
Sorğu 1. 
 

Auditorlar arasında peşə sorğusunun həyata keçirilməsi ilə bağlı 
suallar  

 
• Peşə fəaliyyətinizdə üzləşdiyiniz problemlər hansılardır? 

- auditor xidməti bazarında auditor xidmətinə tələbatın aşağı olması; 
- auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin və dempinqin mövcudluğu; 
- sifarişçi ilə münasibətlərin bəzi hallarda qeyri-peşə meyarları üzərində qurulması; 
- iqtisadi subyektlərin şəffaflığa meyilli  olmaması. 
 

• Auditin tənzimlənməsində hansı istiqamətin təkmiləşdirilməsini arzulayardınız? 

- auditor adı almaq üçün imtahan sisteminin; 
- davamlı peşə təhsili sisteminin; 
- keyfiyyətə nəzarət sisteminin; 
- elektron kargüzarlıq sisteminin. 
 

• Auditorlar Palatası tərəfindən hansı tədbirlərin  intensivləşdirilməsini istəyərdiniz? 

- beynəlxalq peşəkar qurumların yeniliklərinin auditorlara çatdırılmasını; 
- maarifləndiriçi seminarların (vebinarların) keçirilməsini; 
- keyfiyyətə nəzarət və PL/TM-nən bağlı monitorinqlərin keçirilməsini; 
- auditin təbliği və təşviqi ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını; 
- Davamlı peşə təhsilinə daha çox vaxt ayrılmasını; 
 

• Auditorlar Palatasının Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığının hansı istiqamətlərinin 
gücləndirilməsini zəruri hesab edirsiniz? 

- Beynəlxalq Audit  Standartlarının  tətbiqi ilə bağlı; 
- Beynəlxalq Təhsil  Standartlarının  tətbiqi ilə bağlı; 
- İctimai sektorda Beynəlxalq Audit  Standartlarının  tətbiqi; 
- Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin (Beynəlxalq Mütəqillik Standartları ilə 

birlikdə) tətbiqi ilə bağlı; 
 

• Davamlı peşə təhsili kurslarına hansı mövzuların daxil edilməsini təklif edərdiniz? 
- PL/TM-lə bağlı; 
- Yeni növ auditor xidmətləri ilə bağlı; 
- İctimai sektorda Beynəlxalq Audit  Standartları ilə bağlı; 
- İqtisadi qanunvericilikdə olan yeniliklərlə baglı; 
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Sorğu 2.  
 

Auditorlar arasında peşə sorğusunun həyata keçirilməsi ilə bağlı 
suallar  

 
 

1) Blokçeyn texnologiyasında auditin aparılmasına dair metodik göstərişin 
hazırlanmasına ehtiyac varmı? 
a) Bəli 
b) Xeyr 
c) Cavab verməkdə çətinlik çəkirəm 
 
 
2) Audit üzrə proqram təminatının hazırlanması və auditorun şəxsi kabinet sisteminə 
inteqrasiya olunmasını (qeyd olunan proqram, yalnız orta və keçik auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlar tərəfindən istifadə oluna biləcək) istəyərdinizmi? 
a) Bəli 
b) Xeyr 
c) Cavab verməkdə çətinlik çəkirəm 
 
 
3) Blokçeyn proqramı əsasında “ağıllı müqavilə” yaradıb sistemə daxil edilməsi və artıq 
bu “ağıllı müqavilə” auditin qiymətini minimumdan aşağı endirməyə icazə verməyən və 
bütün ödənişlərin sifarişçi və auditor arasında sistem üzərindən keçirilməsinin 
yaradılmasına zərurət varmı? 
a) Bəli 
b) Xeyr 
c) Cavab verməkdə çətinlik çəkirəm 
 
 
4) Şəxsi kabinet sistemində müvafiq xidmətlərə uyğun olan hazırlanmış sorğuların 
yerləşdirilməsinə necə baxırsınız? 
a) Müsbət baxıram 
b) Ehtiyac yoxdur 
c) Digər_______________________________________________________________ 
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Sorğu 3. 
 

Audit sifariçiləri, istifadəçiləri, digər maraqlı tərəflər və bütövlükdə ictimaiyyət 
arasında keçirilən sorğunun sualları 

 
 

1. Müəssisə tərəfindən auditor seçimi edərkən hansı amilləri əsas götürürsünüz? 

2. Auditor seçimi edərkən auditorun reytinq səviyyəsi müəssisəniz üçün nə qədər 

önəmlidir? 

3. Müəssisənizdə yoxlama aparan auditorların peşə ixtisas səviyyələri sizi qane 

edirmi? 

4. Kölgə iqtisadiyyatına və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə kadr hazırlığına 

ehtiyac duyursunuzmu? 

5. Korporativ saxtakarlığın və dələduzluğun aşkar edilməsi sahəsində auditorların 

bacarıqları sizi qane edirmi? 

6. Auditin təşviqi və maarifləndirmə sahəsində Auditorlar Palatasının gördüyü işləri 

yetərli hesab edirsinizmi? 

7. Audit Komitəsi və auditorların iş birliyi barədə nə deyə bilərsiniz? 

8. Müəssisənizdə Daxili audit qurumu varmı? Əgər yoxdursa bu sahədə hansı 

dəstəyə ehtiyac duyursunuz? 
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Sorğu 4. 
 

Audit sifariçiləri, istifadəçiləri, digər maraqlı tərəflər və bütövlükdə ictimaiyyət 
arasında keçirilən sorğunun sualları 

 
 

1) Auditorlar öz işlərini zəruri səviyyədə icra etsəydilər, şirkətin maliyyə-mühasibat 

sahəsində heç bir çətinliyi olmazdı. Razısınızmı? 

a) Bəli 

b) Xeyr 

c) Cavab verməkdə çətinlik çəkirəm 

 

2) Aşağıdakı variantlardan hansı auditdən gözləntilərinizi ən dəqiq şəkildə əks etdirir? 

a) Auditorların bir şirkətin maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən 

saxtakarlıqları aşkar etmələrini və hesabat vermələrini gözləyirəm. Ancaq etiraf edirəm 

ki, daxili məhdudiyyətlər səbəbindən bu həmişə mümkün olmur; 

b) Auditorların şirkətin maliyyə hesabatlarına təsir edən hər hansı bir saxtakarlığı aşkar 

etmələrini və bildirmələrini gözləyirəm; 

c) Auditorların saxtakarlığı müəyyən etmək və bildirmək vəzifəsi olmamalıdır; 

d) Cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. 

 

3) Aşağıdakı ifadələrdən hansı auditor xidmətinin dəyəri (ödənişi) haqqındakı fikirlərinizi 

daha yaxşı əks etdirir? 

a) Auditor xidmətinin dəyəri məqbul səviyyədədir; 

b) Auditor xidmətinin dəyəri azaldılmalıdır; 

c) Auditor xidmətinin dəyəri artırılmalıdır; 

d) Cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. 

 

6) Aşağıdakı sahələrdən hansında auditorların daha çox iş görməsini istərdiniz? 

a) Şirkətin ödəmə qabiliyyəti, likvidliyi və həyat qabiliyyəti haqqında; 

b) İdarəetmə məsələləri; 

c) Vahid hesabat; 

d) Şirkətin strategyiyasında iştirak etmək; 

e) Qeyri-maliyyə hesabatlarının tərtibi; 

ə) Digər. 
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7) Aşağıdakı variantlardan hansı fikirlərinizi daha yaxşı əks etdirir? 

a) Auditor, şirkətin maliyyə hesabatlarının doğru və ədalətli bir fikir verdiyinə və 

fırıldaqçılıq və ya səhv səbəbilə əhəmiyyətli səhvlər daxil etmədiyinə dair fikir verir; 

b) Auditor şirkətin maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünü yoxlayır; 

c) Auditor şirkətin maliyyə hesabatlarında saxtakarlıq və ya səhv səbəbindən heç bir 

ciddi səhv olmadığını yoxlayır. 
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PALATA SƏDRİNİN ELMİ-METODİK 
MƏSƏLƏLƏR üzrə MÜŞAVİRİ 

_______ 
_________№___________________                      «01»   sentyabr  2021-ci il/year 

 
Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatasının 
sədri cənab Vahid Novruzova 

 
Xidməti məktub 

  Hörmətli Vahid müəllim, 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin 14 iyul 2021-ci il tarixli 1/15 

saylı “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətinin sosial şəbəkələrdə 
işıqlandırılmasının təkmilləşdirilməsi barədə” Sərəncamının 2-ci “Auditorlar Palatasın 
Sədrinin elmi-metodiki məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova və müvafiq  struktur  bölmə  
rəhbərlərinə (E.İbrahimov, V.Rəhimov,  E.Behbudova,  V.Cavadov,  Q.Əhmədov) 
tapşırılsın  ki, “Azərbaycan  Respublikasında auditor   fəaliyyətinin  inkişaf 
Konsepsiyası”nın (2021-2030-cu illər)   müddəaları əsas götürülməklə zəruri sosial 
sorğuların keçirilməsinin və ya reytinqlərin müəyyənləşdirilməsinin mövzu və qrafiklərinə 
dair təkliflərini bir ay müddətində hazırlayıb təqdim etsinlər” bəndinin icrası ilə əlaqədar 
olaraq aşağıdakıları təklif edirəm: 

 
Sorğuların keçirilməsi: 

1. Respondentlər baxımından:  
• Auditorlar arasında peşə sorğusunun keçirilməsi; 
• Audit sifariçiləri, istifadəçiləri, digər maraqlı tərəflər və bütövlükdə ictimaiyyət arasında 

keçirilən sorğuların keçirilməsi. 
 
2. Sorğunun sualları baxımından: 

• Açıq suallar ( respondent tərəfindən sərbəst cavablandırılan); 
• Test formalı suallar ( Bir neçə cavab təqdim olunur, onlardan biri və ya bir neçəsi 

respondent tərəfindən işarələnir). 
 
3. Sorğunun keçirilmə texnologiyası baxımından: 

• Xüsusi İT proqramı vasitəsilə - proqrama suallar daxil edilir, respondentlərə link 
göndərilir, cavabları proqram emal edərək nəticə moderatora təqdim edilir; 

• Palatanın internet səhifəsindəki sorğu portalı vasitəsilə - portala açıq suallar daxil edilir, 
cavablar moderator tərəfindən emal edilir. 
 

TƏKLİFLƏR 
 Auditorlar arasında peşə sorğusunun keçirilməsi; 
 Test formalı suallar vasitəsilə; 
 Xüsusi İT proqramı vasitəsilə; 
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 Bu ilin 4-cü rübü ərzində 2 dəfə -oktyabr və dekabr aylarında keçirilsin (Sorğunun 
suallarının layihəsi əlavə olunur- Sorğu 1 layihə  və Sorğu 1 layihə ); 

 Hər sorğuya 10 (on) iş günü ayrılsın. 
 Sorğunun proqram və texniki təminatı Audİtİn İnnovatİv İnkİşafı və operativ tənzİmləmə 

İdarəsİ  (Qoşqar Əhmədov) tərəfindən, auditorlara (respondentlərə) çatdırılması Auditin 
təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsi (Vasif Cavadov) tərəfindən təmin edilməlidir.  
 
 

 Audit sifariçiləri, istifadəçiləri, digər maraqlı tərəflər və bütövlükdə ictimaiyyət 
arasında keçirilən sorğuların keçirilməsi 

Sorğu 3 üzrə: 
 Açıq suallar ( respondent tərəfindən sərbəst cavablandırılan) vasitəsilə; 
 Palatanın internet səhifəsindəki sorğu portalı vasitəsilə. 

 Bu ilin 4-cü rübü ərzində 1 dəfə -noyabr ayında keçirilsin (Sorğunun suallarının layihəsi 
əlavə olunur- Sorğu 3. layihə,); 

 Sorğuya 20 (iyirmi) iş günü ayrılsın. 
 Sorğunun proqram və texniki təminatı Audİtİn İnnovatİv İnkİşafı və operativ tənzİmləmə 

İdarəsİ  (Qoşqar Əhmədov) tərəfindən, respondentlərlə interaktiv əlaqə saxlanılması, 
cavabların toplanması və digər təşkilati işlər Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya 
idarəsi (Vasif Cavadov) tərəfindən təmin edilməlidir. 
 

Sorğu 4 üzrə: 
 

 Test formalı suallar vasitəsilə; 
 Xüsusi İT proqramı vasitəsilə; 
 Bu ilin 4-cü rübü ərzində 1 dəfə - dekabr ayında keçirilsin (Sorğunun suallarının layihəsi 

əlavə olunur- Sorğu 4 layihə ); 
 Sorğuya 20 (iyirmi) iş günü ayrılsın. 
 Sorğunun proqram və texniki təminatı Audİtİn İnnovatİv İnkİşafı və operativ tənzİmləmə 

İdarəsİ  (Qoşqar Əhmədov) tərəfindən, Respondentlərə (Audit sifariçilərinə, 
istifadəçilərinə, digər maraqlı tərəflərə) çatdırılması Auditin təşkili, hesabatlılıq və 
informasiya idarəsi (Vasif Cavadov) tərəfindən təmin edilməlidir.  

QEYD: Sorğunun proqram və texniki təminatı məsələlərində və müvafiq İT proqramının 
əldə edilməsində Audİtİn İnnovatİv İnkİşafı və operativ tənzİmləmə İdarəsinin rəisi  
Qoşqar Əhmədov tərəfindən aparılmış araşdırmaları xüsusi olaraq qeyd etməyi özümə 
borc bilirəm. 

                    
Nəzərə almanızı xahiş edirəm  
Qoşma:      7    vərəq 
 
         Hörmətlə, 
Sədrin elmi metodik məsələləri  

üzrə müşaviri                                                            Nəcəf Talıbov 
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