempinqə 

qarşı mübarizə və 
keyfiyyətin yüksəldilməsi 

idarəsi (E.İbrahimov), 
Keyfiyyətə nəzarət və 

keyfiyyətin idarəedilməsi 
üzrə komitə (N.Yusifov) 

Mütəmadi  

21. Auditor fəaliyyətində məxfiliyə 
əməl olunmasını təmin etmək və 
bunun mütəmadi monitorinqini    

həyata keçirmək 

Auditorlar Palatasının 
Şurası yanında Etika, 
mübahisələr və intizam 
komissiyası (İ.Əliyev) 

Auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlar 

Mütəmadi  

22. PL/TMM istiqamətində 
qanunvericiliyin tələblərinə əməl 

edilməsinin monitorinqi 

Palatanın struktur  
bölmələri, 

     Müvafiq Komitələr 

Müntəzəm  

23. Auditi aparılan təşkilatlarda 
maraqlı toqquşmasının qarşısının 
alınması istiqamətində tədbirlərin 

görülməsi 

Palatanın struktur  
bölmələri, 

Auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlar,            
Müvafiq komitələr 

Müntəzəm  

24. Auditorların tərəfindən etik konflikt 
hallarına yol verilməsinin aradan 

qaldırılması istiqamətində tədbirlər 

Palatanın struktur  
bölmələri, 

Auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlar,       

Müntəzəm  
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Müvafiq Komitələr 

25. Göstərilən auditor xidmətlərinin 
dəyərinin bu xidmət üçün məqbul 
hesab edilə bilən həddən aşağı 

məbləğdə müəyyən edilməsi hallarının 
qarşısının alınması. 

Auditin keyfiyyəti və ictimai 
etimadın səviyyəsi üçün risk daşıyıcısı 

kimi auditor xidmətinin ümumi 
həcmində bir sifarişçi tərəfindən 

ödənilmiş xidmət haqqının çıx yüksək 
olması hallarının monitorinqi, 

Auditin hüquqi 
tənzimlənməsi, dempinqə 

qarşı mübarizə və 
keyfiyyətin yüksəldilməsi 

idarəsi (E.İbrahimov), 
Keyfiyyətə nəzarət və 

keyfiyyətin idarəedilməsi 
üzrə komitə (N.Yusifov) 

Müntəzəm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 



MÜNDƏRİCAT: 

 

I. Ümumi müddəalar......................................................................................1 
II. Auditor xidmətlərinə tələbatın və ictimai etimadın yüksəldilməsi.......2 
II.2.1. Maraqlı istifadəçilərin tanınması.......................................................6 
III. Auditor fəaliyyətinin inkişafının konseptual istiqamətləri...................8 

     IV. Auditdə informasiya texnologiyalarının tətbiqi....................................9 
     V. Auditin iş proseslərinin səmərəliliyinin və rəqabət qabiliyyətinin 

artırılmasında rolu və əhəmiyyəti..............................................................10 
     VI. Proses keyfiyyətinin miqyasla qiymətləndirilməsi.............................11 
     VII. Maliyyə (mühasibat) hesabatlarının auditinə ehtiyacın bir sıra 

üstünlüklərlə əlaqədar olması...................................................................12 
     VIII. Nəticə, təkliflər və tədbirlər 

sistemi.........................................................................................................14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 



İstifadə olunan ədəbiyyat 
1. Azərbaycan Respublikasında Auditor Fəaliyyətinin İnkişaf Konsepsiyası (2021-2030-cu 

illər); 

2. Azərbaycan Respbulikasının Auditorlar Palatası Şurasının “Auditdə ictimai etimadın 

gücləndirilməsi və auditin təşviqi barədə” 19 may 2017-ci il 287/4 saylı Qərarı; 

3. “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu; 

4. “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməsi; 

5. Keyfiyyətə Nəzarət, Audit, Təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə Beynəlxalq 

Standartlar toplusu. 

6. №289/3, 25.08.2017-“Auditorların “Öz müştərini tanı” və müştəri qəbulu siyasətinin 

formalaşdırılmasına dair metodik göstəriş” barədə (METODİİ GÖSTƏRİŞ); 

7. №289/5, 25.08.2017-Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası haqqında 

Əsasnaməyə dəyişikliklər edilməsi barədə (ƏSASNAMƏ); 

8. №289/7, 25.08.2017-Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş 

planının 8.7-ci “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən yol verilmiş intizam 

pozuntuları üzrə tədqiqatların təşkili və müvafiq intizam tədbirlərinin görülməsi” bəndinin 

icrası ilə əlaqədar 2017-ci ilin I yarımilliyi üzrə aralıq hesabat barədə (HESABAT); 

9. №288/1, 30.06.2017-“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili 

nəzarət sisteminin qurulmasına və tətbiqinə dair metodik göstəriş”barədə (METODİ 

GÖSTƏRİŞ) 

10. №288/2, 30.06.2017-“Audit sahəsində müsabiqə qaydaları və auditor seçimi üzrə 

metodik göstəriş” barədə (QAYDALAR). 

22 
 


