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Ümumi statistika 

269 87 0 182 32,3% 
Sorğuya 
daxil 
olanların 
sayı 

Sorğunu 
cavablandırılanların 
sayı 
 

Cavablandırılmamış 
suallar 

Sorğunu 
cavablandırmayanların 
sayı 

Ümumi 
cavablandırma 
dərəcəsi 

 

Respondentlərin daxil olma tarixləri    27 May 2022 - 22 İyun 2022 

 
     Göstərilib (269)        Yekünlaşdırılıb (87) 
 

 

Bütün respondentlər  Respondentlərin mənbələri  Doldurulma vaxtı 

 ortalama ilə 

 

 

 

 

 

 
            Lakin göstərilənlər (67,7%) 

            Yekünlaşdırılmış (32,3%) 

            Tam olmayan (0,0%) 

           Birbaşa keçid (100,0%)         1-2 dəq. (3,4%) 

        2-5 dəq. (20,7%) 

        5-10 dəq. (21,8%) 

        10-30 dəq. (39,1%) 

        30-60 dəq. (12,6%) 

        >60 dəq. (2,3%) 
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1. Peşə fəaliyyətinizdə üzləşdiyiniz problemlər hansılardır? 

  87x Cavablandırılıb     0x Cavablandırılmayıb   
  Yalnız bir cavab 

 

 

      - auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin və dempinqin 

mövcudluğu; 

      - auditor xidməti bazarında auditor xidmətinə tələbatın aşağı 

olması; 

      - sifarişçi ilə münasibətlərin bəzi hallarda qeyri-peşə meyarları 

üzərində qurulması; 

      - iqtisadi subyektlərin şəffaflığa meyilli  olmaması. 

 

  

CAVAB CAVABLAR 
FAIZ 

ÜZRƏ 

- auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin və dempinqin 
mövcudluğu; 

41 47,1% 

- auditor xidməti bazarında auditor xidmətinə tələbatın aşağı olması; 35 40,2% 

- sifarişçi ilə münasibətlərin bəzi hallarda qeyri-peşə meyarları 
üzərində qurulması; 

3 3,4% 

- iqtisadi subyektlərin şəffaflığa meyilli  olmaması. 8 9,2% 
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2. Auditin tənzimlənməsində hansı istiqamətlərin təkmiləşdirilməsini 

məqsədəmüvafiq hesab edirsiniz? 

  87x Cavablandırılıb     0x Cavablandırılmayıb   
  Yalnız bir cavab 

 

 

      - davamlı peşə təhsili sisteminin; 

      - keyfiyyətə nəzarət sisteminin; 

      - auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətə və dempinqə 

qarşı mübarizə sisteminin; 

      - korrupsiyaya və PL/TM-yə qarşı mübarizə sisteminin; 

      - səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan audit 

sisteminin; 

      - auditor xidməti sahəsində  araşdırma və intizam tədbirlər 

sisteminin; 

      - digər tədbirlər sisteminin: 

 

  

CAVAB CAVABLAR 
FAIZ 

ÜZRƏ 

- davamlı peşə təhsili sisteminin; 20 23,0% 

- keyfiyyətə nəzarət sisteminin; 13 14,9% 

- auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətə və dempinqə qarşı 
mübarizə sisteminin; 

40 46,0% 

- korrupsiyaya və PL/TM-yə qarşı mübarizə sisteminin; 2 2,3% 

- səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan audit sisteminin; 7 8,0% 

- auditor xidməti sahəsində  araşdırma və intizam tədbirlər 
sisteminin; 

3 3,4% 

- digər tədbirlər sisteminin: 2 2,3% 

4 



21 

3. Auditorlar Palatası tərəfindən hansı tədbirlərin  

intensivləşdirilməsini istəyərdiniz? 

  87x Cavablandırılıb     0x Cavablandırılmayıb   
  Yalnız bir cavab 

 

 

      - beynəlxalq peşəkar qurumların yeniliklərinin auditorlara 

çatdırılmasını; 

      - maarifləndiriçi tədbirlərin (konfransların, ustad dərslərinin, 

seminarların, vebinarların və s.) 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; 

      - digər tədbirlərin: 

 

  

CAVAB CAVABLAR 
FAIZ 

ÜZRƏ 

- beynəlxalq peşəkar qurumların yeniliklərinin auditorlara 
çatdırılmasını; 

12 13,8% 

- maarifləndiriçi tədbirlərin (konfransların, ustad dərslərinin, 
seminarların, vebinarların və s.) keçirilməsini; 

18 20,7% 

- keyfiyyətə nəzarət və PL/TM-nən bağlı monitorinqlərin keçirilməsini; 6 6,9% 

- auditin təbliği və təşviqi ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını; 46 52,9% 

- davamlı peşə təhsilinə daha çox vaxt ayrılmasını; 4 4,6% 

- digər tədbirlərin: 1 1,1% 
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4. Auditorlar Palatası tərəfindən 2022-ci ilin “Auditor fəaliyyəti 

sahəsində haqsız rəqabətə qarşı mübarizə” ili elan edilməsi ilə 

əlaqədar hansı tədbirlərin həyata keçirilməsini arzu edərdiniz? 

  87x Cavablandırılıb     0x Cavablandırılmayıb   
  Yalnız bir cavab 

 

 

1. (2x)   

2. Minimum hədlərə auditorlar tərəfindən riayət edilməsi 

3. Palata kolletivi üzvüləri ilə görüşlərin keçirilməsi 

4. Palata haqsız rəqabətə yol vermiş auditor barədə ictimai qınağın artırılması üçün ciddi tədbirlər 

planı hazırlamalıdır   

5. N/A 

6. Müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. 

7. Müştərilərə verilən qiymətlərin Palata tərəfindən təsdiqlənməsi 

8. Müəssisələrin Audit yoxlamasından keçməməsinə görə cəzaların sərtləşdirilməsi 

9. Mövzu barədə seminarların təşkili 

10. Maarifl'ndirici 

11. Palata tərəfindən görülən tədbirlər qənaətbəxşdir. 

12. Maarifləndirmə tədbirlərin həyata keçirilməsini  

13. (2x) Maarifləndirmə  

14. maarifləndirmə 

15. maarifləndirici tədbirlərin və.s. 

16. Maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsini 

17. MAARİFLƏNDİRİCİ TƏDBİRLƏR  

18. keyfiyyətə nəzarət tədbirləri; auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətə və dempinqə qarşı 

mübarizə sisteminin; 

19. Palatanın üoyduöu qiymətlərin yenilınməsi və çeşidlənməsi 

20. portalda baglanılmış müqavilələrin qeyd olunması  

21. İqtisadi sahələrdə qiymət artımına nəzrarətin güclənməsi 

22. təklifim yoxdur 

23. Auditin təbliği və təşviqi ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılması; 2. Sahibkar məcburi auditi 

məcburi audit xərci kimi anlamamasına və onun faydalarını bilməsinə nail olmaq; 3. Sahibkarın 

formal auditor xidməti almasına deyil, real auditor xidməti almasına meylli olmasına nail olmaq; 4. 

Nəhayətdə kommersiya təşkilatlarında haqsız rəqabəti bazarın öhdəsinə buraxmaq; 5. İctimai 

sektorda isə auditor xidmətlərinin satınalma prosedurlarını daha da şəffaflaşdırmağa nail olmaq 

və s. 

24. (2x) yoxdur 

25. Yeni bashlayan audit teshkilatlara destek  
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26. Yalnız rəydən ibarət hesabat verən auditorların icazələrinin dərhal ləğv edilməsi 

27. Verilən Qiymətlərin Palata tərəfindən təsdiq edilməsi  

28. Vebinarlar 

29. Tövsiyyə olunan minimum həddlərin diferensiallaşdırılması  

30. Sosial sorğular 

31. Qanunvericilikdə dəyişiklik 

32. Şəxsi kabinetdə bağlanmış müqavilələr üzrə real dövriyyə, sənəd mübadilə həçmi 

göstərilməsi.Audit xidmətinə dair müqavilə məbləğinə aşağı və ya yuxarı limitlərin qoyulması . 

Limitlərin pozulması halı olduqda izahatlar kateqoriyasının olması ilə cavablandırma imkanının 

yaradılması. Belə hal olduqda AR Auditorlar Palatasının bu tipli müqavilələrin aşağı  və ya yuxarı 

tədbiq edilmiş limitin ağlabatan olduğu halda müqaviləni bağlamasına yazılı icazə verməsi. 

33. sərbəst rəqabət 

34. Şəffaflıq 

35. seminar və dəyirmi masaların keçirilməsi 

36. Saytda bəzi məhdudiyyətlərin qoyulması 

37. Sadece Maliyye Nazirliyi tərəfindən firmalara,muəssisələrə,diger teskilatlara audit rəyi və ya 

audit yoxlamasından keçməməsinə görə cerimələr tətbiq olunsa məncə haqsız rəqabət tam olaraq 

aradan qaldırmaq olar.təşəkkürlər 

38. Qiymət təklifi verəndən sonra imtina edən şirkətlərin sonradan kiminlə və hansı məbləğə 

müqavilə bağladığını öyrənmək imkanı yaradılması. 

39. İxtisas göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları 

40. İctimaiəti məlumatlandirmaq. 

41. Adətən peşəkarlıq səviyyəsi aşağı olan auditorlar öz statuslarını düzgün 

dəyərəndirmədiklərinə görə daha aşağı məbləğlərlə audit xidmətləri göstərməyi təklif edirlər.Belə 

auditorlara qarşı mübarizə sərtləşdirilməsi təklif olunur. 

42. auditor xidmətlərinin dövlət satınalmalarında ehtimal olunan qiymətin müəyyənləşdirilməsi 

Qaydalarının hazırlanması.  

43. Bütün auditorları cəmləyib ümumi açıq sorğu keçirmək və orada bir çox haqsız rəqbətə yol 

verən şəxləri ümumi qınağa cəlb etmək 

44. Bu sahədə tənzimləmə sisteminin ləğvinin, auditor xidmətlərinin qiymətlərinin bazar 

iqtisadiyyatına uyğun formalaşması üçün müvafiq şəraitin yaradılması  

45. Bu ishlere nezaret edecek, shikayetleri arashdiracaq bir komisiyanin yaradilmasi  

46. Bəli 

47. beynəlxalq peşəkar qurumların yeniliklərinin auditorlara çatdırılmasını 

48. (3x) Audit xidməti ilə əlaqədar müştəri ilə müqavilə bağlandığı halda digər auditorun həmin 

müqavilənin ləğv olunmasına təşəbbüs göstərməsinə  

49. audit təşkilatlarına nəzarət 

50. Auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyyə olunan minimum hədlərə yenidən baxılması 

51. Daha ciddi tədbirlərin görülməsi 
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52. Auditor subyektləri tərəfindən aparılan qİymət siyasətinə nəzarət sisteminin gücləndirilməsi 

53. Auditorlar Palatası tərəfindən keçirilən “Auditor fəaliyyəti sahəsində haqsız rəqabətə qarşı 

mübarizə” ilə bağlı tədbirlərdən məmnunuq 

54. Auditorların hesabatlarının monitorinqini həyata keçirtmək 

55. Auditorlar arasında bu mövzuda maarifləndirmə işlərinin aparılması  

56. Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar ixtisaslaştırma kurslarının keçirilməsi və auditor xidməti 

bazarında haqsız rəqabətin və dempinqa qarşı mübarizə  ilə əlaqədar maarifləndirici tədbirlərin 

keçirilməsi 

57. auditin təbliği və təşviqi ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını  

58. Audit haqqında ictimaiyyətin daha çox məlumatlandırılması  

59. (3x) ciddi tədbirlər 

60. dempinqə qarşı mübarizə sisteminin 

61. Iclaslarin artirilmasi  

62. Haqsız rəqabətin qarşısını ala biləcək mexanizmin hazırlanması. Haqsız rəqabət halının baş 

verməsindən sonra bunu müzakirə etmək deyil, haqsız rəqabətin aparılmasını mümkünsüz edən 

hər hansı təsir mexanizminin, qaydaların  müəyyən edilməsi. 

63. Həddindən aşağı məbləğə müqavilə bağlayaraq, Auditin nüfuzuna xələl gətirənlərin 

fəaliyyətinin məhdudlaşdırırılması ilə bağlı tədbirlər görülməsi 

64. Həddindən artıq minimum həddən aşağı qiymətə müqavilə bağlayan auditorlara qarşı daha 

təsiredici tədbirlər görmək 

65. Hesab edirik Palata tərəfindən icra edilən tədbirlər qənaətbəxşdir. 

66. Hesab edirəm ki, Auditorlar Palatası tərəfindən bu sahədə aparılan tədbirlər yetərlidir 

67. Heç bir əlavəm yoxdur 

68. Haqsız rəqabət yaradan şəxslərin icazələrinin birdəfəlik olaraq xəbərdarlıq edilmədən ləğv 

edilməsi 

69. Haqsız rəqabətlə üzləşən auditorların verdiyi təkliflərin müzakirəsinin təsdiqi 

70. Haqsız rəqabət ilə bağlı bütün halları detallı şəkildə araşdırmaq və Palatanın üzvlərinə 

(təşkilatlar və sərbəst auditorlar) məlumatı çatdırmaq. Bəzi hallarda Palatanın üzvləri praktik 

bilkləri olmadan haqsız rəqabətə fəaliyyəti ilə məşqul olurlar.  

71. Göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyyə olunan minimum hədlərə uyğun olmasına 

nəzarət edilməsi 

72. Haqsız rəqabət göstərən təşkilatların lisenziyalarının ləğv edilməsi. 

73. Haqsız rəqabətə yol vermiş auditorlara qarşı görülmüş tədbirlərin auditorların şəxsi 

kabinetində açıqlanması  

74. Haqsız rəqabətə qarşı operativ tədbirlərin həyata keçirilməsi 

75. Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üçün tədbirlər keçirtmək. 

76. Haqsız rəqabət edən təşkilatların siyahısının çıxarılıb elan edilməsini. 

77. Haqsız rəqabət aparanları üzə çıxarılması və elan edilib barələrində inzibati tədbirlər 

görülməsini 
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78. Haqsız rəqabət aparan auditorların siyahısının Palata internet saytında yerləşdirilməsi 

79. Haqsız rəqabət aparan auditorlar barədə dövrü mətbuat və Auditorlar Palatasının saytında 

periodik məlumat verilməsi. 

80. 1) Tövsiyyə olunan minumum həddlər yenidən nəzərdən keçirilsin; 2) Məcburi audit ilə bağlı 

qoyulan cərimə məbləğləri yenidən nəzərdən keçirilsin və nəzarət tam şəkildə aparılsın; Haqsız 

rəqabəti formalaşdıran müəssisələri və sərbəst auditorları ilkin xəbərdalıq edilməsi və elan 

olunması.  
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5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor 

xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri Sizi qane 

edirmi? 

  87x Cavablandırılıb     0x Cavablandırılmayıb   
  Yalnız bir cavab 

 

 

      a) Bəli 

      b) Xeyr 

      Təklifiniz: 

 

Təkliflər: 

1) Öz təklifimi yazılı şəkildə AP-na təqdim etmişəm; 

2) Xidmıtin dəyərini heçə endirən auditorları müəyyən edib lisenziyalarını əbədi ləğv etmək. 

Aşkar olunan neqtiv halları ictimailəşdirmək; 

3) Sifarishci razilashmir; 

4) Hər kateqoriya üzrə xüsusi həddlərin müəyyən edilməsi haqsız qarşısını alacaqdır; 

5) Məni qabe edir, lakin audit subyektləri bu qiymətlərin onlar üçün yüksək olduğunu bildirirlər; 

6) Tövsiyyə olunan minimum həddlərin diferensiallaşdırılması; 

7) Minimum hədlərin artırılması; 

8) sabit hədlər olmalıdır dövlət rüsumu kimi; 

9) digər audit xidmətləri ilə bağlı minumum hədlərin muəyyən edilməsi yaxşı olardı; 

10) Minimum hədlərin məbləğinin azaldılması; 

11) Şkalada 3000000-1000000 manat aralığında daha 3 mövqe yazmaq; 

CAVAB CAVABLAR 
FAIZ 

ÜZRƏ 

a) Bəli 40 46,0% 

b) Xeyr 23 26,4% 

Təklifiniz: 24 27,6% 
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12) Hazırkı dövrdə fəaliyyət göstərən müəssisələrin iqtisadi drumunun zəif olmasını nəzərə 

alaraq; 

13) Yalnız gəlirin deyil, eyni zamanda sənədlər dövriyyəsinin (toplusunun) həcminin də nəzərə 

alınması lazımdır; 

14) gondərmisik əvvəl; 

15) Xidmətin həcmi və mürəkkəbliyi nəzərə alınmalıdır; 

16) yeni Qaydaların hazırlanmasına ehtiyac var; 

17) Minimum hədlər qaneedicidir, lakin bir çox hallarda rəqabətə davamlı olmaq üçün bu hədlərin 

altına enmək zərurəti yaranır; 

18) Minimum hədlər müəyyən edilən zaman sənəd dövriyyəsidə nəzərə alınmalıdır; 

19) Yalnız audit bazarı göstərilən minimum hədlərə hazır deyil və audit olunan müəssisələr bu 

məbləğlər ilə razılaşmırlar; 

20) Təkcə dövriyyə ilə minimum məbləğ təyin etmək absurtdur. Audit xidmətinin dəyənin 

hesablanması üçün metodik göstəriş olmalıdır; 

21) İqtisadi fəaliyyət sahələri və xüsusiyyətləri, əməliyyatların sayı və spesifik xüsusiyyətlər 

nəzərə alınaraq müəyyən edilməsi təklif olunur; 

22) Müştəri qarşısında konkret tələblərin içrası ilə bağlı dolğun məlumatların auditora təqdim 

etməsi üçün,Auditorlar Palatası normativ akt qəbul etsin; 

23) Hazırda Resbublika üzrə müştərilərin iqtisadi çətinliyini nəzərə alaraq dövriyyəyə görə xidmət 

haqlarının müəyyən edilməsinə baxılması; 

24) Hazırda Resbublika üzrə müştərilərin iqtisadi çətinliyini nəzərə alaraq dövriyyəyə görə xidmət 

haqlarının müəyyən edilməsinə baxılması. 
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6. Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar Auditorlar Palatası tərəfindən hansı 

təlimatların, tövsiyələrin, metodik göstərişlərin və şərhlərin 

hazırlanmasını arzu edərdiniz? 

  87x Cavablandırılıb     0x Cavablandırılmayıb   
  Yalnız bir cavab 

 

 

1. (2x)   

2. Mövcud və yeni yarana fəaliyyət sahələrinin hamısı üçün 

3. Nümunəvi iş sənədləri toplusu 

4. N/A 

5. Müxtəlif saxələr üzrə ümumi formatda audit aktların formaları.  Məsələn: ticarət sahəsində illik 

dövriyyəsi 2 milyon manat olan orta təsərüfat subyektlərində audit aktın forması.  

6. Müxtəlif sahələrin auditi ilə bağlı praktiki təlimatlar 

7. Müxtəlif audit xidmətlərinə aid auditorun iş sənədləri və auditin sənədləşdirilməsi üzrə 

nümunələri, eyni zamanda uyğun BAS-ları özündə əks etdirən praktik vəsaitlərin hazırlanması. 

8. müvafiq tədbirlər görülür. 

9. Müəssisələrin vergi uçotu ilə mühasibat uçotunun fərqləndirilməsi ilə bağlı metodik göstəriş 

10. Metodik göstərişlər hazırlamaq asandır. Onların icrasına nəzarət etmək lazımdır.  

11. Palata tərəfindən görülən təlimatlar, tövsiyyələr metodik göstərişlər qənaətbəxşdir. 

12. Menim fikrimce hazirlanir mutemadi olarag 

13. Maliyyə hesabatlarının auditi, müəssisənin balansının tərtibi və analiz edilməsi 

14. maarifləndiriçi tədbirlərin (konfransların, ustad dərslərinin, seminarların, vebinarların və s.) 

keçirilməsini; 

15. Kifayyət qədərdir 

16. kifayət qədər kurslar var 

17. keyfiyyət auditi ucun təlimatlar,  

18. Keçirilən təlimatlardan razıyıq 

19. (3x) istılinən * 

20. Olanlar 

21. peşə-ixtisas sahələri üzrə auditor xidmətlərinin müəyyən edilməsi 

22. Həm maliyyə hesabatlarının, həm də sahəvi auditlərin aparılması üçün praktik metodik 

gösrərişlərin hazırlanması vacibdir. Əlbəttə ki, bu normativ hüquqi akt olsa daha mükəmməl olar. 

23. Təkmilləşdirmə 

24. yoxdur 

25. YENİLİKLƏR 

26. Yeni fəaliyyətə başlayan auditorlara ilkin olaraq 2 il müddətinə ödənişdən azad edmək və ya 

güzəşt  
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27. Vergi qanunvericiliyinin tətbiqinin asan yollarını təlimatlandırmaqki iqtisadi sahələrdə stimul 

yaransın 

28. Vahid Məcəllə şəklində 

29. Ustad auditorlar tərəfindən aparılan auditləri özündə ühtiva edən vəsaitlərin hazırlanması  

30. təlimatlar 

31. Təkliflərimiz yoxdur 

32. praktiki auditin aparılması vəsaiti 

33. Təklifim yoxdu 

34. Təklifimiz yoxdur  

35. Standartlatın vergi qanunvericiliyimizə və sbizim standartlata afaptasiya rdilməsi ilə əlaqədər 

tpvsiyələr 

36. Sahəvi auditlər haqqında 

37. Sahələr üzrə nümunəvi rəy formalarının işlənilməsini təklif edirik. 

38. Qiymət təklifinin hazırlanması üçün xüsusi hesablama metodikası hazırlanması  

39. Qiymetemelegelme  

40. Qane edir 

41. Hüquq və mühafizə orqanlarının və digər dövlət orqanlarının sifarişi əsasında audit xidməti 

həyata keçirilərkən Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə uyğun rəy tərtib olunarkən , tərtib 

olunmuş rəyin qeyd olunan orqanlar tərəfindən qəbul olunması üçün təlimatlar, tövsiyyələr və 

metodik göstərişlər hazırlansın, Auditorlar Palatasının sayıtında yerləşdirilsin və yaxud həmin 

orqanlara göndərilsin ki,onlar da məlumatlı olsun.  

42. Heç bir təklifim yoxdur. Hər şey qaydasındadır 

43. - 

44. Auditorların müstəqilliyini  məhdudlaşdırmayan  tövsiyyələrin  hazırlanması 

45. Audit standartlarının geniş şərhlərinin və onlara aid metodik göstərişlərinnin 

46. Audit proqrammları  

47. Auditorun Peşə Məsuliyyəti 

48. "Auditorun iş profaylının hazırlanması" üçün vacib olan sənədlər nümünəsinin təsdiq edilməsi 

və müvafiq audit sahəsində işlərin aparılması mümkün edə biləcək Proqram təminarı üzərində 

işləməsi. 

49. Auditorun etik daveanış kodeksinin təkmilləşdirilməsi 

50. Auditor təşkilatlarının ixtisas göstəricilərinə uyğun dislokasiya (rotasiya) olunması 

51. Auditor rəylərinin tərtib edilməsi ilə əlaqədar şərhlərin hazırlanması 

52. Auditorların auditin tətbiqinə və standartlarına yüksək səviyyədə yiyələnməsi 

53. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında edilmiş dəyişikliklər barədə mütəmadi  

lahiyələrin hazırlanıb təqdim edilməsi  

54. AUDİTOR fəaliyyəti ilə əlaqədar kifayət qədər təlimat, tövsiyyə, metodik gösdərişlər və şərhlər 

hazırlanmışdır. 
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55. Audit olunmadihi halda, cərmələr tətpiq edilsin 

56. Auditin keçirilməsi sənədləşdirilməsi üçün nümunəvi materiallar  

57. Auditin aparılması zamanı tələb olunan standartlar, ən önəmli məsələlər təlimat şəklində və ya 

proqramlaşdırılmış şəkildə auditorlara təqdim olunmasını  

58. Auditin aparılması və sənədləşdirilməsi mövzusunda yeni metodik göstəriş (nümunələr əlavə 

edilməklə) 

59. Auditin aparılması (əvvəldən axıradək, addım addım). sənədləşdirilməsi prossesini özündə əks 

etdirən nümunəvi sənədin, metodik göstərişin hazırlanması.  

60. Audit aktlarının hazırlamasında nümunəvi qısa metodik göstərişlərin ardıcillığı 

61. Addım-addım görüləcək işlərin təlimatları 

62. Audit üzrə iş fayllarının ortaq standarta gətirilməsini tətbiq etmək 

63. BAS-lar ilə bağlı müntəzəm və periodik kursların (online və ya offline) təşkil olunması, bunların 

izahının başadüşülən və praktiki əsaslarla dinləyicilərə çatdırılması.  

64. heç bir əlavə təklifim yoxdu 

65. Düşünürəm ki, yetərincə lazım olan məlumatlar çatdırılır 

66. (2x) Hazırda onlayın xidmətlərin genişlənməsini nəzərə alaraq müştərilərdən fəaliyyətləri ilə 

əlaqədar audit xiidməti barədə audit subutları toplanılarkən auditor tərəfindən onlayın olaraq 

toplanmış sübutların hesabat hazırlanarkən nəzərə alınması  

67. Haqsız rəqabətin garşısı alınması  

68. Görülən tədbirlər qane edir 

69. fikrim yoxdur  

70. Əsas vəsaitlərinin qiymətləndirilməsi haqqında təlimatlar,tövsiyələr. Minimum hədlərə yenidən 

baxılması.  

71. Əksər təlimat və metodik göstərişlər üçün şərhlərin hazırlanması  

72. elə bir elavə arzum yoxdur çünki hər mövzu haqqında çox sağolsunlar vaxt ayrılır 

73. digər audit xidmətləri ilə bağlı 

74. BAS ların və MHBS-ların praktiki tətbiqi ilə bağlı 

75. Daha açık aydın Metodiki göstərişlər və təlimatlar olsa daha yaşı olardı. Alqoritmik yanaşma 

olmalıdır. Ardıcıl görüləcək tətbirlər əks olunmalıdı 

76. bynəlxalq maliiyyə standartlarına intiqrasiya ilə bağlı 

77. Bilmirem 

78. Beynəlxalq standartlara  uyğun  hazırlanmış  

79. beynəlxalq peşəkar qurumların yeniliklərini 

80. beynəlxalq audit mövzularının 

81. Beynelxalq audit standartlarinin şərhlərinin hazirlanmasi və tədris edilməsini,həmçinin 

keçirilən dərslərin prakyik olmasını arzu edərdik. 

82. beynalxalq malıyyə üzrə sertifikatların verilməsi 

83. yoxdur 
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7. Auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramına hansı 

mövzuların əlavə edilməsini istərdiniz? 

  87x Cavablandırılıb     0x Cavablandırılmayıb   
  Yalnız bir cavab 

 

 

1. (3x)   

2. müasir mühasibatlıq  yeniliklərinin öyrənilməsini. 

3. Peşəkar mühasib sertifikatının alınması imtahanlarına uyğun mövzular.  

4. olsa yaxşı olardı 

5. Normativ (praktik) metodiki sənədlərin hazırlanmasını  

6. N/A 

7.  müvafiq tədbirlər görülür. 

8. mühasibat və satınalma haqqında 

9. Mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarınıın təhlili 

10. Mövzu yoxdur 

11. Qane edicidir 

12. mövzular kifayət qədər zəngindir. Heç bir əlavəm yoxdur 

13. mayning 

14. kifayət qədər kurslar var 

15. Keyfiyyətli audit aparılması üçün bütün mövzular 

16. Keyfiyyətə nəzərətin yüksəldilməsi  

17. İxtisas göstəricilərinə uyğun olaraq tədrisin təşkil olunması  

18. İxtisasartırma kurslarında ətraflı məlumatlar verilir 

19. Praktik konkret mövzular 

20. qane edir 

21. İqtisadi qanunvericiliklərlə bağlı bütün mövzuları 

22. Təkmilləşdirmə 

23. 1) Təxirə salınmış vergi aktivləri; 2) Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir və ya zərər 

24. 000 

25. (2x) yoxdur 

26. Yeni və dəyişiklik edilmiş standartlar barədə praktiki mövzuların tədris edilməsi 

27. Vergi məcəlləsinin, Mülki məcəllənin, İnzibati Xətalar məcəlləsinin auditor fəaliyyəti ilə 

əlaqədar olan maddələri 

28. VERGİ MƏCƏLLƏSİ 

29. Ustad dərslərindəki mövzular 
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30. Təkliflərimiz yoxdur 

31. Qane edir 

32. təklifim yoxdur 

33. Təklifim yoxdu 

34. Tədris proqramı mövzuları qane edir 

35. Sırf praktiki mərhələlər, fəaliyyət sahələri üzrə auditin aparılması qaydaları 

36. Qanunvericilikdə yeniliklər barədə məlumat və praktik məsələlər. 

37. Qanunvericilikdəki yeniliklər, BAS, MHBS və s. 

38. Qanunvericilik 

39. ixtisasartırma 

40. İnformasiya texnologiyaları sisteminin təhlükəsizliyinin auditi ilə bağlı 

41. (3x) * 

42. Audit standartları, yerli qanunvericilik. Beyn. Mühasibat Uçotu Standartları. PL/TM artıq 

bezdirib.  

43. beynəlxalq audit mövzularının 

44. Beynelxalq standartlar 

45. Beynalxalq audit programı  

46. BAS və İFRS 

47. BAS ların və MHBS-ların praktiki tətbiqi ilə bağlı ixtisasartırma kursları 

48. BAS İFRS 

49. BASa uyğun bütün mövzular aktualdır 

50. Audit prossesinin sənədləşdirilməsi. 

51. beynəlxalq maliyyə standartları 

52. Auditorla yoxlanilan müəssisə arasında auditin aparilmasi və detallı araşdırılması üçün sənəd 

dövriyyəsinin və bunların rəsmiləşdirilməsinin praktiki izahlarının tədris edilməsini istərdik. 

53. Auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramındayer alan mövzular qənaətbəxşdir 

54. Auditin keçirilməsi sənədləşdirilməsi (nümunəvi materiallar əsasında təcrübəli, keyfiyyətə 

nəzarətdən  5 qiymət almış auditor tərəfindən) 

55. Auditin aparılması və sənədləşdirilməsi mövzusu 

56. audit fəaliyyətinin iqtisadi effektivliyinin qiymətləndirilməsi 

57.  . 

58.  - 

59. Beynəlxalq audit standartların tədbiqi ilə bağlı məsələlər 

60. (3x) Beynəlxalq mövzularla yanaşı Respublika üzrə reallıqlar nəzərə alınmaqla mövzuların 

seçilməsi 

61. IFRS 9 - la bağlı xüsusi ekspertlərin təlimləri. 
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62. etika məcəlləsini 

63. İFRS standartları 

64. Hazirda yaxshidi 

65.  fikrim yoxdur 

66. Faktiki fəaliyyətə uyğun mövzular və.s. 

67. Əmlakın Qiymətləndirilməsinin Beynəlxalq Standartları 

68. Əmək qanunvericiliyi 

69. Etik davranış qaydalarını 

70. Diskontlaşdırma 

71. beynəlxalq peşəkar qurumların yeniliklərinin 

72. Daha çox praktik məsələlərin həllinə dair mövzuların əlavə edilməsini isdəyirəm.  

73. Bütün mövzular mövcuddur 

74. BMHS və BAS üzrə ayrı ayrılıqda Standartların praktiki izahları və standartların müvafiq 

bəndlərinə istənad edilməsi ilə bağlı dərslərin keçirilməsi tədris vəsaitləri təqdim edilməklə. 

75. (2x) Bəli 

76. Beynəlxalq standartlar üzrə gəlir və xərclərin tanınması  

77. Beynəlxalq sistemdəki yeniliklərlər bağlı 

78. Beynəlxalq peşə qurumların təcrübəsi barədə 

79. 6. Auditor riskinin qiymətləndirilməsi 
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8. İxtisasartırma kurslarında, ustad dərslərində və seminarlarda hansı 

məruzəçilərin işini müsbət qiymətləndirirsiniz? 

  87x Cavablandırılıb     0x Cavablandırılmayıb   
  Yalnız bir cavab 

 

 

1.  (3x)   

2. Məruzəçilərdən narazılıq yoxdur  

3. (3x) Nəcəf Talıbov 

4. Nəcəf Ralıbovun, Namiq Abbaslının, Aygün Səfərovanın, Qəşəm Bayramovun və b. 

5. Nəcəf bəyin 

6. Nəcəf bəy 

7. müvafiq tədbirlər görülür. 

8. Məruzəçilərimiz işlərinin peşəkarlarıdır 

9. Hər bir şəxsin özünə məxsus yanaşması var və bu daha maraqlı olur. 

10. Nəcəf Talıbov, Davud Məmmədov, Namiq Abbaslı, Vəli Rəhimov 

11. Hər biri öz işinin peşəkarıdır və hər birini müsbət qiymətləndirirəm 

12. Hər birinin zəhmətini  

13. (2x) Hər birinin 

14. hər birinin 

15. HƏR BİRİNİ  

16. Her biri 

17. Nəcəf Talıbov, Davud Mamedov 

18. Nəcəf Talıbov, Namiq Abbaslı, Davud Məmmədov 

19. (2x) Hamısının 

20. təklifim yoxdur 

21. Ziya Mikayılov 

22. Xüsusiilə ustad dərslərini 

23. Vəli və həmin məruzələrin elektron formasının auditorların poçt ünvanına göndərilsin ki, audit 

xidməti zamanı məruzədə qeyd olunan müsbət təkliflərdən istifadə edilsin 

24. Vəli Rəhimov, Nəcəf Talıbov 

25. Vəli Rəhimov,Elnur İbrahimov,Nəcəf Talıbov,Qoşqar Əhmədov,Səftər Vəlizadə 

26. Vəli Rəhimov 

27. Talıbov Nəcəf 

28. Nəcəf Talıbov, Namiq Abbaslı və Aygün Səfərov 

29. Qəşəm Müəllim,Nəcəf Müəllim və s. bizim savadlı,praktikalı əməkdaşlarımız 

30. Qəşəm Bayramov.Nəcəf Talıbov 

31. Qəşəm Bayramov, Nəcəf Talıbov 

32. Peşəkarların işi müsbət qiymətləndirilir. Məruzəni üzündən oxuyanın, əzbərləyib nəyisə başa 

salmaq istəyənin qiyməti, auditorlar üçün yalnız "vaxt itkisidir". Məruzəçi məruzəsini hamının 

başa düşə biləcəyi formada, sadə və məntiqli təşkil etməlidir. 

33. Nəzəriyyə ilə bir yerdə şəxsi təcrübəsindən çıxış edərək tipik problematik məsələləri önə çəkən, 

həmin problemləri müzakirə obyektinə çevirən və öz anlamında həlli yollarını göstərən 

məruzəçiləri maraqla dinləyərdik. 

34. Nəcəf Talıbov, Vəli Rəhimov, Davud Məmmədov 

35. Hamısının. Praktikaya üstünlük verilməsi halı alqışlanandır. 

36. hamısının 

37. (3x) * 

38. Axundov Nazim 

39. Bir çoxlarını 

40. (2x) Bəli və həmin məruzələrin elektron formasının auditorların poçt ünvanına göndərilməsin ki, 

audit xidməti zamanı məruzədə qeyd olunan müsbət təkliflərdən istifadə edilsin 

41. (3x) Bəli 

42. (2x) bəli 
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43. Bayramov Qəşəm Hacalı oğlu,Gülməmmədov Səbuhi Yediyar oğlu,TALIBOV Nəcəf Musa oğlu, 

CAVADOV Vasif Tofiq oğlu 

44. Aygün xanım və Nazim bəy 

45. Audit prossesinin sənədləşdirilməsi. 

46. Bütün məruzəçilərin 

47. Auditor Nəcəf Talıbov 

48. Anar Bayramov 

49. Altay müəllim 

50. Altay Cəfərov 

51. (2x) . 

52. (2x) - 

53. Bütün məruzəçilər bəyəniləndir,lakin praktiki vəsaitlərlə keçirilməsi daha arzu olunandir. 

54. Bütün məruzəçilərin cıxışlarnı 

55. Hamısını 

56. Deloitte əməkdaşlarının, EY əməkdaşının və Dahud Məmmədov 

57. (2x) hamısı 

58. (2x) Hamını 

59. hamisi 

60. Əksəriyyəti qənaətbəxşdir sadəcə daha az aralıqla ola bilərş  

61. Ekseriyyetini 

62. Dərslərin və məruzələrin vidio yazısını  Palatanın saytında yerləşdirən 

63. Davud müəllimin 

64. Bütün məruzəçilərin işini müsbət qiymətləndirirəm. Çünki hər biri dəyərli vaxtlarından ayırıb 

bizə bir hissəsini sərf edirlər 

65. Davud Məmmədov  

66. Çıxış edən məruzəçilərin hər biri öz işinin peşəkarıdırlar 

67. Bütün məruzəçilər öz fikirlərini yaxşı ifadə edirlər. 

68. bütün məruzəçilərin, ustad dərslərinin davamlı təşkilini  

69. Bütün məruzəçilərin iş və zəhmətlərini qiymətləndiririk. 

70. Bütün məruzəçilərin işini müsbət qiymətləndiririk, BİG 4 şirkətlərinin əməkdaşları mövzulara 

daha aktual və praktiki yanaşırlar 

71. 0 
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9. Sizin digər təklif və tövsiyələriniz. 

  87x Cavablandırılıb     0x Cavablandırılmayıb   
  Yalnız bir cavab 

 

 

1. (3x)   

2. Müəssisə və təşkilatların məcburi  auditi hər dəfə müxtəlif auditorlar tərəfindən püşkatma yolu 

ilə  aparılmalıdır 

3.  Praktiki çətinliklər zamanı müraciət üçün, Auditorlar Palatasında təcrübəli Auditorlardan 

ibarət təşkil olunan Expertlər Masasının təşkil olunması.  

4.  portalda təşkilatın VOENini qeyd edəbdə onun auditdən kecib kecmədiyini bilirik,amma hansı 

qiymətə olunub məlumat yoxdur 

5. Palata tərəfindən haqsız rəqabətə karşı daha sərt tətbirlər görülsün  

6. N/A 

7. müvafiq tədbirlər görülür. 

8. Mütəmadi əlaqə 

9. Müəssisələrə Audit yoxlaması keçilmədiyi hallarda Cərimələrin tətbiq olunması üçün diqqət 

yetirmək 

10. sorguda yalniz bir cavabin secilməsi olmasın; rəhbər şəxslərlə (Sədrlə) görüş və uzbəuz 

problemlərin müzakirəsi; sosial tədbirlər və ünsiyyət;səhər yeməklərinin təşkili və maraqlı 

mövzuda spikerin dəvəti və s. Təşəkkürlər. (Hörmətlə, Lamiya Bayramova) 

11. Minimum həddlərlə bağlı göndərdiyimiz təklifləri nəzərə almağınızı və yeni sənədin 

hazırlanmasını xahiş edirik. 

12. maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi 

13. Keyfiyyətə nəzarətə dair monitorinqin nəticəsi barədə 3 (üç) qiymət alan auditorlara İƏQ-da və 

publik hüquqi şəxslərdə, eləcə də tenderlərdə iştirak etməyə məhdudiyyət aradan qaldırırsın 

14. İxtisasartırma kurslarının , ustad dərslərinin və seminarların video materiallarının auditorların 

şəxsi kabinetinə və ya elektron borcuna göndərilsin 

15. İşlərinizdə uğurlar 

16. İnzibatçılığı təkmilləşdirmək. Heç olmaa ildə bir dəfə bütün autitorların iştirakı ilə konfransın 

keçirilmısi  

17. QİYMƏTLƏRİ AŞAĞI TƏKLİF EDƏN AUDİTORLARNAN ŞƏXSƏN MÜZAKİRƏLƏR  

18. Sorğu keçirdiyiniz üçün təşəkkürlər, lakin sorğunun dill haqqında qanuna uyğun olmasını 

xahiş edirəm. 

19. Heç bir əlavə təklifim yoxdu 

20. Ustad dərslərinin videoyazılarının tam şəkildə Palatanın saytında, yaxud Şəxsi kabinetdə 

yerləşdirilməsi 

21.  (4x) Yoxdur 

22.  (4x) yoxdur  

23. yeniliklər haqqında məlumat 

24. Xeyr 

25. Xeyirli olsun 

26. Vergi orqanları tərəfindən aparılan yoxlamalarda auditorların iştirakı 

27. ustad dərslərinin artırılması 

28. Teshekkur palata emekdashlarina 

29. Uğurlar 

30. Təşəkkürlər 

31. Təkliflərimiz yoxdur 

32. Təklifim yoxdur  

33. təklifim yoxdur 

34. Təklifim yoxdu 

35. Təklifim budur ki,  “İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik hüquqi şəxslərdə maliyyə 

hesabatlartının auditini aparan kənar auditorlara qarşı xüsusi tələblər” olmasın 

36. Hər bir sərbəst auditor və ya auditor təşkilatı şərəfli Auditor adına hörmətlə yanaşmalıdır. 
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37. Haqsız rəqabətin aradan qaldırılması 

38. Audit lə bağlı ədəbiyyat tərcumələri hərfi tərcumə deyil,mənaca tərcumə olunmali,praktiki 

sənədlərin numunələrin sayta yerləşdirilməsi bu kimi tövsiyyələrimiz movcuddur. 

39. Auditorlar Palatasının gördüyü işlərdən razıyıq 

40. Auditorlar Palatasına üzv (auditor) qəbul edərkən peşəkarlıq və praktikaya xüauso fikir 

verilməsi 

41. Auditorlar Palatası bazarda auditin keyfiyyətinin yüksəlməsi üçün Milli Proqram təminatının 

ərsəyə gətirilməsinə nail olmalıdır. 

42. Auditorlarla palata əməkdaşlarının əlaqələrini intensivləşdirmək. 

43. Auditorların Tenderdə iştirakına Auditorlar Palatasının nəzarət edilməsini 

44. Auditor fəaliyyəti ilə bağlı təlimat, tövsiyyə, qərarlar hazırlanarkən auditorların fikirlərinin 

müəyyən dərəcədə nəzərə alınması üçün müzakirələrin aparılması  

45. Auditin təbliği və təşviqi ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını artırmaq. 

46. Auditor xidməti bazarında şəffaflığın artırılması, haqsız rəqabətin və dempinq hallarının 

aradan qaldırılması, auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və auditə ictimai etimadın 

gücləndirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçiririlməsi 

47. Auditin keyfiyyəti üzrə problemlər köklü olduğuna görə hər hansı təkliflər və tədris tədbirləri 

ilə məsələni düzəltmək qeyri-mümkündür.  

48. Auditin aparılmasının zəruriliyinin təsərrüfat subyektlərinə təbliğ edilməsi vacibdir. 

49. Auditi keçməməyə görə cərimələr 10 dəfə artırılsın və Palata tərəfindən tətbiq edilsin 

50. (2x) . 

51. (2x) – 

52. (3x) * 

53. Auditorlar Palatası tərəfindən bütün tədbirləri yüksək və keyfiyyətlə həyata keçirilir bu 

səbəbdən .Mənim əlavə təkifim yoxdur  

54. Auditor xidməti haqqında qanunun təkmilləşdirilməsinə nail olmaq (məsələn, auditor adı 

almış şəxslərin peşəkar mühasib dərəcəsinə bərabər tutulması, iş təcrübəsi 5 il 

55. Haqsız rəgabətin garşısı alinması. Məcburi auditin tətbıq edilməsi  

56. Daha çox təlimlərin keçirilməsi 

57. Gənc auditorların fikirlərini qiymətləndirmək və dəyərləndirmək. 

58. fikrim yoxdur 

59.  (3x) Digər sahələrdə inkişafın olduğu kimi audit xidməti sahəsində də inkişaf       nəzərə 

alınmaqla bəzi hallarda inzibatçılığın olmasına yol verilməsin, respublika üzrə iqtisadi 

çətinliklər və digər reallıqlar nəzərə alınsın, Palata tərəfindən auditorların xidmətinin 

dəyərləndirilməsi zamanı, onların uzunmüddətli xidməti, təcrübəsi nəzərə alınsın. Auditorlar 

barədə müştərilərdən adətən qərəzli məlumatlar daxil olduqda auditorun hüquqlarının  Palata 

tərəfindən  auditor haqqına reallıqlar nəzərə alınsın 

60. Dempinglə mübarizənin aparılması (faktiki aparılmır). Audit xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin 

gücləndirilməsi. Auditor adına xələl gətirən auditorların icazələrinin ləğv edilməsi.  

61. Daxili audit xidmətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı muvafiq metodik vesaitlərin hazırlanması  

62. Davamlı təhsil kurslarının təşkilini davam etdirmək lazımdır  

63. da dolsa yaxşı olardı 

64. Auditor xidmətinə təlabatın artırılması 

65. Bir çox metodik vəsaitlər olmasına baxmayaraq, konkret addımlar ilə audit xidmətinin  

aparılması üçün praktiki vəsait toplusu olsaydı bir çox auditorların göstərdiyi xidmətlərin 

keyfiyyətini artmasına səbəb olardı. 

66. Beynəlxalq Audit şirkətlərinin Azərbaycan nümayəndəliklərinin menecerlərinin ustad 

dərslərinə cəlb edilməsi 

67. Bazar iqtisadiyyatının vacib bir institutu kimi auditor xidmətlərini sahibkarın mənafelərinə 

yönəlik təşviq etmək, sahibkarlarla görüşlər təşkil etmək, onlarda məcburi auditdən yayınmaq 

meyllərini yaradan faktorları aradan qaldırmaq üçün yollar axtarmaq. 

68. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən bütün səriştəsiz, işləyə bilməyən 

audit şirkətlərinin lisenziyalarının ləğv edilməsini və bunun əvəzində təcrübəli audit 

şirkətlərinin dövriyyələrindən müvafiq faiz dərəcələri ilə palatanın büdcəsinin 
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formalaşmalaşdırılmasını və daha da artıq dövriyyə formalaşdırılması üçün çalışmasını 

tövsiyə edirik.   

69. Audit xidmətinin təbliği 

70. Audit sahəsi ilə birbaşa və ya dolayısı ilə əlaqəli olan, Qanunvericilikdəki dəyişikliklərlə bağlı, 

Hüquq idarəsi tərəfindən Auditorlara mütəmadi izah və tövsiyyə məktublarının e-mail 

ünvanlarına göndərilməsi.  

71. Auditor xidmətinin vacibliyi və müəssisələrə qazandırdığı dəyərlərlə bağlı maarrifləndirməni 

daha da çox artırılması  

72. 000 
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