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Mövzu: 1 

   Maliyyə nəzarəti və auditin yaranması, təşəkkülü və inkişaf tarixi 

Resurslara nəzarət sahibkarlıq sistemi meydana çıxdığı andan, yəni sahibkarlıq 

subyektinin və obyektinin yaranması ilə eyni vaxtda başlayır. Belə ki, bu ibtidai icma 

quruluşunda özünü daha qabarıq göstərmişdir. Məsələn, heyvanat aləmində ərazinin və 

şikarın toxunulmazlığına nəzarətin olması. 

Maliyyə nəzarəti maliyyənin əmələ gəlməsi ilə eyni vaxtda, yəni praktiki olaraq 

əməyin bölgüsü, əmtəə mübadiləsi və pul münasibətlərini yaranması ilə meydana 

gəlmişdir. Pulun meydana çıxması nəzarətin spesifik obyektinin – pul resurslarının 

yaranmasına gətirib çıxarır ki, bu da maliyyə nəzarətinin resurslara nəzarətdən 

ayrılması üçün əsas olmuşdur. Pul vəsaitlərinin dövriyyəsi nəzarət obyektinin daimi 

şəklinin dəyişməsinə gətirib çıxarır ki, bu zaman, klassik sxemdə: pul-əmtəə-pul 

dövriyyəsində, maliyyə nəzarətinin obyekti pul və onların ekvivalenti olan əmtəəni 

ifadə edir. 

Demək olar ki, maliyyə nəzarəti o zaman əmələ gəlir ki, resursların ölçüsü pul 

ekvivalentində meydana çıxsın. Nə qədər ki, pul təkcə resurs dəyərinin ölçüsüdür, 

maliyyə nəzarəti də resursun özü ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. 

Tarixən şəxsi və ictimai (dövlət) nəzarət mövcud olmuşdur. Şəxsi nəzarət ayrı-ayrı 

səhmdarlar və sahibkarlar tərəfindən həyata keçirilən nəzarətdir. Dövlət nəzarəti isə 5 

dövlət maliyyə vəsaitlərinin səmərəli istifadə olunması məqsədilə ayrı-ayrı dövlət 

idarələri tərəfindən həyata keçirilən nəzarət formasıdır. Bu sistemlərin hər birinin 

daxilində daxili nəzarət mövcuddur. Məsələn ibtidai icmada icma üzvləri arasında 

resursların bölgüsünə nəzarət. 

Dövlət inkişaf etdikcə maliyyə nəzarətini həyata keçirən subyektlərin fəaliyyəti də 

təkmilləşdiriliməyə başladı. Bununla əlaqədar olaraq dövlətin maliyyə sistemində 

tarixən ilk dəfə olaraq nəzarət iki yerə ayrıldı: 

 - büdcənin gəlir hissəsini formalaşdıran vergilərin ödənilməsinə nəzarət; 

 - büdcə xərclərinə nəzarət 

Bizim eramızdan əvvəl 2600-cü illərdə Aralıq dənizi ölkələrində ( Misir, Qədim 

Roma, Qədim Yunanıstan) və Şərq ölkələrində ( Babilistan, Çin və s) maliyyə 

nəzarətinin olması barədə məlumatlar var. 

Qədim Misirdə dövlət maliyyə nəzarəti, maliyyə idarəsi və xüsusi məmurlar vasitəsilə 

həyata keçirilirdi. 

Romada büdcə uçotuna dövlət tərəfindən böyük əhəmiyyət verilirdi. Romada bununla 

əlaqədar olaraq təsərrüfat həyatının bütün faktlarının sənədəşdirilməsi haqqında qərar 



qəbul edilmişdir. Əməliyyatlar sənədlər əsasında qeydə alınmadıqda, bəraətverici 

qeydlər tərtib edilirdi. 

Roma imperiyası dövründə maliyyə nəzarəti institutu Avropa ölkələrində yaranmış və 

geniş vüsət tapmışdır. X-XI əsrlərdə nəzarət proseduralarını ifadə etmək üçün “audit” 

termini meydana çıxır. Audio – dinləmək, dinləyir; buna uyğun olaraq auditor – kimisə 

dinləmək və s. Başqa bir fərziyyəyə görə auditoru işində səriştəli, dözümdə möhkəm 

olan bir adam kimi “dinləyirdilər”. Auditin maliyyə nəzarəti kimi “müasir anlayışının 

vətəni Böyük Britaniyadır”. Tarixçilərin fikrincə, dünyada birinci dəfə olaraq 

auditorların fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktı 1285-ci ildə İngiltərə kralı I 

Edvard tərəfindən verilmişdir. Bu akta uyğun olaraq müəyyən üstünlüklər təkcə 

senyorların etibarlı qulluqçuları olan şəxslər deyil, mülki qulluqçuların bəzi 

kateqoriyalarından olan auditorlara da verilirdi. 1324-cü ildə Böyük Britaniyada 

auditorlar qarşısında aşağıdakı tələblər qoyulurdu: auditor sədaqətli, tədbirli və peşəkar 

olmalı idi. Auditor qarışısında qoyulan bu vəzifələr özünü “Fretyje of 

Husbandry”normativ sənədində öz əksini tapır və bir neçə öhdəliyin auditor tərəfindən 

yerinə yetirilməsini məqsədəuyğun sayır. Fransada maliyyə nəzarətinin ali orqanı 

1318-ci ildə kral V Filip tərəfindən yaradıldı və Hesablama Palatası adlandırıldı. 1494- 

cü ildə Luka Paçoli “Hesab və qeydlər haqqında” traktatında yazırdı: çox yaxşı iş 

gördülər ki, onlara nəzarət etmək üçün bir şəxs təyin etdilər, o da bu idarələrdə kitabın 

yaxşı və pis aparılmasına nəzarət edəcəkdir. Bu kitab əsasən tacirlər üçün 

hazırlanmışdır və burada əks olunan yazılar səlis və düzgün olmalı idi. 

10 mart 1656-cı ildə A.M Romanovun fərmanı ilə Böyük Xəzinənin Hesabı əmri təsis 

edildi. Bu əmrin yaranmasının əsas səbəbi hərbi xərclərin çox olması idi. Bu xərclərə 

sistemli nəzarətin olmaması vəsaitlərin səmərəli istifadəsinə mənfi təsir göstərirdi. 

Hesabat əmri vasitəsilə dövlətin gəlir və xərclərinin 8 uçotu aparılır və yerli maliyyə 

orqanlarından hesabat tələb olunurdu. 

Fransa, İngiltərə, İtaliya və bəzi digər dövlətlərdə məhkəmədə çəkişən tərəflərə qulaq 

asan, istintaq aparan, hərdən də qəyyumlardan hesabatı qəbul edən məhkəmə işçiləri 

auditor adlandırılırdı. Lakin çox vaxt auditor rütbəsi hərbi məhkəmələrdəki vəzifəli 

şəxslərə verilirdi. Almaniya da general auditor bütün hərbi məhkəmə idarələrinin 

başçısı hesab olunurdu. İlk dəfə olaraq Rusiya ordusunda auditor institutu barəsində 

məlumatlar 1698-ci il Nizamnaməsində və 1706-cı il qısa artikullarında öz əksini 

tapmışdır. 19.02.1711 tarixində ştat cədvəlinə əsasən 17 ali və 75 aşağı auditor 

vəzifələri təyin olunmuşdur. I Pyotrun Rusiyada audit xidmətinin inkişafında böyük 

rolu var. O, 1716-cı il 30 mart tarixində imzaladığı “Nizamnaməyə” uyğun olaraq 

auditor vəzifələri general – auditor,general-auditor-leytenant, ober-auditor və 

s.vəzifələri təsis etmişdir. I Pyotr “audit işləri elmi üçün məktəbin təsis olunması” 

barəsində qərarı ilə eyni vaxtda “ hüquqşünaslığı 9 öyrənmək üçün” bir neçə zadəgan 

uşaqlarının lazımi dövlət vəsaiti hesabına xaricə göndrilməsinə sərəncam verdi. 



1853-cü ildə kommersiya auditi öz tarixi hüquqi başlanğıcını götürmüşdür və o vaxtlar 

Şotlandiyanın paytaxtı Edinburqda rəsmən Edinburq Auditorlar İnstitutu təsis 

olunmuşdu. Auditin inkişafında İngiltərənin təcrübəsi başqa ölkələrə, o cümlədən 

ABŞ-a böyük təsir göstərmişdi. Müstəqil auditin vacibliyi barədə analoji qanunlar 

sonralar Fransada(1867-ci il) və ABŞ (1887-ci il) qəbul edilmişdi. 

ABŞ-da auditin əsasını Böyük Britaniyada təhsil alan və təcrübə məktəbi keçən 

mütəxəssislər tərəfindən qoyulmuşdu. 1887-ci ildə Amerika auditorlarının 

Assosiasiyası yaranmışdı, 1896-cı ildə isə Nyu-York ştatında auditor fəaliyyəti 

qanunvericiliklə təsdiq olunmuşdu. Adətən auditor vəzifəsini yalnız Nyu-York 

Universitetində ixtisası üzrə imtahan verən və 11 auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 

hüququna malik xüsusi lisenziyası olan diplomlu mühasiblər tuturdular. 1908-ci ildə 

Amerika auditorlar Assosiasiyası 25 ştatda 340-dan yuxarı üzvləri fəaliyyət göstərirdi. 

Hal-hazırda ABŞ-da 100000-dən artıq müstəqil diplomlu mühasib –auditorlar qeydə 

alınmışdır. 

1872-1953-cü illərdə audit nəzəriyyəsini amerikalı mühasib və auditor Robert 

Montgomery inkişaf etdirirdi. O, deyirdi auditorun rəyi sosial fondan və sifarişçinin 

maraqlarından asılıdır. XX əsrin 50-60-cı illərində kommersiya audit əhatəsindən yeni 

bir istiqamət ayrıldı ki, bu da daxili maliyyə nəzarəti idi. Biznes həcminin artması, 

əməliyyatların və qanunvericiliyin mürəkkəbliyi daimi maliyyə nəzarəti xidmətinin 

yaradılması zəruriliyini irəli sürdü. 

Bütün bu proseslərin təsiri altında 1991-ci ilin iyun ayının 31-də Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən “ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyi yanında təsərrüfat hesablı auditor mərkəzinin yaradılması haqqında” qərar 

qəbul edildi. Azərbaycan Respublikası ərazisində müxtəlif mülkiyyət formalarının 

inkişafının təmin edilməsi auditor təşkilatlarının və auditorların fəaliyyət dairəsinin 

genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 

27 mart tarixli 157 saylı qərarına əsasən Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

lisenziya komissiyası yaradıldı. Auditor təşkilatlarının nizamnamələri auditor 

mərkəzində qeydiyyata alındı. Azərbaycan Respublikasında peşəkar auditor 

xidmətinin təşkili istiqamətində konkret addımlar 1994-cü ildən başlayaraq atıldı. 

1995-ci il iyun ayıının 20-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Auditor xidməti 

barədə “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1994-cü il 16 sentyabr tarixli 

qərarının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının təşkilinin təmin edilməsi barədə” qərar qəbul edildi. 

Hal-hazırda maliyyə nəzarətinin üç forması mövcuddur və aktiv inkişaf edirlər: dövlət 

maliyyə nəzarəti (dövlət auditi) (məsələn, Kanadanın general auditor idarəsi, AR 

hesablama palatası), kommersiya auditor nəzarəti (Auditor Palatası) (məsələn, Price 

Water house, Coopers Deloitte Touché, KMPG international və digərləri kimi tanınmış 

kompaniyalar), daxili maliyyə nəzarəti təşkilatın müxtəlif şöbələri növündə. 



 

 

Mövzu 2. 

İqtisadiyyatın idarə olunmasında maliyyə nəzarətinin rolu 

mahiyyəti və məzmunu 

Maliyyə nəzarəti təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində maliyyə və onunla 

əlaqədar olan məsəslələrin işlənməsi, həmçinin onun tərkibinin özünəməxsus 

metodlarının və formalarının dəyişməsi üzrə əməliyyatların məcmusudur. Maliyyə 

nəzarəti iqtisadiyyatda milli məhsulun natural və dəyər göstəriciləri tarazlığındakı 

pozuntuları, makro və mikro iqtisadi tənzimləmə prosesində bu və ya digər 

uyğunsuzluqları aşkara çıxarmaq üçün alət kimi istifadə olunur. Maliyyə nəzarəti 

sferasına pulun istifadə olunması ilə həyata keçirilən bütün əməliyyatlar daxildir. 

Bu zaman ilk növbədə maliyyə ehtiyyatlarının farmalaşdırılması və qarşılıqlı 

əlaqələr, fəaliyyətin bütün növlərində pul vəsaitləri fondları üzrə əlaqələri qeyd 

edilməlidir. Konkret olaraq maliyyə nəzarətinə aşağıdakı istiqamətlər daxildir: -

iqtisadi qanunların tələblərinə nəzarət olunması; -məcmu ictimai məhsulun 

dəyərinin və milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü; -büdcənin tərtib edilməsi və 

büdcə nəzarəti; -vergi nəzarəti Maliyyənin nəzarət funksiyasının reallaşması 

forması maliyyə nəzarəti hesab edilir. O, maliyyə nəzarətinin məzmununu və 

təyinatını müəyyən edir. Nəzarətin məzmunu, istiqaməti məhsuldar qüvvələrin 

inkişaf səviyyəsindən və 18 cəmiyyətin istehsal münasibətlərindən asılı olaraq 

dəyişir. Beləliklə, demək olar ki, maliyyə nəzarəti – xüsusi forma və üsul tətbiq 

etməklə təsərrüfat və idarəetmə obyektlərinin maliyyə fəaliyyətinin və onunla bağlı 

əməliyyatların yoxlanması məcmusundan ibarətdir. 

Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti 

1. Maliyyə nəzarəti təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində maliyyə və onunla 

əlaqədar olan məsələlərin işlənməsi, həmçinin onun təşkilinin özünəməxsus 

metodlarının və formalarının dəyişməsi üzrə əməliyyatların məcmusudur 

2. Maliyyə nəzarəti iqtisadiyyatda milli məhsulun natural və dəyər göstəriciləri 

tarazlığındakı pozuntuları, makro və mikro iqtisadi tənzimləmə prosesində 

bu və ya digər uyğunsuzluqları aşkara çıxarmaq üçün alət kimi istifadə 

olunur 

3. Maliyyə nəzarəti sferasına pul vəsaitlərinin istifadə olunması ilə həyata 

keçirilən bütün əməliyyatlar daxildir 

4. Maliyyə nəzarəti iqtisadi mexanizmin zəruri ünsürü olmaq etibarı ilə dəyər 

xarakterinə malikdir. 

Əgər maliyyənin mühüm funksiyası kimi bölgü funksiyasını qəbul ediriksə, deməli bu 

vaxt nəzarət də olmalıdır. Hara, Nə üçün, Nə qədər və s. Çünki bölgü kortəbii yaxud 



özbaşına aparılmır. Maliyyənin nəzarət funksiyası milli iqtisadiyyatda maliyyə 

nəzarətinin həyata keçirilməsinin elmi və nəzəri əsaslarını təşkil edir. Nəzarət 

funksiyası bölgü və yenidən bölgü münasibətlərini, pul fondlarının yaradılması və 

istifadəsini əhatə edir. Maliyyənin nəzarət funksiyasının həyata keçirilməsində başlıca 

məqsəd maliyyə məsələləri üzrə qanunvericilik aktlarına əməl olunmasını, gəlirlərin 

düzgün yığılmasını, xərclərin öz məqsədləri üçün istifadə edilməsini 

müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Maliyyə nəzarəti – nəzarətin xüsusi sahəsi olub, dəyər 

dərəcəsində istifadəsi ilə əlaqəli, məqsədəuyğun istiqamətdə müəyyən tətbiq sahəsinə 

malikdir. Maliyyə nəzarəti müəssisə, idarə və təşkilatların cavabdehlikləri ilə, 

həmçinin maliyyə intizamının yerinə yetirilən dövlət və maliyyə strukturu ilə sıx 

əlaqədardır. Maliyyə nəzarətinin əsas elementləri dedikdə planlaşdırma və 

proqnozlaşdırma və nəzarətin özü başa düşülür. Bu elementlər idarəetmənin əsas 

funksiyasıdır. Onların köməkliyi ilə xüsusi mülkiyyətin formalaşmasında və milli 

iqtisadiyyatın inkişafında proporsiyaları müəyyənləşdirir, iqtisadi inkişafın 

istiqamətlərini proqnozlaşdırır və onların səmərəliliyini artırır. Planlaşdırmanı, ilkin 

planlaşdırmaya, yoxlama aparılacaq təsərrüfat subyekti haqqında məlumatların 

toplanmasına, biznes və təsərrüfat daxili riskə qiymət verməklə hüquqi öhdəlikləri 

müəyyən etmək, ümumi nəzarət planının və nəzarət proqramının hazırlanması və s. 

Maliyyə nəzarəti aparılarkən əsasən aşağıdakı sənədlər yoxlanılır: -müəssisənin 

nizamnaməsi; -təsis müqaviləsi; -mühasibat və maliyyə hesabatları; -hesabatlarda 

göstərilən məlumatlar. 

 

Maliyyə nəzarəti aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə xidmət edir: 

1. maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatlar və vəsaitlərin formalaşması arasında tarazlığın 

təmin edilməsi; 

2. dövlət büdcəsi qarşısında maliyyə öhdəliklərinin tam və vaxtında təmin edilməsi; 

3. müəssisə və təşkilatların pul vəsaitlərindən səmərəli istifadə olunmasına, uçot və 

hesabat işlərinin düzgün qurulmasına kömək etmək; 

4. qüvvədə olan qanunvericilik və normativ aktlara riayət olunmasına nəzarəti 

gücləndirmək; 

5. müəssisələrin xarici-iqtisadi fəaliyyətində yüksək fəallığa nail olunmasına 

köməklik etmək 

 

Maliyyə nəzarətinin obyekti təsərrüfat subyektlərinin maliyyə resurslarının 

yaradılması və istifadəsi zamanı yaranan pul münasibətləri və yenidən bölgü 

prosesidir.  

Maliyyə nəzarətinin obyekti büdcə vəsaitlərinin tam səfərbər edilməsi ilə əlaqədar 

ərazi, sosial və sahə baxımından, milli gəlirin bir hissəsinin yenidən paylaşdırılması 

və dövlətin öz funksiyasını yerinə yetirməsi məqsədi ilə onun səmərəli istifadə 



olunması üçün, bir tərəfdən hüquqi və fiziki şəxslər arasında yaranan pul 

münasibətləridir. 

Maliyyə nəzarətinin predmeti – maliyyə göstəriciləri, mənfəət, əlavə dəyər 

vergisi, bütün növ gəlirlər, maya dəyəri, rentabellik, fondlar və s. aiddir. Maliyyə 

nəzarətinin subyektləri maliyyə nəzarətini həyata keçirən hüquqi və fiziki 

şəxslərdir. Maliyyə nəzarətinin elementlərinə onun predmeti, obyekti, subyekti, 

əhatə dairəsi, prinsipləri, metod və formaları, nəzarətin həyata keçirmə 

mexanizmləri və s. aiddir. 

 

Maliyyə nəzarətinin predmeti 

maliyyə göstəriciləri, mənfəət,  əlavə dəyər vergisi, bütün növ gəlirlər,  maya dəyəri 

 

Maliyyə nəzarətinin subyektlərinə aiddir: 1. İdarəedən subyektlər 2. Nəzarət 

edən subyektlər Maliyyə nəzarəti prosesini təşkil etmək üçün onun subyektlərini və 

obyektlərini düzgün müəyyən etmək lazımdır. Maliyyə nəzarəti subyektlərinə 

hüquqi və fiziki şəxsləri, dövlət orqanını, kommersiya və ictimai təşkilatları, 

onların struktur bölmələrini və s. aid etmək olar. 

Dövlət nəzarətini idarəedən subyektlərə: Parlament, Prezident, Nazirlər Kabineti, 

fərdi və kollegiyalı orqanlar aid edilir. Nəzarəti həyata keçirən subyektlərə isə AR-

nın Prezident administrasiyası, Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər 

Nazirliyi və s aid edilir. Nəzarət olunan və ya idarə olunan subyektlərə nazirliklər, 

xüsusi orqanlar, əməkdaşlar, əhali hüquqi və fiziki şəxslər aiddir. 

Nəzarət,Fransız sözü olub,(Controle),bu və ya digər təsərrüfat məsələlərinə dair 

qərarların yerinə yetirilməsinin qanunauyğunu və iqtisadi cəhətdən 

məqsədəuyğunluğunu müəyyən etmək məqsədi ilə icra olunmuş təsərrüfat 

əməliyyatlarına yenidən baxılması və onların təkrar yoxlanılması mənasını ifadə 

edir. 

  Nəzarət iqtisadiyyatın idarə olunması sahəsində cəmiyyətin fəaliyyətini tərkib 

hissəsidir.Onun mahiyyətini idarəetmə funksiyalarından biri kimi mövcud 

obyektin,sahənin fəaliyyətinin,təsərrüfat proseslərini yoxlanılması,onlara nəzarət 

edilməsi kimi başa düşmək olar. 

  “Təftiş və Nəzarət” ilk anlayışda ümumi abstrakt 2 ci halıda isə xüsusi və konkret 

məna ifadə edir.Təftiş latın sözü olub,mənası (yenidən baxmaq,yoxlamaq) həyata 

keçirilmiş təsərrüfat  əməliyyatlarının dövlət qanunçuluğunda əsasında və 

müəssisənin nizamnaməsindənəzərdə tutulan qaydalara nə dərəcədə uyğun və 

iqtisadi nöqteyi nəzərdən səmərəli olmasının nəzarət qaydasında öyrənilməsi 

ddeməkdir.O,eyni zamanda müəssisənin,birliyin ,firmanın maliyyə təsərrüfat 

fəaliyyətinin müəyyən dövr üzrə  sənədli və faktiki yoxlanılması sistemidir. 



  Təftiş vasiti ilə dövlətin nəzarət funksiyası həyata keçirilir.Onun köməyi ilə 

idarəetmə istiqamətində qəbul olunmuş qərarların necə yerinə yetirilməsinin 

vəziyyəti səmərəlilik səviyyəsi öyrənilir,həmin qərarlardan kənarlaşmalrı aşkar 

edilir,nöqsan və çatışmazlıqları aradan qaldırmaqdan ötrü təkliflər verilir və bütün 

bunlar haqqında səlahiyyətli orqanları məlumatlandırır. 

Nəzarətin əsas məqsədi və vəzifələri maddi və qeyri maddi istehsal sferasının 

fəaliyyətinin iqtisadi nöqteyi nəzərdən faydalılıq vəziyyətini obyektiv 

qiymətləndirməkdən,onlara qanunauyğunluq səviyyəsini düzgün müəyyən 

etməkdən,təsərrüfat fəaliyyətinin düzgünlüyünün və məqsədə müvafiqliyinin 

vəziyyətini araşdırmaqdan, müəssisə və birliklərin sərəncamından olan maddi 

qiymətlilərin qorunub-mühafizə olunması vəziyyətinə dəqiq qiymət verməkdən 

istehsalın səmərəliliyini yüksəltmək və dövlət büdcəsinə veriləsi gəlirin artırılması 

sahəsində təsərrüfat daxili ehtiyyatları aşkara çəxarmaqdan və.i.a ibarətdir.Bu 

baxımdan nəzarətin həyata keçirilməsinin 2 cəhəti ön plana çəkilir: 

1)-si)) nəzarətin əhatə dairəsi olan pul vəsaitlərinin və material qiymətlərinin 

qorunub saxlanılmasını,uçot və hesabat məlumatlarının dürüst olmasını,dövlət və 

maliyyə intizamına əməl olunmasını təmin etməklə onların vəziyyətinə nəzarət. 

2) planların tapşırıqların yerinə-yetirilmə vəziyyətinin obyektiv 

qiymətləndirilməsindən asılı olaraq istehsalın intensivləşdirilməsi və təsərrüfatın 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi sahəsində daxili ehtiyyatları aşkar etmək. 

İdarə etmənin müstəqil funksyası omaq etibarı ilə nəzarətin özobyekti,subyekti 

məqsədi və vəzifələri vardır. 

Nəzarətin obyekti dedikdə,idarəetmə sisteminin ümumiləşmiş 

komponenti(manqa)nəzərdə tutulur.İdarəetmə sistemində nəzarətin subyektini 

nəzarət edən orqan(Nazirlik,birlik və.s)təşkil edir.Həmin subyektlər bunlardır: 

1)Respublika Maliyyə Nazirliyinin xüsusi təftiş-nəzarət aparatının rəhbərlik etdiyi 

təftiş-nəzarət xidmət də daxil olmaqla maliyyə-kredit təşkilatları sistemi  

2)Dövlət Vergi Müfəttişliyinin nəzarət-təftiş xidməti  

3)Nazirliklərin,Şirkətlərin,biliklərin vəs nin nəzarət-təftiş aparatı  

4)Müəssisələrin birlıiklərin , büdcə təşkilatlarının muhasibat ,maliyyə və digər 

xidmət sahələri, 

5)Dövlət və təsərrüfat orqanlarının fəaliyyət göstərən digər idarəetmə sistemləri 

  Nəzarət-Dövlət intizamının və qanunçuluğun möhkəmlənməsində mühüm rol 

oynayır.Onun əsas məqsədi müəssisə və təşkilatın səmərəli idarə olunmasını və 

sosial və iqtisadi inkişafını təmin etməkdir 



  Nəzarətin konkret mənada vəzifəsi,onun müvafiq fəaliyyət sahələrinin qarşısında 

duran vəzifələrin xarakteri ilə müəyyən olunur.Nəzarətin texniki və texnoloji 

tərəflərinə gəldikdə,qeyd etmək lazımdırki , o müəssisənin,şirkətin,biriyin və 

nazirliyin xüsusi xidmət sahəsinin səlahiyyətinə daxildir. 

  Müəssisə,şirkət və biliklərin maliyyə-təsərrfat fəaliyyətinin nəzarəti aşağıdakı 

əsas istiqamətlərə yönəldilməlidir: 

1)Dövlət və yerli büdcənin plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinin təmin 

olunmasına,məhsul istehsalı və satışının artırılması,xammal-

material,yanacaq,enerji ehtiyyatlarının və s nin artırılması sahəsində daxili 

imkanlarının aşkar olunmasına  

2)İstehsalın faydalılığının yüksəldilməsi və bu əsas üzərində təsərrüfatdaxili 

yığımınvə büdcə gəlirinin artırılmasına kömək edən tədbirlərin hazırlanmasına. 

3)Müəssisə və dövlət vəsaitinin qənaətlə istifadə olunması üzərində nəzarətin 

təmin edilməsinə  

4)Qeyri məhsuldar xərclər və itkilər,çatışmamazlıqlar,mənimsəmə,və israfçılıq və 

digər bu kimi hallara qarşı mübarizənin aparılmasına 

5)Muhasibat uçotu və hesabatı məlumatlarının düzgünlüyü üzərində nəzarətin 

təmin edilməsinə  

 

   Mövzu 3. 

Maliyyə nəzarətinin forma və növləri 

Maliyyə nəzarəti –Bütün iqtisadi subyektlər dövlət,müəssisə və təşkilatların 

maliyyə fəaliyyəti üzərində qanunverici və icraedici hakimiyyət orqanlarının 

nəzarətidir.Maliyyə nəzarəti maliyyənin nəzarət funksiyasının reallaşdırma 

formasıdır.Maliyyə-xüsusi forma və üsul tətbiq etməklə təsərrüfat və idarəetmə 

obyektlərinin maliyyə fəaliyyətinin və onunla bağlı əməliyyatların yoxlanılması 

məcmusudur. 

  Maliyyə nəzarətinin təşkili prinsiplərini aşağıdakı kimi qruplaşdrmaq olar. 

1)Maliyyə nəzarətinin tam aşkarlıq şəraitində həyata keçirilməsi. 

2)Gələcəkdə baş verə biləcək qanunazidd hadisələrin qarşısının alınması 

tədbirlərinin nəzərə alınması  

3)Təftişin əhatəliliyi  

4)Nəzarətin demokratik əsaslarla həyata keçirilməsi  

  Maliyyə nəzarətinin planlaşdırılmasını aşağıdakı mərhələlərə bölmək olar 



1)İlkin planlaşdırılma.Bu mərhələdə ilkin yoxlamanın aparılması şərtləri 

yoxlayıcının vəzifəsi,yoxlama nəticələri və s şərh edilməlidir. 

2)Yoxlama aparılacaq təsərrüfat subyekti haqqında məlumatların 

toplanması.Bu zaman keçmiş illərdə aparılmış yoxlamaların nəticələri ilə 

tanış olmaq müəssisədə çalışan işçilərlə söhbət aparmaq,materialların 

nəzərdən keçirmək,yoxlanan subyektin fəaliyyət sahələrinə və xidmət 

binalarına baxış keçirmək 

3)Nöqsanların ciddiliyinə biznes və təsərrüfatdaxili risqə qiymət verilməklə 

hüquqi öhdəlikləri müəyyən etmək  

4)Ümumi nəzarət planının və nəzarət proqramının hazırlanması yolu ilə  

  Maliyyə nəzarəti aparılarkən aşağıdakı sənədlər yoxlanılır. 

Müəssisənin nizamnaməsi,təsis müqaviləsi,muhasibat və maliyyə hesabatları , 

hesabatlarda göstərilən məlumatlar . 

  Maliyyə nəzarəti aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə xidmət edir: 

1)Maliyyə vəsaitlərinə olan təlabatlar vəsaitlərin formalaşması arasında tarazlığın 

təmin edilməsinə kömək etmək. 

2)Dövlət büdcəsi qarşısında maliyyə ödəliklərinin tam və vaxtında təmin edilməsi  

3)Müəssisə və təşkilatların pul vəsaitlərindən səmərəli istifadə olunmasına,uçot və\ 

hesabat işlərinin düzgün aparılmasına kömək etmək 

4)Qüvvədə olan qanunvericilik normativ aktlara riaət olunması/,o cümlədən 

təşkilatı-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəssisələrin vergiyə cəlb olunması 

sahəsində nəzarəti həyata keçirmək 

5)Müəssisələrin xarici-iqtisadi fəaliyyətində yüksək faydalığa nail olunmasına 

köməklik etmək. 

Маliyyə nəzarəti müxtəlif əlamətlərə əsasən təsnifləşdirilir və formalar seçilir. Onu 

da qeyd etmək yerinə düşər ki, maliyyə nəzarətinin forma, metod və növlərinin 

müəyyən edilməsində də iqtisadçılar arasında fikir ayrılıqları mövcuddur. 

Iqtisadçı alimlərdən T.A.Başkatova, E.Y,Qraçeva, A.S.Narinskiy, N.Q.Hacıyev, 

V.M.Rodionova, V.İ.Şleynikov, N.İ.Silaev, V.A.Piven, S.O.Şoxin həyata keçirilmə 

zamanından asılı olaraq maliyyə nəzarətini ilkin, cari və sonradan nəzarətə ayırırlar. 

Digəriləri isə maliyyə nəzarətinin həyata keçirilmə zamanı ilə yanaşı, digər 

kriteriyalar üzrə də formalarını müəyyən edirlər. Məsələn, V.M.Rodionova və 

V.İ.Şleynikov nəzarətin həyata keçirildiyi materialların xarakterindən asılı olaraq 

maliyyə nəzarətinin iki formasını: sənədli və faktiki nəzarəti qeyd edirlər. 

A.S.Narinskiy və N.Q.Hacıyev yoxlamaların əhatə dairəsinin həcmindən asılı 



olaraq maliyyə nəzarətini tam və qismən maliyyə nəzarətinə ayırırlar. 

T.A.Başkatova nəzarətin obyektindən asılı olaraq onun aşağıdakı formalarını 

fərqləndirir: - büdcə nəzarəti; - vergi nəzarəti; - valyuta nəzarəti; - kredit nəzarəti; - 

sığorta nəzarəti və s. 

Maliyyə nəzarətinin həyata keçirilmə zamanından asılı olaraq üç formasını qeyd 

edirlər: ilkin, cari, sonradan nəzarət. 

 Ilkin maliyyə nəzarəti müəssisələrin, həmçinin dövlətin maliyyə planlaşdırılması 

fəaliyyətində çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ilkin maliyyə nəzarəti 

müəssisələrin maliyyə planlarının, idarə və təşkilatların gəlir və xərc smetalarının, 

büdcə layihələrinin, müqavilə şərtlərinin və s. sənədlərin tərtib edilməsi və təsdiqi 

zamanı həyata keçirilir. Belə olan halda ilkin maliyyə nəzarəti maddi, əmək və 

maliyyə ehtiyatlarının qeyri-səmərəli istifadəsinin qarşısını almağa kömək edir və 

həmçinin təsərrüfat orqanlarının fəaliyyətlərinin mənfi nəticələrini aradan 

qaldırmağa imkan verir. 

Bundan başqa, ilkin maliyyə nəzarətinin köməyi ilə maliyyə planlarının, gəlir və 

xərc layihələrinin tərtib olunması mərhələsində müəssisələrin əlavə ehtiyatları aşkar 

edilə bilər ki, bu da maliyyə ehtiyatlarının artırılması və maliyyə vəziyyətlərinə 

görə müəssisələrin məsuliyyətinin gücləndirilməsi üçün xüsusilə vacibdir. Maliyyə 

nəzarətinin bu forması qanunların və digər normativ sənədlərin pozulmasını 

qabaqcadan aydınlaşdırmağa kömək edir.  

Cari maliyyə nəzarəti təsərrüfat –maliyyə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi 

gedişində maliyyə planlarının icrası zamanı yerinə yetirilir. Bu zaman əmtəə 

dəyərlilərinin və pul vəsaitlərinin xərclənməsinin normalarını nəzarətdə saxlamaq 

mümkün olur. Maliyyə nəzarətinin bu forması büdcə ilə hesablaşmaların tam, 

vaxtında və bütünlüklə həyata keçirilməsi üçün müəssisə və təşkilatların 

fəaliyyətinin ardıcıl surətdə faktiki materiallar əsasında təhlil edilməsini nəzərdə 

tutur. Cari maliyyə nəzarətinin təsərrüfatdaxili yığım ehtiyatlarının artmasının 

araşdırılmasında əhəmiyyəti böyükdür. Sonradan maliyyə nəzarəti hesabat 

dövrünün və maliyyə ilinin bütövlükdə başa çatmasından sonra həyata keçirilir. Bu 

nəzarətdə büdcənin icrası, müəssisə və təşkilatların maliyyə planlarının yerinə 

yetirilməsi zamanı pul vəsaitlərinin səmərəli xərclənməsi yoxlanılır. 

 Sonradan maliyyə nəzarəti ilkin maliyyə nəzarəti ilə qarşılıqlı əlaqədardır və 

daha doğrusu ilkin maliyyə nəzarətinə əsaslanır. Belə ki, sonradan nəzarət, maliyyə 

əməliyyatları haqqında verilmiş ilkin nəzarət göstəriciləri əsasında aparılır.  

  



 

Mövzu: 4  

Maliyyə nəzarətinin təsnifləşdirilməsi 

Maliyyə nəzarəti aşağıdakı əlamətlərinə görə təsnifləşdirilir: 

1. Mülkiyyət formasına görə: dövlət maliyyə nəzarəti  və qeyri-dövlət maliyyə 

nəzarəti. 

2. Həyata keçirilmə vaxtına görə: ilkin nəzarət, cari nəzarət, sonradan nəzarət 

3. Maliyyə fəaliyyəti sahələrinə görə:  büdcə, vergi, valyuta-kredit, sığorta, 

investisiya və pulun tədavülü nəzarəti  

4. Aparılma metoduna görə: yoxlama, müayinə aparma, nəzarət etmə, təhlil, 

müşahidə, təftiş 

  Dövlət maliyyə nəzarəti, öz növbəsində təşkil olunma səviyyəsindən asılı 

olaraq dövlət maliyyə nəzarəti və yerli maliyyə nəzarətinə ayrılır. Dövlət maliyyə 

nəzarəti dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar fondların büdcələrinin icra 

olunmasına, pul dövriyyəsinin təşkilinə, kredit ehtiyatlarının istifadəsinə, dövlət 

daxili və xarici borclarının və dövlət ehtiyatlarının vəziyyətinə, maliyyə, vergi 

güzəştləri və üstünlüklər verilməsinə edilən nəzarətdir. 

Dövlət maliyyə nəzarəti – dövlət hakimiyyəti və yerli özünü idarəetmə 

orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikası və yerli 

subyektlərin qanunvericiliyinə riayət edilməsini, dövlətin maliyyə və maddi 

resurslarının istifadəsinin səmərəliliyinin və effektivliyinin yoxlanmasıdır. 

Beləliklə, dövlət maliyyə nəzarəti – dövlət orqanlarının qanun çərçivəsində dövlət 

və yerli hakimiyyət orqanlarının hüquqi və fiziki şəxslərin maliyyə və onunla bağlı 

təsərrüfat fəaliyyətinin qanunla müəyyən edilmiş hüquq və onların dövlətin 

maliyyə maraqlarının düşməsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı dövlətin yoxlanması 

üzrə hüquq, vəzifə və hərəkət sistemini ifadə edən funksiyadır. 

Qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti təsərrüfat daxili və auditor nəzarətindən 

ibarətdir.  Dövlət və qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti həyata keçirilmə forma və 

metodlarına görə müəyyən ümumi cəhətlərə malik olmasına baxmayaraq son 

məqsədlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Belə ki, dövlət maliyyə nəzarətinin son 

məqsədi dövlət müdcəsinə gəlirlərin maksimum səviyyədə tam daxil olmasını 

təmin etmək, dövlət xərclərini minimuma endirmək, resurslardan səmərəli istifadə 

olunmasından ibarətdir.  

Qeyri-dövlət maliyyə nəzarətinin son məqsədi mənfəətin artırılması üçün 

müəssisələrin pul vəsaiti fondlarının səmərəli istifadə olunması, israfçılığın 

qarşısının alınması və mərkəzləşdirilmiş fondların təşkilinə zəruri miqdarda vəsait 

alınmasından ibarətdir.  



Həyata keçirilmə vaxtına görə : ilkin, cari və sonradan nəzarət 

İlkin nəzarət maliyyə əməliyyatları yerinə yetirilənə qədər həyata keçirilir. 

Bu proses maliyyə planlarının smetaların, bütün səviyyələrdə büdcələrin və 

büdcədən kənar fondların maliyyə planlarının tərtibindən əvvəl baş verir. Bu isə 

vəsaitlərdən daha səmərəli  və qənatlə istifadə etməyə zəmin yaradır.  

Cari maliyyə nəzarəti əməliyyat yerinə yetirilərkən, vəsait bölüşdürülərkən, 

xərclənərkən bu və ya digər tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün büdcədən vəsait 

ayrılarkən və s. hallarda  tətbiq olunur.  

Sonradan nəzarət maliyyə əməliyyatları başa çatdıqdan sonra aparılmaqla 

maliyyə hesabat və mühasibat sənədlərinin düzgün tədbir edilməsini müəyyən edir.  

Maliyyə fəaliyyəti sahələrinə görə: büdcə, vergi, valyuta, kredit, sığorta, 

investisiya və pulun tədavülü nəzarəti. 

Büdcə vəsaitinin səfərbər edilməsi və istifadə olunması üzərində nəzarət əsasən 

maliyyə orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Ona görə də maliyyə nəzarətinin bu 

növü büdcə nəzarəti adlanır.  Büdcə nəzarəti iqtisadiyyatın inkişafına və dövlət 

büdcəsinə daxil olan vəsaitin maksimum artırılmasına və optimal maliyyə - büdcə 

siyasətinin işlənib hazırlanmasına şərait yaradır.  

Büdcə nəzarəti – hüquqi normalarda müəyyən edilmiş ictimai orqanlar tərəfindən 

həyata keçirilən nəzarət tədbirlər sistemidir. Bu tədbirlər Azərbaycan 

Respublikasında həyata keçirilən büdcə fəaliyyətinin qanunvericiliyini və 

məqsədəuyğunluğunu yoxlamağa istiqamətlənir. Büdcə nəzarətinin də özlüyündə 

də aşağıdakı formaları var. Büdcə nəzarətinin subyektləri: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti  

2. Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası 

3. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

4. Baş sərəncamçı və büdcə vəsaitlərinin sərəncamçıları 

5. İcra hakimiyyəti və orqanlarının nəzarət təftiş xidmətləri 

6. Azərbaycan Respublikasının  nümayəndə subyektlərinin hakimiyyəti 

Valyuta nəzarəti AR-də valyuta nəzarəti orqanları və onların agentləri tərəfindən 

həyata keçirilir. AR-da valyuta nəzarəti orqanları Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı və AR-nın Dövlət Gömrük Komitəsidir. Valyuta nəzarəti agentləri 

AR Mərkəzi  Bankı qarşısında hesabat verən müvəkkil banklardır. Valyuta nəzarəti 

xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı maliyyə əməliyyatlarını əhatə edir. Valyuta 

nəzarətinin məqsədi valyuta əməliyyatları aparılarkən valyuta qanunvericiliyinə 

əməl olunmasını təmin etməkdir.  

  



 

Mövzu 5. 

Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanlar 

Maliyyə nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusyasına əsasən 

aparılır.Maliyyə nəzarətinin mühüm tərkib hissəsi olmaqla dövlət maliyyə nəzarəti: 

İcra hakimiyyəti orqanların nəzarəti (Aərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyi,Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi,Azərbaycan Respublikası 

Milli Banki,Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası vəs.),qanunverici 

orqanların nəzarəti (Prezidentin İcra Aparatının Dövlət Nəzarəti Şöbəsi,Milli 

Məclis)məhkəmə hakimiyyəti nəzarətindən ibarətdir. 

  Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən Maliyyə nəzarəti sistemində Hesablama Palatası 

xüsusi yer tutur.Onun fəaliyyəti “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2 iyul 1999 cu il daxili qanunu ilə müəyyən edilir.Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusyasının 22 ci maddəsinə əsasən Milli Məclis Hesablama 

Palatası yaradır. Hesablama Palatası Azərbaycan Respublikası hökümətindən asılı 

olmayan Milli Məclisə hesabat verən daimi fəaliyyət göstərən, geniş səlahiyyətlərə 

malik dövlət büdcə nəzarəti orqanıdır.Hesablama Palatasının səlahiyyət sferası-

dövlət mülkiyyətinə və dövlət pul vəsaitlərinə nəzarət etməkdir.Bütün hüquqi 

şəxslərə  büdcədən kənar dövlət fondları və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankıda daxil olmaqla dövlət orqanları və idarələrinə yerli idarəetmə orqanları 

kommersiya bankları və sığorta firmalarına digər kommersiya  fondları və qeyri 

dövlət qeyri kommersiya təşkilatlarına xüsusilə dövlət büdcəsindən və büdcədən 

kənar fondlardan vəsait almaqla ,köçürməklə və onlardan istifadə etməklə əlaqədar 

olanlara dövlət mülkiyyətindən istifadə edələr və habelə dövlət orqanları tərəfinən 

onlara verilmiş mövcud gömrük və digər güzəştləri onlara nəzarət edilir. 

Palata təşkilati və funksional müstəqilliyə malikdir. Mahiyyət etibarı ilə 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası demokratik orqan olmaqla, öz 

fəaliyyətini qanunçuluq, sərbəstlik, obyektivlik, kollegiallıq, aşkarlıq və ədalətlilik 

prinsipləri əsasında qurur, fəaliyyəti barədə Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisinə hesabat təqdim edir və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifə və 

funksiyaların yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Azərbaycan 

Respublikasının Hesablama Palatası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsinə və 

icrasına, dövlət əmlakının idarə edilməsinə, onun barəsində sərəncam verilməsinə, 

dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin dövlət büdcəsinə 

daxil olmasına, hüquqi şəxslərə və bələdiyyələrə dövlət büdcəsindən 49 vəsaitlər 

ayrıldıqda həmin vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə edilməsinə nəzarəti həyata 

keçirir. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun 

icrasına nəzarət üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətlərinin 

həyata keçirilməsinə kömək etmək Hesablama Palatasınının fəaliyyətinin əsasını 



təşkil edir. Bu məqsədlə hər il Hesablama Palatası dövlət büdcəsinə, dövlət 

büdcəsinin icrasına dair hesabat və müvafiq qanun layihəsinə rəy verir, qanunla 

müəyyən edilmiş dövlət büdcəsindən maliyyələşmələrin aparılmasını təhlil edir. O, 

həmçinin dövlət büdcə vəsaitlərinin xəzinə hesabına daxil olmasının və 

istifadəsinin təsdiq olunmuş göstəricilərə uyğunluğunu təhlil edir. Hesablama 

Palatası dövlət mülkiyyəti və pul vəsaitləri üzərində nəzarət aparır. Nəzarət bütün 

hüquqi şəxsləri, o cümlədən dövlət büdcədənkənar fondlarını, Azərbaycan 

Respublikası Milli Bankını, yerli idarəetmə orqanlarını, kommersiya banklarını, 

sığorta firmalarını və başqa kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarını əhatə 

edir. Hesablama Palatasının fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını Azərbaycan 

Respublikasının Konstitutsiyası, «Hesablama Palatası haqqında» Azərbaycan 

Respublikası Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər qanunları və Palatanın 

daxili nizamnaməsi təşkil edir. 

Palatanın apardığı nəzarət tədbirlərində əsas diqqət, dövlət büdcəsi və 

büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlirləri üzrə dövlət və qeyri-dövlət 

müəssisələrində, həmçinin, iri dövlət vergi ödəyicilərində gəlirlərin 

qanunvericiliyin tələblərinə uyğun formalaşdırılması və icrası vəziyyətinin 

araşdırılmasına, gəlirlərin toplanılması ilə məşğul olan orqanlarda vergi 

qanunvericiliyinə əməl olunmasına daxili nəzarətin təşkilinin 

qiymətləndirilməsinə, xərcləri üzrə isə dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət 

fondlarının xərclərinin planlaşdırılması, maliyyələşdirilməsi və təyinatı üzrə 

səmərəli istifadəsi, investisiya, sosial infrastruktur, o cümlədən, elm, təhsil, 

səhiyyə, mədəniyyət xərcləri üzrə Dövlət proqramlarının icra vəziyyəti və s. kimi 

məsələlərin təhlilinə, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təqdim 

edilən layihələrə daha dolğun rəy və təkliflərin hazırlanmasına, müvafiq orqanların 

tərtib etdikləri məqsədli proqramların əsaslılığının qiymətləndirilməsinə, Palatanın 

məlumat bazasının daha da zənginləşdirilməsinə və s. məqsədlərə 

istiqamətləndirilmişdir. 

Hesablama Palatasının dövlət maliyyəsinin idarə edilməsindəki rolu sadəcə 

xərcləmələrin yeri və həcminin müəyyən edilməsi ilə məhdudlaşmamalı, həmçinin 

xərcləmələrin ehtiyaclılıq dərəcəsini və onun səmərəliliyinin də aydınlaşdırmasını 

əhatə etməlidir. Dövlət büdcəsinin layihəsinə dair rəy verilməsi qaydaları 

Hesablama Palatası tərəfindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təsdiq 

olunmaq üçün təqdim edilmiş büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələrinin 

layihələrinə rəy verilməsi qaydalarına da şamil olunur. Dövlət büdcəsinin icrası 

barədə illik hesabatlar və müvafiq qanun layihələri Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi tərəfindən baxılmaq və rəy verilmək üçün Hesablama Palatasına 

göndərilir. 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti 

Xidməti dövlət büdcəsinin, o cümlədən məqsədli büdcə fondlarının və büdcə 



təşkilatlarının büdcədənkənar vəsaitlərinin, habelə dövlət zəmanəti ilə alınmış 

kreditlərin məqsədli və səmərəli xərclənməsi üzərində dövlət maliyyə nəzarətini 

həyata keçirən bir qurumdur. 

Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır: 

dövlət büdcəsinin, o cümlədən məqsədli büdcə fondlarının vəsaitlərinin 

xərclənməsi, habelə büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar əməliyyatlar üzrə 

vəsaitlərinin əldə edilməsi və xərclənməsi üzərində dövlət maliyyə nəzarətini 

həyata keçirir; dövlət zəmanəti ilə alınmış və dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 

verilmiş kreditlərin xərclənməsi üzərində dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirir; 

Azərbaycan Respublikasında dövlət maliyyə nəzarətininin həyata keçirilməsi işinə 

metodiki rəhbərlik edir, bu sahədə mövcud olan nöqsanları və neqativ halları 

doğuran səbəblərin aradan qaldırılması məqsədilə mütəmadi tədbirlər həyata 

keçirir; qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir. 

Mövzu 6. 

Auditin mahiyyəti, məqsədi və növləri 

Audit aktivlərin, öhdəliklərin, xüsusi vəsaitlərin və maliyyə nəticələrinin,düzgün 

bütöv və dəqiq əks etdirilməsini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə qüvvədə olan 

qanunvericiliyə uyğun surətdə iqtisadi subyektlərin tərtib etdikləri illik maliyyə 

hesablarının müstəqil yoxlanılmasını nəzərdə tutur.Auditin əsasını dövlətin, 

müəssələrinin, müdiriyyətinin və onun sahiblərinin qarşılıqlı marağı təşkil edir. Bir 

sıra ölkələrdə audit dedikdə, müəssisəin müstəqil yoxlanılması və onun maliyyə 

hesabatı haqqında fikir söyləməsi başa düşülür. 

Audit elə bir prosesdir ki,onun vasitəsi ilə səlahiyyətli sərbəst işçi kəmiyyətcə 

qiymətləndirilə bilən spesifik təsərrüfat sisteminə aid olan informasiyanı müəyyən 

edilmiş meyyarlara uyğunluq dərəcəsini müəyyənləşdirmək və bunu öz rəyində 

ifadə etmək üçün həmin informasiya haqqında sübutlar toplayır və onları 

qiymətləndirir. 

“Audit xidməti haqqında”Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsində 

müəyyənləşdirilmişdir ki,audit-əmtəə istehsalı və satışı xidmət göstərilməsi və iş 

görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində muhasibat uçotunun 

dəqiq vədüzgün aparılmasının, muhasibat və maliyyə hesablarının müstəqil 

yoxlanılmasıdır.Həmin qanunun 3-cü maddəsində audit xidməti təsərrüfat 

subyektlərində müqavilə əsasında maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti sahəsində yoxlama, 

ekspertiza, təhlil aparılması və yazılı rəy verilməsi,muhasibat uçotunun qurulması, 

hesabat göstəricilərinin dürüstlüyünün təsdiq edilməsi və auditorun peşə 

fəaliyyətinə uyğun olaraq maliyyə-təsərrüfat münasibətləri sahəsində digər 

xidmətlər göstərilməsi kimi müəyyənləşdirmişdir. 



Auditor fəaliyyətinin əsas məqsədi təsərrüfat subyektlərinin muhasibat 

(maliyyə) hesablarının düzgünlüyünün və onların apardıqları maliyyə və təsərrüfat 

əməliyyatlarının nomativ aktlara uyğunluğunu müəyyən etməkdi. 

 Auditin əsas məqsədinə sifarişi ilə müqavilə əsasında şərtləşdirilmiş vəzifələrin-

maliyyə ehtiyatlarından daha yaxşı istifadə edilməsi imkanlarının üzə çıxarılması, 

vergilərin düzgün hesablanmasının təhlili, müəssisələrin malyyə vəziyyətini 

yaxşılaşdırmaq, məsrəfləri və fəaliyyətin nəticələrini, gəlirləri və xərcləri 

optimallaşdırmaq üçün tədbirlər hazırlanması vəzifələri əlavə oluna bilər.Auditor 

yoxlanmasında balansın, mənfəət və zərər haqqında hesabatın tərtib olunmasının 

düzgünlüyü, izahat məktublarındakı məlumatların doğruluğunu müəyyən edir. 

Auditr ixtirasının bir neçə yüz ildən artıq inkişaf tarixi vardır.Hələ bizim eradan 

əvvəl təxminən 200-cü ildə Rim İmperiyası dövründə maliyyə və məhkəmə işləri 

aparan vəzifəli şəxslər dövlət münasibətlərini fəaliyyəti üzərində nəzarət 

edirlər.Nəzarət vəzifəsini icra edən vəzifəli şəxslərin hesabatları Rimə göndərilir 

və dinlənilir. 

  Belə təcrübə ilə əlaqədar olaraq “ Auditr” termini yaranmışdır ki,buda latınca 

“dinləyici” mənasını verir.Amerikada auditr yoxlaması formasında ilk əməliiyat 

1631-ci ildə Hollandiyadan ABŞ-ın Klimufa Massaqusets ştatına mühasib 

göndərmiş və ödənilməmiş borcların vəziyyəti yoxlanılmışdır. Lakin auditr 

qanunvericilik vətəni Böyük Britaniya hesab olunur ki, 1844-ci ildə şirkətlər 

haqqında bir sira qanunlar qəbul olunmuşdur.Həmin qanunlara görə şirkətlər ildə 

bir dəfədən azolmayaraq xüsusi hesabatlar səhmdar yığıncağında müzakirə etməli 

idilər. Audit haqqında ilk sənəd avropanın digər məkanında müəyyən olunmuşdur. 

Alimlərin müəyyən etdiyinə görə 1030-cı ildə İngiltərə və Şotlandiyanın xəzinə 

adlanan arxivində saxlanılan sənədlər içərisində aşkar edilmişdir. 24 mart 1324-cü 

ildə İngiltərənin krali 2-ci Eduard özünün xüsusi fərmanı ilə 3 şəxsi dövlət auditr 

təyinetmişdır. Müasir dövrdə idarəetmə sistemində nəzarət elə bir sahədir ki, ondan 

geniş istifadəedilməsi əsasında ölkə iqtisadiyatının hansı sahəsindən asılı 

olmayaraq ondan istifadə olunması ilə mövcud vaxt və dəqiq vəziyyət araşdırıla və 

öyrənilə bilir. Fəaliyyətin daha da inkişafı, təmilləşməsinə dair düzgün real qərarlar 

qəbul edilməsinə əsas verir. 

  Muhasibat- auditorlar BöyükBritaniyada 19-cuəsrin ortalarında fəaliyyətə 

başlamışdır. 1862-ci ildə İngiltərə də 1867-ci ildə Fransada və 1937-ci ildə ABŞ-da 

auditin labüdlüyü haqqında qanun qəbuledilmişdir.AR-da auditr fəaliyyətinin 

təşkili və oun həyata kçirilməsi Respublikanın 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 

“Auditr xidməti haqqında “qanun qəbul olunması ilə başlamışdır. Həmin qanuna 

əsasən AR-ın auditorlar palatası yaradılmışdır. Auditorlar palatası Respublikada 

auditr xidmətinin dövlət tənzimlənməsini və inkişafını təşkil edən mülkiyyətçilərin 

əmlak hüquqlarını dövlətin və təsərrüfat sistemlərinin, auditorların mənafelərini 

müdafiə edən ,sərbəst auditorların vəauditor təşkilatlarının fəaliyətinə nəzarət edən 



müstəqil maliyyə orqanıdır. Audit xidməti sahibkarlıq fəaliyyəti olmaqla 

sifarişçiyə xidmət göstərilməsi sifarişçinin  maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 

vəzifələri yerinə yetirir. Audit aktivlərin, öhdəliklərin,xüsusi vəsaitlərin və maliyyə 

nəticələrin düzgün,bütov  və dəqiq əks etdirilməsini müəyyənləşdirmək məqsədi 

ilə qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun surətdə iqtisadi subyektlərin tərtib etdikləri 

illik maliyyə hesabatların müstəqil yoxlanmasını nəzərdə tutur.Auditin əsasını 

dövlətin müəssisənin müdiriyyətinin və onun sahiblərinin qarışılıqlı marağı təşkil 

edir.Birsıra ölkələrdə audit dedikdə müəssisənin müstəqil yoxlanılması və onun 

maliyyə hesabatı haqqında fikrin söylənilməsi başa düşülür.Audit elə bir prosesdir 

ki,onun vasitəsilə səlahiyyətli sərbəst işçi kəmiyyətcə qiymətləndirilə bilən və 

spesifik təsərrüfat sisteminə aid olan informasiyanın müəyyən edilmiş meyyarlara 

uyğunluq dərəcəsini müəyyənləşdirmək və bunu öz rəyində ifadə etmək üçün 

həmin informasiya haqqında sübütlar toplayır və onları qiymətləndirir.Auditin 

mahiyyətinin , əhəmiyyətinin və vəzifələrinin təhlili göstərir ki, bu bürəkkəb və 

sosial cəhətdən neytral bir iqtisadi alətdir.Audit-əmtəə istehsalı və satışı xidmət 

göstərməsi vəiş görülməsi ilə məşğul olan təsnifat subyektlərində muhasibat 

uçotunun dəqiq və düzgün aparılmasını muhasibat və maliyyə hesablarının 

müstəqil yoxlanılmasıdır. 

  Auditin məqsədi-auditrn fəaliyyətini əsas məqsədi muhasibat (maliyyə) 

hesablarının düzgünlüyünü və onların apardıqları maliyyə və təsərrüfat 

əməliyyatlarının uyğunluğunu müəyyən etməkdir.Auditin əsas məqsədinə sifarişçi 

ilə müqavilə əsasında şərtləşdirilmiş vəzifələr-maliyyə ehtiyatlarında daha yaxşı 

istifadə edilməsi  imkanlarının üzə çıxarılması ,vergilərin düzgün hesablanmasının 

təhlili, müəssisələrin maliyyə vəziyyətinii yaxşılaşdırmaq, məsrəflərin və 

fəaliyyətin nəticələri, gəlirləri və xərcləri optimallaşdırmaq üçün tədbirlər 

hazırlanması əlavə ola bilir.Auditr yoxlamasında balansın mənfəət və zərər 

haqqında hesabatın tərtib olunmasının düzgünlüyü izahat məktubundakı 

məlumatların doğruluğu müəyyən edilir.Auditr mənfəət və zərər haqqında hesabatı 

balans mənfəətinin və vergi tutlan mənfəətin hesablanmasının düzgünlüyünün 

müəyyənləşdirmək üçün yoxlanılır.   

 

Auditin növləri - “Auditor xidməti haqıında” Azərbaycan Respublikasın da 

göstərilir ki, audit yoxlaması məcburi və ya könüllü ola bilər.Qanunvericiliyə görə 

öz maliyyə hesabatlarını dərc etdirməli olan təsərrüfat subyektləri üçün ,habelə 

qanunvericilik aktları ilə bilavasitə nəzərdə tutulmuş hallarda və ya səlahiyyətli 

dövlət orqanlarının müvafiq qərarına əsasən həyata keçirilən auditməcburi , digər 

hallarda isə könüllüdür. 

 Məcburi audit yoxlaması qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş hallarda və ya 

dövlət orqanlarının tapşırığı ilə keçirilir.Məcburi auditin həcmi və keçirilmə 

qaydası qanunvericilik normaları ilə tənzimlənir 



  Mövcud qanunvericiliyi görə səhmdar səhmdar cəmiyyətləri xarici investisiyalı 

müəssisələr banklar və digər kredit təşkilatları,sığorta təşkilatları, məhdud 

məsuliyyətli müəssisələr ,investisiya fondları,maliyyə-sənaye qrupları üzrə audit 

məcburidir.Könülü audit iqtisadi subyektin qərarı üzrə auditor ilə müqavilə 

əsasında həyata keçirilir.Belə yoxlamanın xarakterini və miqyasını sifarişçi 

müəyyən edir.Təşəbbüslə audit adətən sifarişçinin qərarı ilə aparılır.Bəzilərini 

göstərmək olar: bütövlükdə və ya ayrı-ayrı bölmələr üzrə muhasibat uçotuna 

nəzarət və onun vəziyyətinin təhlili; maliyyə hesabatı vəziyyətinin üzə 

çıxarılması; muhasibat uçotu üzrə kargüzarlıöın təşkili uçotu avtomatlaşdırılmanın 

tətbiq olunan vasitə və metodlarının qiymətləndirilməsi; vergiqoyma üzrə 

hesablaşmaların vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. 

 Beynəlxalq praktikada auditin bir neçə növü fərqləndirilir.Ən əvvəl auditin daxili 

və kənar auditə təsnif olunmasını qeyd etmək lazımdır.Daxili audit muhasibat 

uçotunun yoxlanılması , qiymətləndirilməsi və hesabat təqdim edilməsi üçün 

müdiriyyətin yaratdığı daxili nəzarət sisteminin ayrılmaz və vacib ünsürüdür.Daxili 

audit başlıca olaraq müəssisədaxilində materialehtiyyatların itkisinin qarşısını 

almaq və bu məqsədlə lazimi tədbirlər görülməsi üçün zəruridir.Daxili audit 

vasitəsilə aktivlərin hərəkətinə habelə menecment siyasətinə və onun keyfiyyətinə 

nəzarət olunur.Bu funksiaları həmmüəssisənin işçiləri həm dədəvət edilmiş 

mütəxəssislər yerinə yetirə bilərlər.Deməli daxili audit müsəəsisə daxilindəonun 

fəaliyyətinə qiymət verilməsi kimi nəzarətin başqa növlərinin səmərəliliyinin 

yoxlanılması və qiymətləndirilməsi yolu ilə həyata keçirilən nəzarət kimi 

müəyyənləşdirilir.Daxili auditor rəhbərlik üçün və onun təlimatlarına uyğun olaraq 

fəaliyət göstərir.Kənar auditmüəssisənin rəhbərlərinin onun fəaliyyəti və gələcək 

planları haqqında təqdim etdikləri hesabata kənar obyektiv baxışı təmin edən 

müstəqil nəzarətdir.Kənar audit mülkiyyətinin və ilk növbədə,kollektiv 

mülkiyyətçi-payçıların və səhmdarların,habelə kreditorların və bütövlükdə 

cəmiyyətin rifahı naminə ictimai və xüsusi sektor müəssisələrinin maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyəti haqqında hesabatın düzgünlüyünə inam yaradılması üçün 

zəruridir.Kənar auditor sistemlərinin təhlilini apararkən müəssisədə özünə nəzarət 

sisteminin səviyyəsini və daxili nəzarəti onun kənar audit vəzifələri üçün nə qədər 

faydalıvə etibarlı olduğunu qiymətləndirir.Kənar audit-müstəqil tərəflər; müəssisə 

(sifarişçi) və auditor təşkilatı arasındakı müqavilə əsasında həyata keçirilir 

 

Mövzu 7.  

Audit və təftiş. Audit və mühasibat uçotu (maliyyə) arasında fərq.  

 

Auditor informasiya toplayarkən informasiyanın etibarlığına, düzgünlüyünə  və 

keyfiyyətinə xüsusi fikir verir. İnformasiya toplamaq üçün auditor konkret 



şəraitdən asılı olaraq ekspertizadan, müşahidədən, sorğudan, təsdiqdən və başqa 

təftiş üsullarından istifadə edilə bilər. Sənədləşdirilmiş təftiş məlumatları auditorun 

nəticələrinin və onun hesabatının əsası və təsdiqi sayılır.  

Təftiş qanunvericilik aktlarının, normativ, plan – tənzimləmə və ilkin sənədlərin, 

mühasibat uçotu və registrlərinin elə bir məcmusudur ki, bunların əsasında müfəttiş 

nəzarətin müvafiq metodik üsullarından istifadə edərək, aparılmış maliyyə-

təsərrüfat əməliyyatlarının qanuniliyini, iqtisadi məqsədə uyğunluğunu və 

mötəbərliyini müəyyənləşdirir.  

Təftiş tədbirlərin səmərəliliyini və məhsuldarlığını yüksəldib, hesabatların 

hazırlanması üçün informasiya mənbəyidir, işlərin keyfiyyətli görülməsinə kömək 

edir. Bunlar arasında müəyyən fərqlər vardır, bu da məqsədinə, xarakterinə, 

qarşılıqlı münasibətinə görə xidmətlərin ödənişi prinsipinə görə, əməli vəzifələri və 

nəticələrinə görə fərqlənir. Məsələn məqsədinə görə auditdə maliyyə hesabatının 

düzgünlüyü barədə fikrin ifadə olunması, sifarişçiyə xidmətlər, kömək göstərilməsi, 

onunla əməkdaşlıq.  

Təftişdə isə nöqsanların aradan qaldırılması, müqəssirləri cəzalandırmaq məqsədilə 

aşkar edilməsi. Xarakterinə görə auditor – sahibkarlıq fəaliyyəti; təftiş isə icra 

fəaliyyəti, sərəncamçıların icrasıdır. Xidmətlərin ödənişi prinsipinə gəldikdə isə 

auditdə sifarişçi ödəyir, təftişdə isə dövlət orqanı ödəyir.  

Nəticəyə görə auditor rəyi bütün hüquqi və fiziki şəxslər, dövlət hakimiyyət və 

idarəetmə orqanları, yerli özünü idarə və məhkəmə orqanları üçün hüquqi 

əməmiyyəti olan sənəddir. Təftişdə isə təftiş aktı – üzə çıxarılan bütün, hətta kiçik 

nöqsanların belə qeyd olunduğu sənəd, akt yuxarı orqana və başqa orqanlara 

verilməlidir.  

Auditin əsas məqsədinə sifarişçi ilə müqavilə əsasında şərtləşdirilmiş vəzifələr – 

maliyyə ehtiyatlarından daha yaxşı istifadə edilməsi imkanlarının üzə çıxarılması, 

vergilərin düzgün hesablanmasının təhlili müəssisələrin maliyyə vəziyyətini 

yaxşılaşdırmaq, məsrəfləri və fəaliyyətin nəticələrini gəlirləri və xərcləri 

optimallaşdırmaq üçün tədbirlər hazırlanması vəzifələri əlavə oluna bilər.  

Auditor yoxlamasında balansın, mənfəət və zərər haqqında hesabatın tərtib 

olunmasının düzgünlüyü, izahat məktubundakı məlumatların doğruluğu müəyyən 

edilir.  

 

Mövzu 8.  

Azərbaycanda Auditorlar Palatasının yaranması və inkişafı 

 
Azərbaycanda Auditin ortaya çıxma tarixi 1991-ci ildən başlayır. Auditin məqsədi 

faktların toplanması və qiymətləndirilməsi, müəssisənin hesabatının balansının və 



təsərrüfatçılığının nəticələrinin yoxlanılması, habelə müəssisənin maliyyə təsərrüfat 

fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif müəssisələr üzrə digər xidmətlərin göstərilməsidir. 1991-ci il 

iyulun 31-də AR Nazirlər Kabineti “AR Maliyyə Nazirliyi yanında Təsərrüfat Hesablı 

Auditor Mərkəzi yaradılması haqqında” qərar qəbul etdi. Auditor Mərkəzinin işinin həcmi 

təftiş və yoxlamalar keçirilməsi, təsərrüfat mexanizminin təkmilləşdirilməsinə dair 

metodik və əməli yardım göstərilməsi üçün sifarişçilərlə bağlanan müqavilələrin məbləği 

ilə müəyyən olunurdu.  

1994-1996-cı illərdə Azərbaycan Respublikasında Beynılxalq meyara uyğun müstəqil 

audit sisteminin bərqərar olması istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən normativ 

hüquqi aktlar qəbul olundu.  

1994-cu ildə “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul 

edildi. 1995-ci il 20 iyunda AR Milli Məclisi “Auditor xidməti haqqında” AR Qanununun 

qüvvəyə minməsi barədə AR Milli Məclisinin 1994 16 sentyabr tarixli qərarının icrasını 

təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının təşkilinin 

təmin edilməsi barədə” qərar qəbul edildi.  

1995-ci il 19 sentyabr tarixi qərarı ilə “ AR Auditorlar Palatası haqqında” əsasnamə 

təsdiq edildi. 1996-cı il aprelin 5-dən AR-nın Auditorla Palatası öz fəaliyyətinə başladı.  

 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası  müstəqil maliyyə nəzarəti 
orqanıdır. 
  
Auditorlar Palatasının əsas vəzifəsi mülkiyyət formasından asılı  olmayaraq bütün 
təsərrüfat subyektlərində maliyyə və mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasını 
təmin etmək məqsədilə respublikada auditor xidmətinin işini təşkil etməkdən və mövcud 
qanunvericiliyə uyğun olaraq onun inkişafı və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün 
tədbirlər həyata keçirməkdən ibarətdir.  
Auditorlar Palatası aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 

 Azərbaycan Respublikasında auditor xidməti işlərini təşkil edir və tənzimləyir; 
 Azərbaycan Respublikası ərazisində sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına 

lisenziya verir, onların işlərinə və auditor təşkilatlarının nizamnamələrinin 
«Auditor xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikası 
Qanununa  uyğunluğuna  nəzarət edir; 

 sərbəst auditorların və  auditor  təşkilatlarının  uçotunu aparır; 
 auditor xidməti ilə məşğul olmaq hüququ verən lisenziyaların verilməsi üçün 

imtahanların keçirilməsi qaydalarını hazırlayır və təsdiq edir; 
 auditor xidməti ilə məşğul olmaq hüququ verən lisenziyaların verilməsi üçün 

imtahan komisiyasının tərkibini və əsasnaməsini hazırlayıb təsdiq edir, imtahan 
haqqını müəyyən edir; 

 təsərrüfat subyektinin maliyyə və mühasibat hesabatlarına dair Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsinin müvafiq tələbləri nəzərə alınmaqla auditor 
rəyinin formalarını, sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının işi haqqında 
müxtəlif hesabat formalarını hazırlayıb təsdiq edir; 

 auditor təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və mövcud qanunvericilik aktlarının tətbiqi 
məsələləri ilə əlaqədar sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına məsləhətlər 
verir, auditor xidmətinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlayır və 
onların həyata keçirilməsinə nəzarət edir; 

 audit aparılmasına dair təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlər hazırlayır; 
 auditor xodməti göstərilməsinin forma və metodlarına dair normativ sənədlər 

tərtib edir, milli və beynəlxalq təcrübənin daimi öyrənilməsi əsasında müvafiq 
tövsiyələr hazırlayır; 



 peşə funksiyalarını lazımi səviyyədə yerinə yetirməməsi ilə əlaqədar sərbəst 
auditorlara və auditor təşkilatlarına qarşı sifarişçilərin iddialarına respublikanın 
qanuvericilik aktlarına müvafiq  surətdə baxılmasını təmin edir; 

 sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının hüquqlarının və qanuni 
mənafelərinin qorunması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirir; 

 sərbəst auditor, auditor təşkilatı, sərbəst xarici auditor və xarici auditor 
təşkilatının filialı və (və ya) nümayəndəliyinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 
"Auditor xidməti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğunluğunu 
yoxlayır və işinə nəzarət edir; 

 təkrar audit həyata keçirir; 
 dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və ya başqa məqsədlərlə əlaqədar olaraq 

təsərrüfat subyektlərinin əmlaklarının qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünə aud itor 
rəyləri verir; 

 auditor xidməti göstərən şəxslərə münasibətdə öz səahiyyətləri daxilində qanunla 
nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı  nəzarət orqanının funksiyalarını həyata keçirir. 
 

Xronologiya: 
1994-cü il  16 sentyabr — Ümummilli lider  Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış 
“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. 
 
1995-ci il  19 sentyabr — Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı 
ilə    Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə təsdiq edilmişdir. 
 
1996-cı il 5 aprel — Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası fəaliyyətə 
başlamışdır. 
2001-ci il 7 mart - Azərbaycan Respublikası  Auditorlar Palatasının muəlliflər kollektivi 
tərəfindən ali məktəblər ucun hazırlanmış  “Audit”  ilk dərs vəsaiti kitabı nəşr 
etdirilmişdir. 
 
2003-cü il 5 may — Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Avropa Mühasiblər 
və Auditorlar Federasiyasına (EFAA) tamhüquqlu üzv qəbul olunmuşdur. 
 
2003-cü il 14 noyabr — Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Beynəlxalq 
Mühasiblər Federasiyasına (İFAC) assosativ üzv qəbul edilmişdir. 
 
2004-cü il 14 sentyabr — Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev  “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun qəbul 
edilməsinin 10 illiyi münasibətilə Auditorlar Palatasının keçirdiyi "Keçid iqtisadiyyatı 
ölkələrində auditin inkişaf problemləri" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın 
iştirakçılarına təbrik məktubu göndərmişdir. 

 
2007-ci il    aprel — Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Sertifikatlı 
Mühasiblər və Auditorların Avrasiya Şurasına  (ECCBA)  üzv qəbul edilmişdir. 
 
2007- ci il 22 may - Azərbaycan Respublikası  Auditorlar Palatasının təklifləri əsasında 
hazırlanmış “Auditorun mülki məsuliyyətinin icbari siğortası haqqında” Azərbaycan 
Respublkasının Qanunu qəbul edilmişdir. 
 
2007 - ci il 22 may - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının təklifləri 



əsasınd hazırlanmış “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublkasının Qanunu qəbul 
edilmişdir. 

 
2010-cu  il 01  yanvar - Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq audit 
standartlarının (BAS) tətbiqinə başlanılmışdır. 
2014-cü 16 sentyabr – “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun qəbul edilməsinin 20 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. 
 

 

Mövzu 9.  

Audit standartlarının məqsədi və əsas prinsipləri 

Auditor standartları öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən auditorların rəhbər 

tutmalı olduqları normativ materiallardır. Bu standartlar auditə dair vahid baza rəhbərini 

formalaşdırır, auditin keyfiyyətinə normativ tələbləri müəyyənləşdirir. Başqa sözlə 

standartlar aparılmış auditin keyfiyyətini sübut etmək və auditorların məsuliyyət 

dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün əsasdır. Eyni zamanda audit standartları elə bir 

bazadır ki, onun əsasında auditorların hazırlanması, təkminləşdirilməsi və peşə hazırlığı 

səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə tədris proqramları hazırlanır. 

Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatının mühüm ünsürlərindən biri 

kimi auditor xidməti təşəkkül tapdıqca və inkişaf  etdikcə Respublikanın səciyyəvi 

xüsusiyyətlərini və beynəlxalq təcrübəni nəzərə almaqla milli audit standartları 

yaradılması zərurətləri meydana çıxır. Auditor fəaliyyətinin hər hansı bir sahəsi 

haqqında milli standart olmadıqda auditorlar öz fəaliyyətlərini beynəlxalq əsasında 

aparmalıdırlar. Audit keçirilməsinin beynəlxalq standartlarına 51 standart daxildir. 

Audit üzrə peşəkarlıq norma və standartlarının işlənib hazırlanması ilə bir neçə 

beynəlxalq təşkilat , o cümlədən Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası, Audit Təcrübəsi 

üzrə Beynəlxalq Komitə və başqaları məşğul olur. Audit Təcrübəsi üzrə Beynəlxalq 

Komitə 2 məqsədə xidmət edir: 

1. Audit üzrə peşəkarlıq səviyyəsi ümumdünya səviyyəsindən aşağı olan 

ölkələrdə auditi inkişaf etdirmək. 

2. İmkan daxilində beynəlxalq səviyyədə auditə yanaşmağı öyrətmək 

Bir sıra ölkələrdə icazə verilib ki, beynəlxalq audit  standartlarının bazasında öz 

milli standartlarını işləyib hazırlasınlar. 

Bəzi ölkələrdə isə öz milli standartlarını işləyib hazırlanmasına icazə 

verilməmişdir. Onlar yalnız beynəlxalq audit standartlarından öz standartları kimi istifadə 

edə bilərlər. 

İqtisadi məzmununa görə audit standartları ümumi standartlara, audit 

yoxlanmasının aparılması standartlarına, hesabatın (aktın) tərtib edilməsi üzrə 

standartlara bölünür.  

1. Ümumi standartlar  

-  yoxlama texniki hazırlığa və təcrübəyə malik olan auditor tərəfindən 

aparılmalıdır; 

- Auditor tərəfindən yerinə yetirilən işlərə aid bütün məsələlər üzrə həmişə 



müstəqillik təmin edilməlidir.  

- Hesabatların tərtibi və yoxlanılması zamanı bunlara diqqətlə, obyektiv və 

peşəkarlıqla yanaşılmalıdır. 

- Hesabatların tərtibi və yoxlanması bunlara diqqətlə, obyektiv ve 

peşəkarlıqla yanaşılmalıdır.  

2. Auditor yoxlamasının aparılması standartları  

- İşlər kifayət qədər yaxşı planlaşdırılmalı və onların yerinə yetirilməsinə 

lazımi nəzarət edilməlidir; 

- Mövcud daxili nəzarətin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi vacibdir; 

- Sübutedici materialların, şifahi sorğuların, yoxlama materiallarının, riyazi 

hesablamaların və təhlilin nəticələrini almaq lazımdır. 

3. Hesabatın (aktın) tərtib edilməsi standartları 

- Hesabatda (aktda) hansı maliyyə hesabatlarının yoxlanıldığı və həmin 

hesabatların mühasibat uçotu qaydalarına müvafiq tərtib edilib edilmədiyi 

göstərilməlidir; 

- Hesabatda (aktda) əvvəlki dövrlə müqayisədə yoxlanılan bütün dövr 

ərzində həmin qaydaya riayət edilib edilmədiyi göstərilməlidir; 

- Maliyyə hesabatlarındakı məlumatların düzgünlüyü və dəqiqliyi müəyyən 

edilməlidir; 

- Hesabatda (aktda) rəyin tərtib edilməməsi səbəbi göstərilməlidir. 

Audit standartlarını aşağıdakı növlərə bölürlər: 

1. Beynəlxalq   

2. Milli  

3. Firma daxili 

 

1. Beynəlxalq audit standartları – audit uzrə peşəkarlıq norma və standartlarının işlənilib 

hazırlanması ilə bir neçə beynəlxalq təşkilat, o cümlədən Beynəlxalq Mühasibatlar 

Federasiyası, Audit Təcrübəsi üzrə Beynəlxalq Komitə və başqaları məşğul olur. Auditin 

beynəlxalq standartlarının əsas məqsədi uçotun və maliyyə hesabatlarının vahid 

beynəlxalq formasını hazırlamağı təmin etməkdən ibarətdir.  

İndiyədək bu təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş 51 beynəlxalq audit standartı 

mövcuddur.  

2. Azərbaycanda audit standartları – Azərbaycanda milli audit standartlarının işlənib 

hazırlanmasının və tətbiq olunmasının əsasını Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası və 

Audit Təcrübəsi üzrə Beynəlxalq Komitə tərəfindən işlənib hazırlanmış beynəlxalq audit 

standartları (BAS) təşkil edir.  

Milli audit standartlarının layihələri Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

Standartlarşdırma departamentində işlənib hazırlanır, sonra Auditorlar Palatasında audit 

norma və standartlarının işlənib hazırlanması üzrə xüsusi komissiyada müzakirə olunur 

və  təsdiq edilmək üçün Palatanın Şurasına təqdim edilir.  

Təsdiq olunduqdan sonra tətbiq edilmək üçün Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

fəaliyyət göstərən auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara göndərilir. Auditorlar 

Palatası yarandığı tarixdən indiyədək 39 milli audit standartları işlənib hazırlanmışdır. 

Milli audit standartları beynəlxalq audit standartlaırna və Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq hazırlanmışdır.  

3. Firmadaxili audit standartları – firmadaxili audit standartları dedikdə, audit xidməti 



göstərmək hüququna malik olan firmalaırn fəaliyyətini tənzimləyən qaydalar nəzərdə 

tutulur. Firmadaxili audit standartları firmalar tərəfindən yoxlaması aparılarkən vahid 

tələbatı təmin etməklə aşağıdakı elementləri özündə birləşdirir:  

- Razılaşmanın məqsədinin müəyyən edilməsi 

- Biznesin icmalı və ya xülasəsi 

- Mümkün riskin qiymətləndiriməsi  

- Daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi auditor yoxlamasının 

strategiyasının müəyyən edilməsi 

- Müstəqil tədqiqat  

Rəyin təqdim edilməsi 

 

 

Mövzu 10.  

Auditor fəaliyyətinin  lisenziyalaşdırılması və onun ləğvi 

Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin təşkilini onun həyata 

keçirilməsinin hüquqi əsaslarını,funksiyalarını,hüquqlarını və vəzifələrini ”Auditor 

xidməti haqqında” Qanun müəyyən edir. 

 Qanuna görə audit-mal istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə 

məşğul olan təsərrüfat subyektlərində muhasibat  uçotunun dəqiq və 

dürüstaparılmasının , muhasibat və maliyyə hesabatlarının müstəqil 

yoxlanılmasıdır.Azərbaycan Respublikasında sərbəst auditorlar və auditor 

təşkilatları tərəfindən göstərilir. 

Sərbəst auditor Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziyaya 

əsasən respublika əraszisində sərbəst auditor xidməti göstərmək hüququnu əldə 

etmiş fiziki şəxsdir. 

Auditorlar təşkilatı Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziya əsasında Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində auditor xidməti göstərmək hüququnu əldə etmiş və 

nizamnaməsinə görə yeganə fəaliyyət sahəsi bu xidmət növü olan hüquqi 

şəxsdir.Bu təşkilatın yaradılması üçün azı 3 sərbəst auditor olmalıdır. 

 Auditin nəticəsi auditor rəyi ilə rəsmiləşdirilir.Auditor xidməti haqqında Qanunun 

8-ci maddəsində göstərilir ki,auditor rəyi auditorun ikişafı və möhürü ilə təsdiq 

olunmuş rəsmi hüquqi əhəmiyyəti olan sənəddir.Sərbəst auditoriyalar və auditor 

təşkilalatları dövlətqeydiyyatına alındıqdansonra 5il müddətinə vrilən lisenziya 

əsasında fəaliyyət göstərilir. 

 Auditorlar Palatası tərəfindən verilən lisenziya mülkiyyəti və təşkilatı-hüquqi 

formalardan asılı olmayaraq,hüquqi şəxslərə,habelə hüquqi şəxs yaratmadan 

səhibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə,xarici hüquqi şəxslərin filial və 



nümayəndəliklərinə Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyətini 

həyata keçirməyə icazə verən rəsmi sənəddir. 

Auditor təşkilatlarına, o cümlədən, xarici auditor təşkilatının filialına və ya 

nümayəndəliyinə Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə 

məşğul olmaq üçün lisenziya onların tərkibində Auditorlar Palatasının verdiyi 

lisenziyaya malik 3 auditor olduqda verilir. 

 Lisenziyanın sahibi verilın lisenziyalardan yalnız özü istifadə edə bilər  onu başqa 

şəxslərə verə bilməz.Azərbaycan Respublikası ərazilərində auditor fəaliyyətilə 

məşğul olmaq hüququ verən lisenziya almaq üçün ərizəçi Auditorlar Palatasına 

aşağıdakıları təqdim etməlidir. 

a) lisenziya almaq üçün ərizə 

b) müəssisələrin təsis sənədlərinin surəti 

c) müəssisənin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti  

d) sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin vergi qanunları tərəfindən 

uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti 

e) lisenziya almaq üçün dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd 

Lisenziyada aşağıdakılar göstərilir: 

1)Auditorlar Palatasının adi sərbəst auditorun soyadı,adı,atasının adı,şəxsiyyət 

vəsiqesi haqqında məlumatlar,auditorlar təşkilatının adı və hüquqi ünvanı, 

lisenziyanın qüvvədə olma müddəti, lisenziyanın nömrəsi və verilmə tarixi. 
 
Lisenziya auditorlar palatasının möhürü ilə imzalanır və palatanın möhürü 

ilə təsdiq edilir.Lisenziya 5 il müddətinə verilir.Müddəti bitmiş lisenziya 

etibarsız sayılır. 

Sərbəst auditorlar , auditor təşkilatları xarici auditor təşkilatlarının filial və 

nümayəndəlikləri auditr fəaliyyətini həyata kecirerken aşağıdakı qaydalara riayyət 

edilmelidir. 
 
1)AR qanunvericiliyinin tələblərinə riayyət etmək;  

2)Audit xidmətini kefyfiyyətli həyata keşirmək; 

3)Auditr zamani əldə edilən məlumatı məxvi 

saxlamaq; 
 
4)Auditr palatası tərəfindən hazırlanmıs standartların və normativ sənədlərin 

tələblərinə hökmən riayyət etmək; 
 
Auditorlar palatası lisenziyanı aşağıdakı hallarda ləğv 

edir..  

1)Lisenziya sahibi müvafiq ərizə təqdim edildikdə 



2)Sənədlərədə düzgün olmayan məlumatlar aşkar 

edildikdə  

3)Qaydalar lisenziya sahaibi tərəfindən pozulduqda 

4)Məhkəmənin müvafiq qərarı olduqda 
 
5)Hüquqi şəxs ləğv edildikde və dövlət qeydiyyatı hqaaında şəhadətnamə qüvvəni 

itirdikdə , 3dəfə keyfiyyətsiz audit apardıqda 
 
6)Qanunvericilik auditinin tələbləri kobudcasına pozulduqda 

 

 

  

Mövzu 11. 
Maliyyə nəzarəti və auditin təşkili prinsipi  

 

Maliyyə nəzarəti- bütün iqtisadi subyektlər: dövlət, müəssisə və təşkilatların 
maliyyə fəaliyyəti üzərində qanunverici və icraedici hakimiyyət orqanlarının 
nəzarətidir. Maliyyə nəzarəti maliyyənin nəzarət funksiyasının reallaşdırma 
funksiyasıdır.  
Maliyyə  - xüsusi forma və üsul tətbiq etməklə təsərrüfat və idarə etmə 
obyektlərinin maliyyə fəaliyyətinin və onunla bağlı əməliyyatların 
yoxlanılması məcmusudur.  
Maliyyə nəzarətinin təşkili prinsiplərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:  

1. maliyyı nəzarətinin tam aşkarlıq şəraitində həyata keçirilməsi  

2. gələcəkdə baş verə biləcək qanuna zidd hadisələrin qarşısının 
alınması tədbirlərinin nəzərə alınması 

3. təftişin əhatəliyi  
4. nəzarətin demokratik əsaslarla həyata keçirilməsi 

 
Hər bir fəaliyyət növünün, o cümlədən auditin özünəməxsus istiqaməti, 

tədqiqat obyekti, tətbiqi formaları, xidmət növləri vardır. Audit yoxlama-

ekspertiza işlərinin təşkilində olduğu kimi müəssisə və təşkilatlara audit 

xidmətinin göstərilməsində də müxtəlif xüsusiyyətlər mövcuddur. Audit 

xidmətinin təşkilində müxtəlif xüsusiyyətlərin olması bir sıra obyektiv 

səbəblərlə izah olunur. Hər şeydən öncə auditin təşkilində fərqli 

xüsusiyyətlər onun təşkilati forması ilə bağlıdır. Daha doğrusu, auditin 

tətbiqi formasında olan fərqlər onun xidmət fəaliyyətində də fərqli 

xüsusiyyətlər meydana gətirmişdir. Audit fəaliyyətində aşağıdakı təşkilati 

formalardan istifadə oluna bilər:  

məcburi audit;  

 xidmət növləri üzrə könüllü audit;  

 xarici audit; 

 daxili audit;  



 beynəlxalq audit və s 

Məcburi audit müəssisə və təşkilatlarda o halda tətbiq oluna bilir ki, 

müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətində ciddi nöqsanlar müşahidə 

edilsin və ya cinayət tərkibli təsərrüfat əməliyyatları mövcud olsun. Belə 

halda inzibati və ya hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən bu və ya digər 

müəssisənin istehsal-maliyyə fəaliyyətinin yoxlama-ekspertiza işi təşkil 

olunur. Məcburi auditin aparılmasında da fərqli xüsusiyyətlər mövcuddur. 

Belə ki, müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətində yol verilmiş ciddi 

kənarlaşmalar və ya cinayət tərkibli işlər tematik xarakter daşısın. Bu 

zaman həmin müəssisədə yoxlama-ekspertiza işi tematik qaydada təşkil 

edilə bilər. Yəni satılan məhsulun keyfiyyət baxımından standarta uyğun 

gəlməməsi və ya qiymətin əsassız olaraq şişirdilməsi üzrə məcburi audit 

keçirilərsə, bu zaman bir sahənin yoxlama-ekspertiza işi təşkil edilir. Əgər 

müəssisənin fəaliyyətində ciddi nöqsanlar və neqativ hallar müxtəlif 

əməliyyatlarla müşahidə olunarsa və bu əməliyyatlar müəssisənin 

təsərrüfat-maliyyə prosesinin digər sahələri ilə əlaqəlidirsə, bu zaman 

bütövlükdə təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin kompleks auditi təşkil edilməlidir. 

Belə ki, təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin məcburi qaydada kompleks 

auditinin keçirilməsi böyük əmək tələb etməklə yanaşı bu prosesdə müxtəlif 

ixtisasa malik olan mütəxəssislərin iştirakı da vacibdir. Bu zaman auditin 

keçirilməsinə dair müəssisə və təşkilatın spesifik xüsusiyyəti nəzərə 

alınmaqla audit keçirilməsinə dair verilən sərəncam-tapşırıqda nəzərdə 

tutulan məsələləri əhatə edən xüsusi proqram hazırlanmalıdır. Bu 

proqramda hər bir sahə, yəni məhsulun keyfiyyəti, məhsul satışı, istehsal 

proseslərində standartların gözlənilməsi, vergi və vergitutma qaydalarına 

əməl olunması və sair bu kimi ciddi məsələlər ön plana çəkilməlidir. 

Məcburi kompleks auditin aparılması xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir 

sahə üzrə seçilmiş mütəxəssis, ekspertiza apardığı sahədə aşkar etdiyi 

kənarlaşmaları rəsmiləşdirməli və yekun arayışı üçün təqdim etməlidir. 

Məcburi kompleks auditdən fərqli olaraq tematik yoxlama-auditin təşkilinə 

çox da böyük əmək sərfinə ehtiyac duyulmur. Burada işin xarakterindən və 

həcmindən asılı olaraq bir və ya iki mütəxəssis auditorun xidməti də 

kifayətdir. Tematik audit zamanı təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətində aşkar 

olunan nöqsanlar, qanun pozuntuları, ciddi kənarlaşmalar və digər neqativ 

hallar bir arayışda rəsmiləşdirilməlidir. Auditin təşkilində müəssisə və 

təşkilatların mülkiyyət və təşkilati-tabeçilik formalarından da çox asılıdır, 

yəni kollektiv mülkiyyətə əsaslanan müəssisələrdə, xüsusi mülkiyyətə 

əsaslanan müəssisələrdə keçiriləcək auditin təşkili ilə dövlət 

müəssisələrində yaxud qapalı səhmdar cəmiyyətlərində keçirilən auditin 

arasında belə fərqli xüsusiyyətlər mövcuddur. Yəni dövlət müəssisələrində 

istehsal olunmuş məhsulun (yerinə yetirilən iş və xidmətlərin) maya dəyəri, 



satışı və digər məsələlərdə dövlət tarif dərəcələrinin tətbiqi bir çox hallarda 

mütləqdir. Lakin özəl və kollektiv müəssisələrdə yerinə yetirilən iş və 

xidmətlərə dair tətbiq olunan tariflər, məhsul satışında istifadə edilən 

qiymətlər böyük əksər hallarda razılaşdırılmış qiymətlərə əsaslanır. Ona 

görə də audit yoxlama-ekspertizası təşkil olunan zaman dövlət mülkiyyətinə 

əsaslanan müəssisələrdə tarif dərəcələrinə ciddi riayət olunmasını 

qiymətləndirmək lazım gəldiyi halda, özəl müəssisələrdə tələb və təklifə 

əsasən tətbiq olunan sərbəst və müqavilə qiymətləri üzrə verilən rəy və 

təkliflər yalnız tövsiyə xarakterli ola bilər. 

Audit yoxlama-ekspertiza işinin təşkilində fərqli xüsusiyyətlər auditin tətbiqi 

formaları ilə də sıx əlaqəlidir. Daha doğrusu, daxili və xarici audit formaları, 

onların təşkili qaydalarında bir sıra fərqli xüsusiyyətlər mövcuddur. Bir 

qayda olaraq xarici audit yoxlama-ekspertiza aparılan müəssisə ilə yalnız 

müqavilə əsasında müvafiq münasibətlər qurur. Xarici audit yerinə yetirilən 

iş və xidmətlərin növündən, tərkibindən və təyinatından asılı olaraq müxtəlif 

təşkilati quruluşa malikdir. Əgər audit yoxlama-ekspertiza işləri inzibati və 

hüquq-mühafizə orqanlarının təşəbbüsü ilə təşkil edilirsə, bu zaman auditin 

təşkilində əsas məqsəd auditor qarşısında qoyulan müvafiq tapşırıqlara 

dolğun və mükəmməl rəyin hazırlanmasından ibarətdir. Bunun üçün auditor 

lazım gəldikdə 3-cü şəxsin xidmətindən də istifadə etməlidir. Digər halda, 

yəni audit yoxlama-ekspertiza işləri müəssisə və təşkilatın marağı və 

təşəbbüsü ilə təşkil edilirsə, bu zaman yoxlama-ekspertiza işləri yoxlanılan 

müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən verilən tapşırıqlar əsasında qurulmalıdır. 

Xarici auditin təşkilinin digər fərqli xüsusiyyətindən biri də onunla izah 

olunur ki, xarici audit sintetik və ümumiləşdirici iqtisadi göstəricilər üzrə 

qurulur. Xarici auditdən fərqli olaraq daxili auditin təşkilində əsas fərqli 

xüsusiyyət tabeçilik forması ilə izah olunur. Yəni daxili audit təşkilati 

baxımdan müəssisə və təşkilatlara tabe olduğu üçün burada yoxlama-

ekspertiza işlərinin təşkilində müxtəliflik mövcuddur. Daha doğrusu, daxili 

audit müəssisə və təşkilatların struktur tərkibinə daxil olmaqla müəssisə 

rəhbərliyinin tapşırığı əsasında onların tabeçiliyində olan bölmələrdə, 

şöbələrdə, yardımçı təsərrüfatlarda yerinə yetirilən cari işlərin hazırkı 

vəziyyətini ekspertiza etdiyi üçün daxili auditin yekun rəyi istehsal-maliyyə 

fəaliyyətinin bu və ya digər istiqamətdə proqnozlarını müəyyənləşdirir. 

Daxili auditi fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də onunla izah olunur ki, 

daxili auditin təşkilində operativ təhlildən və onun metodikasından daha 

geniş istifadə edilir. 

 
 
 

 



Mövzu 12. 

Auditorun iş və yekun sənədləri 

Audit zamanı auditorlar  yerinə yetirdikləri işlərin həcminin və keyfiyyətinin 

təsdiqinə əsas olan iş və sənədləri tərtib etməlidirlər. 

İş sənədləri auditlə əlaqədar auditorun hazırladığı,topladığı və saxladığı, habelə 

auditor üçün hazırlanan məlumatlardan ibarətdir.İş sənədləri kompyuterdə, EHM-

də, kağızlarda və s. üsullarla yazılmış məlumatlar şəklində ola bilər.İş sənədləri elə 

sənədlərdir ki, burada auditor audit apararkən istifadə etdiyi əməliyyatları, testləri, 

alınan məlumatları və müvafiq nəticələri qeyd edit.İş sənədləri auditin düzgün 

aparılması üçün auditorun əhəmiyyətli saydığı və onun rəyində göstərdiyi 

nəticələri əsaslandıran bütün məlumatları özündə əks etdirməlidir.İş sənədləri 

aşağıdakı funksialara malikdir. 

1) Auditin planlaşdırılmasını və yerinə yetirlməsini təmin etmək. 

2) Auditor rəyinin əsaslandrılmasını və aparılan auditin qəbul olunmş standartlara 

uyğun olmasını təmin etmək. 

3) Audit işlərinə rəhbərlik prosesini və keyfiyyətə nəzarət yekunlaşdırılması 

4) Auditə metodik yanaşmaya şərait yaratmaq. 

5) Auditora işdə kömək etmək. 

İş sənədləri auditin aparılması zamanı auditorun qarşılaşdığı bütün mühüm halların 

şəraitini özündə əks etdirilməsidir.İş sənədləri kifayət qədər tam və müfəssəl 

olmalıdır ki, təqdim edilən audit məlumatları ilə əvvəlcədən əlaqəli olmayan 

təcrübəli auditor bu sənədlər ətrafında hansı iş aparıldığını müəyyən etsin və əldə 

edilən nəticələri əsaslandıra bilsin. 

İş sənədləri peşakarlıq baxımından savadlı tərtib edilməlidir.İş sənədləri aşağıdakı 

növlərə ayrıla bilər. 

1) Daimi iş sənədləri 

2) Cari iş sənədləri 

İş sənədlərinin tərtib olunması zamanı aşağıdakı tələblərə riayyət edilməsi 

vacibdir. 

1) Hər bir iş sənədinin 1-ci səhifəsində audit aparan auditorun soyadı, adı , atasının 

adı, audit aparılması üçün bağlanmış müqavilənin tarixi və nömrəsi göstərilməlidir. 

2) Hər bir iş sənədi xüsusi ada malik olmalıdır. 

(Məs:əsas vəsaitlərin uçot auditi və.s) 

3) Hər bir iş sənədinin özünün indeksi olmalıdır 

4) iş sənədinin hər bir səhifəsi nömrələnməlidir 

5) Hər bir iş sənədinin sonunda onu tərtib edən auditorun soyadı göstərilməklə 

imza edilməli və sənədin doldurulması tarixi qeyd edilməlidir. 

İş sənədlərinə aşağıdakılar aid edilir. 

1) Auditin planlaşdırılması 



haqqında sənədlər 

2) Müəssisənin təşkilatı-hüquqi formasına aid olan məlumatlar. 

3) Protokollar, razılaşmalar, normativ hüquqi sənədlərin surətləri və ya onlardan 

lazımi hissələr. 

4) Müəssisənin təşkilati fəaliyyət sahəsi onun fəaliyyətinin texnoloji və quruluş 

sistemi haqqında məlumat. 

5) Daxili nəzarət sisteminin auditor tərəfindən öyrənilməsinin sübutu və bu məsələ 

ilə əlaqədar onun nəticələri və s. 

6) Riskin qiymətləndirilməsi və onunla əlaqədar olan bütün məlumatların sübutu 

və.s  

Audit başa çatdıqdan sonra iş sənədləri auditorda qalır.İş sənədləri auditorun 

xüsusi mülkiyyətidir və oöz mülahizələrinə görə öz iş sənədlərindən əldə etdiyi 

nəticələr əsasında arayış (akt) tərtib edilə bilər. 

İş sənədləri auditordan tələb edilə və ya müsadirə edilə bilməz.İş sənədlərinin 

saxlanma müddəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq 

auditor fəaliyyəti təcrübəsinə əsasən müəyyən edilir. 

"Auditor xidməti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və 

"Sənədləşdirmə" Beynəlxalq audit standartlarına uyğun olaraq "Auditorun iş 

sənədləri" Milli audit standartı hazırlanmış və Auditorlar Palatası Şurasının 1986-

cı il 13 oktyabr tarixli qərarı ilə təsqdiq edilmişdir. 

"Auditorun yekun sənədlər " Milli Audit standartı Azərbaycan Respublikasının 

Ədliyyə Nazirliyində 

Nazirliyində dövlət qeydiyyatına və uçotuna götürülərək, 1988-ci il martın 23 də 

"Normativ hüquqi aktın dövlət qeydiyyatı haqqında" şəhadətnamə verilmişdir. 

Yekun sənədləri yoxlama nəticəsində auditorun hazırladığı, sifarişçiyə təqdim 

etdiyi və özündə saxladığı audit aktın, auditor rəyindən və yekun sənədlərə 

əlavələrdən ibarətdir. Audit aktı , və auditor rəyi yekun sənədlərinin məcburi tərkib 

hissəsidir. 

Yekun sənədləri yoxlama nəticəsində auditorun müəyyən etdiyi əhəmiyyətli və 

lazımi faktları, nöqsan və çatışmazlıq və pozuntuları, onların aradan qaldırılmasına 

dair təkliflər və gəldiyi nəticələri qeyd etdiyi sənədlərdir.Yekun sənədlərində 

auditorun əhəmiyyətli və lazımlı hesab etdiyi faktlar və öz rəyində göstərdiyi son 

nəticələri əsaslandıran bütün məlumatlar əks etdirilir. 

 

 

 

Mövzu 13. 

Maliyyə nəzarəti və Auditin planlaşdırılması və onun əsas 

prinsipləri 



Auditor auditin keçirilməsi haqqında təsərrüfat subyekti ilə müqavilə baöladıqdan 

sonra auditi planlaşdırır. 

Planlaşdırma-auditin nhəcmi planlaşdırılan işlərin növləri və onların icra 

müddəti göstərməklə auditin ümumi planının, habelə təsərrüfat subyektinin 

muhasibat  hesabatı haqqında rəyin hazırlanması üçün zəruri olan auditor 

prosedurlarının həcmini , növlərini  və ardıcıllığını müəyəəyn edən audit 

proqramının içlənib hazırlanmasından ibarətdir.Auditor auditin planlaşdırmasını 

auditin ümumi prinsiplərinə uyğun olaraq aparılır. 

1) planlaşdırmanın kompleksliliyi 

2) planlaşdırmanın fasizləsizliyi 

3) planlaşdırmanın optimallığı 

 Auditor planlaşdırmasının kompleksliliyi prinsipi ilkin planlaşdırmadan tutmuş 

auditin ümumi planının və proqramının tərtibinə qədər planlaşdırmanın bütün 

mərhələlərinin qarşılıqlə uyğunsuzluğunun təmin olunmasını nəzərəd tutur. 

Audit planlaşdırılmasının fasiləsizlik prinsipi auditorlar qrupuna əlaqəli 

tapşırıqların verilməsində və planlaşdırmanın mərhələlərinin müddətlər və 

təsərrüfat subyektləri üzrə əlaqələndirilməsində istifadə edilir. 

Auditin planlaşdırılmasının optimallıq prinsipi ondan ibarətdir ki, planlaşdırma 

prosesində auditor auditin ümumi planının və proqramının optimal variantının 

auditorun özünün müəyyən etdiyi meyyarlar əsasında seçilməsinin mümükün 

olması üçün planlaşdırmanın variantlığını təmin etməlidir. 

Auditor auditin planlaşdırmasını aşağıdakı əsas mərhələlərə ayırır: 

1) Auditin ilkiin planlaşdırılması 

2) Auditin ümumi planının hazırlanması və tərtib edilməsi 

3) Audit proqramının hazırlanması və tərtib edilməsi 

 Auditor auditin planının və proqramının hazırlanmasına başlayaraq təsərrüfat 

subyekti haqqında ilkin biliklərə keçirilçmiş analitik prasedurların nəticələrinə 

əsaslanmalıdır.Bu zaman auditor təsərrüfat subyektinin daxili nəzarət sisteminin 

səmərəliliyinin və nəzarət riskini qiymətləndirməli və bu məqsədlə kifayət qədər 

auditor sübutlar toplanmalıdır.Auditin planını və proqramını təsbit edərkən 

informasiyanın işlənməsini, auditor prosedurlarının həcmini və xarakterini dəqiq 

müəyyənləşdirməyə imkan verən metodları seçir.Əgər auditot məqsədə uyğun 

hesab edərsə, auditin planının və proqramının ayrı- ayrı müddəalarını təsərrüfat 

Subyektlərinkn rəhbərliyi ilə razılaşdıra bilər Bu zaman auditor auditin ümumi 

planında və proqramında əks olunan üsulların və metodların seçilməsində 

müstəqildir, lakin o, iş planına və proqrama uyğun olaraq öz işinin nəticələrinə 



görə tam məsuliyyət daşıyır. 

AUDİTİN İLKİN PLANLAŞDIRILMASI- İlkin planlaşdırma mərhələsində 

auditor təsərrüfat subyektinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyət ilə tanış olmaqla 

aşağıdakılar haqqınfa informasiyaya malik olmalıdır. 

1) Subyektin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinə dir göstərən xarici amillər 

2) Subyektin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinə təsir göstərən daxili amillər. 

Auditor ilkin planlaşdırma mərhələsində auditin seçilməsi imkanını qiymətləndirir 

Əgər auditor auditin keçirlməsini mümkün hesab edirsə, onda o, auditin 

keçirilməsi üçün qrupun tərkibini formalaşdırır və təsərrüfat subyekti ilə müqavilə 

bağlayır. 

AUDİTOR ÜMUMİ PLANIN HAZIRLANMASI VƏ TƏRTİB 

EDİLMƏSİ-Ümumi plan auditin proqramının həyata keçirilməsinə xidmət 

edir.Ümumi planda auditor auditin keçirilməsi,hesabatın və auditor rəyinin 

hazırlanmadı müddətini müəyyən etməlidir.Ümumi planda auditor ilkin təhlil, 

daxili nəzarət sisteminin etibarlılığını və auditor risqlərinin qiymətləndirilməsi 

nəticələri əsasında audit keçirilməsinin üsullarını müəyyən edir. Auditor seçmə 

yolu ilə auditin keçirilməsini qərara aldıqda, müvafiq audit standartlarına uyğun 

olaraq auditor seçməsini formalaşdırır. Ümumi planda aşağıdakıların nəzərdə 

tutulması tövsiyyə edilir: 

a) auditor qrupunun formalaşması, onların sayı və ixtisası 

b) auditorların peşə keyfiyyətlərinə və vəzifələrinə uyğun olaraq sahələr üzrə 

bölüşdürülməsi 

c) qrupun üzvlərinin təlimatlandırılması 

d) iş sənədlərinin və auditin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsinə auditor qrupu 

rəhbərinin nəzarəti 

e) metodik məsələlərin rəhbərlik tərəfindən auditor qrupuna izah edilməsi 

d) fikir ayrılığı yaranmadıqda auditor qrupu üzvünün xüsusi rəyinin sənədli 

rəsmiləşdirilməsi. 

Auditor proqramının hazırlanması və tərtib edilməsiAuditor proqramı 

auditin ümumi planının inkişafıdır və auditin planının əməli surətdə həyata 

keçirilməsi üçün zəruri olan auditor prosedurlarının məzmununun müfəssəl 

siyahısından ibarətdir.Proqram auditorun köməkçiləri üçün təşkilatdır və işin 

keyfiyyətinə nəzarət vasitəsidir. 

Auditor auditin proqramını sənədlə rəsmiləşdirməli və onları nömrə ilə vəya kodla 

işarələməlidir. 

Audit proqramı nəzarət vasitələri testlərinin və auditor planlaşdırmalarının 

proqramı şəklində tərtib edilir. 

Nəzarət vasitələri testlərinin proqramı daxili nəzarət və uçot sisteminin fəaliyyəti 

haqqında informasiyanın toplanması üçün nəzərdə tutulmuş işlərin məcmusunun 

siyahısından ibarətdir. 



Nəzrət vasitələri testlərinin vəzifəsi odur ki,onlar təsərrüfat subyektlərinin nəzarət 

vasitələrinin ciddi nöqsanlarını aşkara çıxarmağa kömək edir.Auditor 

prosedurlarına muhasibat uçotunda hesablar üzrə dövriyyələrin və qalıqların 

düzgün əks etdirilməsinin müfəssəl yoxlanılması daxildir.Konkret yoxlamalar üçün 

auditor prosedurları proqram auditor tərəfindən görüləcək işlərin siyahısından 

ibarətdir.Prosedur üçün auditor müəyyən etməlidir ki,o, mçuhasibat uşotunun məhz 

hansı bölmələrini yoxlayacaq və onun hər bir bölməsi üzrə auditin proqramı tərtib 

edəcək. Audit proqramının hər hansı bölməsi üzrə auditorun gəldiyi və iş 

sənədlərində əks etdirdiyi nəticələr audit aktının və auditor rəyinin tərtib edilməsi 

üçün əsasdır.Ümumi plan və proqram sənədləşdirilərək imzalanmalıdır. 

 

Mövzu 14.  

Auditor sübutu və auditor seçməsi 

Auditorun seçməsi audit prosedurlarının tətbiq olunması məqsədilə audit 

materiallarının 100%dən az olan hissələrinə dair aparılır. Audit materialları 

dedikdə auditor sübutlarının toplanması hesabların qalığını və ya hesablar üzrə  

dövriyyələri təşkil edən əməliyyatların elementləri başa düşülür.Seçmənin 

qurulması üçün auditor audit aparılan təsərrüfat subyektinin muhasibat uçotunun 

konkret bölməsini yoxlama qaydasını və həcmini müəyyən edir. 

  Auditorun seçməsi təmsiledici və real olmalıdır.Auditorun seçməsi zamanı 

öyrənilən materialların bütün elementlərinin bərabər ehtimalla seçilmək imkanı 

olmalıdır. Reallığın təmin olunması üçün auditor aşağıdakı seçmə növlərinin 

birindən istifadə edir. 

a)Təsadüfi seçmə-bu seçmə təsadüfi rəqəmlər cədvəli üzrə aparılır. 

b)Ardıcıl seçmə- Elementlərin təsadüfi seçilmiş rəqəmlərdən başlayaraq daimi 

intervalla seçilməsidir.İntervallar müəyyənləşdirilmiş elementlərin sayına yada 

onların məbləğinin əhəmiyyətliliyinə görə qurulur. 

v)Birləşdirilmiş (kombinasiya edilmiş) seçmə-Təsadüfi və ardıcıl seçmələr 

birləşdirilərək tətbiq edilir. Bu seçmə növlərinə məqsədli proqram tətbiq edilə 

bilər. Auditor muhasibat hesabatının bölməsinin yoxlaması qaydasını işləyib 

hazırlayarkən yoxlamanın məqsədini və bu məqsədə nail olmağa imkan verən audit 

prosedurlarını müəyyən edir.Sonra auditor ehtimal olunan səhvləri 

müəyyənləşdirir,bu məqsədlə toplanması tələb olunan və onun üçün zəruri olan 

sübutları qiymətləndirir,bunun əsasında da yoxlanılan məlumatların məcmusunu 

təyin edir.Seçmənin həcmi müəyyənləşdirilərkən auditor seçməsinin 

riskini,buraxılan və gözlənilən səhvlərimüəyyənləşdirməlidir. 



Seçmənin riski ondan ibarətdirki seçilmiş məlumatlar əsasında müəyyənləşdirilmiş 

məsələ üzrə auditorun mülahizəsi həmin məsələ üzrə bütün audit materiallarının 

öyrənilməsi əsasında qurulmuş mülahizələrdən fərqlənə bilərşSeçmənin riski həm 

nəzarət sistemi vasitələrinin testləşdirilməsi həmdə hesablar üzrə qalığın 

dövriyyələrin muhasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsinin hərtərəfli 

yoxlanılmasında mövcuddur.Nəzarət sistemi vasitələrinin testləşdirilməsi və 

hesablar üzrə qalığın və dövriyyələrin düzgünlüyünün yoxlanılması üçün birinci və 

ikinci növ risklər ayırd edilir. 

Nəzarət sistemi vasitələrinin testləşdirilməsində aşağıdakı seçmə riskləri ayırd 

edilir. 

1)1ci növ risk- nəzarət sistemi həqiqətən etibarlı olduğu halda seçmənin nəticəsi bu 

sistemin etibarsız olduğunu təsdiqlədikdə,düzgün fərziyyənin rədd edilməsidir. 

2)2ci növ risk- nəzarət sistemi kifayət qədər etibarlı olmadığı halda seçmənin 

nəticəsi bu sistemin etibarlı olduğunu təsdiqlədikdə düzgün olmayan fərziyyənin 

qəbul edilməsidir. 

  Nəzarət sistemi vasitələrinin testləşdirilməsində ehtimal olunan səhv auditor 

tərəfindən planlaşdırma mərhələsində təsərrüfat subyektinin müəyyən etdiyi 

nəzarət prosedurlarından maksimum dərəcədə yayını hesab edilir. 

Auditor sübutu auditor rəyini əsaslandırmaq və bir nəticəyə gəlmək üçün auditor 

tərəfindən auditor prosesində əlavə edilən məlumatlardır. Auditor sübutları 

müəyyənləşdirilmiş keyfiyyət tələblərinə uyğun gəlməlidir. Audit prosesində əldə 

edilən auditor sübutları yetərli və müvafiq olmalıdır.  

Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotunun dövlət tənzimlənməsi qaydası, o 

cümlədən mühasibat uçotunun təşkilinin və aparılmasının ümumi prinsipləri 

mövcuddur. Auditor sübutları qiymətləndirilərkən auditor həmin prinsiplərə 

əsaslanır.  

Auditor sübutları öz mənbəyinə görə daxili və kənar ola bilər. Kənar mənbələrdən 

əldə edilmiş və bilavasitə auditorun özü tərəfindən əldə edilən auditor sübutları 

sifarişçilər tərəfindən hazırlanmış auditor sübutlarına nisbətən daha çox etibarlıdır. 

Əgər auditor kifayət qədər auditor sübutları əldə etmək imkanına malik deyilsə o 

ya şərti rəy verir, ya da ki rəy verməkdən imtina edir.  

Auditor sübutu öz mahiyyətinə görə yazılı, şihafi və faktiki ola bilər. Yazılı 

(sənədli) sübutlar şifahi sübutlara nisbətən daha üstündür. Şifahi sübutlar yazılı 

sübutlara nisbətən auditorun iş sənədlərində daha ətraflı əks etdirilir.  Faktiki 

sübutlar, məsələn, müəyyən edilmiş tarixə əmtəə qiymətlilərinin varlığı faktı daha 

dolğun sübutlar hesab olunur. Lakin faktiki sübutlar öz mahiyyətinə görə dəyişkən 

olduğu üçün onlar auditor tərəfindən iş sənədlərində kifayət qədər dolğun əks 

etdirilir.  



Auditor sübutları əldə etmək üçün auditor müvafiq nəzarətin testləşdirilməsindən 

və müstəqil prosedurlardan istifadə edir.  

Nəzarətin tetsləşdirilməsi – uçot və daxili nəzarət sisteminin fəaliyyətinin 

səmərəliliyinə və uyğunluğuna, eləcə də nəzarət riskininin qiymətləndirilməsinə 

yönəldilmiş kompleks nəzarət prosedurlarından ibarətdir.  

Müstəqil presudurlar maliyyə (mühasibat) hesabtlarında göstərilən məlumatların 

əsaslandırılmasını qiymətləndirmək üçün auditor sübutları əldə edilməsinə 

yönəldilmiş nəzarət prosedurlarıdır.  

 

 

Mövzu 15 

Auditor rəyi 

 

Auditor rəyi auditorun ( audit təşkilatının ) imzası və möhürü ilə təsdiq 

olunmuş, audit aparılan təsərrüfat subyektinin maliyyə vəziyyətinə illik mühasibat 

hesabatları, maddələrinin doğruluğuna, mühasibat uçotunun ümumi vəziyyətinə 

verdiyi qiyməti əks etdirən və bütün hüquqi, fiziki şəxslər dövlət hakimiyyəti və 

idarəetmə orqanları, habelə məhkəmə orqanları üçün hüquqi əhəmiyyəti olan rəsmi 

sənəddir.  

Yoxlanılan maliyyə məlumatları barədə fikrini müəyyənləşdirmək üçün 

auditor əldə edilmiş nəticələri təhlil edir və qiymətləndirir. Auditin yekununda 

yoxlanılan hesabatlar haqqında aydın, yazılı fikri özündə əks etdirən auditor rəyi 

tərtib edilir. Auditor rəyi aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: 

1. Auditi aparan sərbəst auditor barədə məlumat 

2. Auditor rəyinin ünvanlandığı fiziki və hüquqi şəxslər barədə məlumat 

3. Giriş 

4. Yoxlamanın məzmunu 

5. Təqdim olunan hesabatlara dair auditor rəyi 

6. Auditor rəyinin tarixi 

7. Sərbəst auditorun ünvanı 

8. Auditor rəyinin təsdiq edilməsi 

Auditor rəyinin aşağıdakı növləri vardır: 

1. Şərtsiz müsbət rəy 

2. Şərti müsbət rəy 

3. Mənfi rəy 

4. Rəy verməkdən imtina 

Şərtsiz müsbət rəy auditorun fikrincə aşağıdakı şərtlər yerinə yetirildiyi 



hallarda tərtib olunur: 

1. Auditor audit məqsədi üçün lazım olan bütün məlumatlar və izahları 

almışdır 

2. Təqdim olunan məlumat yoxlanılan təsərrüfat subyektinin həqiqi 

maliyyə vəziyyətini kifayət qədər əks etdirir 

3. Məlumatın yetərliliyi və düzgünlüyü üçün əhəmiyətli olan bütün sular 

üzrə tam informasiya mövcuddur 

4. Hesabatlar həqiqi uçot məlumatları əsasında tərtib olunur və heç bir 

ziddiyyət təşkil etmir 

5. Hesabatlar müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formalar üzrə tərtib 

edilmişdir 

Şərtsiz müsbət rəy yoxlanılan təsərrüfat subyektinin uçot və hesabat işini 

vəziyyəti üzrə auditorun aydın və birmənalı müsbət fikrini əks etdirir. 

Şərti müsbət rəy məhdudiyyəti olan rəydir. Məhdudiyyət bu və ya digər 

xüsusiyyətin və uyğunsuzluğun olmasını göstərmək lazım olduqda rəyə daxil 

edilir. Əgər məlumat qıtlığı və ya Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmiş uçot 

prinsiplərindən kənarlaşmalar olarsa onda rəy məhdudlaşdırılır. Məhdudlaşdırılmış 

rəy aşağıdakıları əks etdirir: 

1. Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmiş uçot prinsiplərindən 

kənarlaşmalarla razılaşmamağa dair fikri 

2. Audit prosedurlarının məhdud həcmi haqqında fikri 

3. Yoxlanılmamış hesabatlar üzrə Auditor rəyinin verilməsinin qeyri 

mümkünlüyü və s. 

Əgər auditor şərti müsbət rəy verirsə və etiraz mühüm əhəmiyyət kəsb 

etməyən inamsızlığın mövcudluğu ilə əlaqədardırsa onda auditor dəqiq suallar üzrə 

öz mülahizələrini ifadə edir. Auditor tərəfindən yoxlama aparılarkən aşkar edilmiş 

pozuntular və kənarlaşmalar ayrıca hal kimi qeyd olunur. Auditor tərəfindən 

yoxlama aparılarkən aşkar edilmiş pozuntular və kənarlaşmalar auditor rəyi tərtib 

olunanadək aradan qaldırılır. Auditor mənfi rəy verdikdə rəy göstərilən ifadələrdən 

istifadə etməklə tərtib olunur: 

"Tələbləri təmin etmir", "İşin mövcud vəziyyətini təhrif edir", "Həqiqi 

təsəvvür yaratmır", "Müvafiq deyil", "Ziddiyyətlidir". 

Mənfi rəy verilərkən aşağıdakılar qeyd olunur: 

1. Auditin aparılması nəticəsində müəyyən edildi ki, müəssisədə yoxlanılan 

müddətdə aşağıdakı pozuntulara yol verilmişdir. 

2. Mühasibat uçotunun qəbul olunmuş sistemi baxımından qanunvericilik 

aktlarının tələblərinə cavab vermir 

3. Hesabatlarda verilən rəqəm göstəriciləri uçot məlumatları ilə uyğun 

deyil. 



4. Mühasibat uçotu və illik balans qanuni göstəricilərə və nizamnamənin 

müddüəalarına uyğun deyil. 

Hesabatlara dair rəy verməkdən imtina edildikdə auditor topladığı sübutlar 

əsasında işin vəziyyəti haqqında rəy hazırlamağın mümkün olmadığını göstərir. 

Aşağıdakı qeydlər aparılır: Auditor sübutlarının çatışmazlığı ilə əlaqədar olaraq 

başqa audit prosedurları ilə aradan qaldıra bilmədiyimiz qeyri müəyyənliklər 

mövcuddur. Göstərilən hallar ümumilikdə işin vəziyyətini təhrif edir. Əvvəlki 

bölmələrdə göstərilənləri nəzərə alaraq biz mühasibat hesablarına dair mülahizə 

yürüdə bilmirik 

 

                                                 Mövzu 16. 

                     Auditor riski və onun qiymətləndirilməsi 

Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı auditor tərəfindən bütün əhəmiyyətli 

səhvlərin aşkar edilməsi mümkün deyil. Ona görə də auditor riski mövcuddur. 

Auditor tərəfindən bütün audit prosedurlarına əməl edilməklə şərtsiz müsbət rəy 

verildiyi zaman maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərin mövcud olması 

auditor riskinə gətirib çıxarır.  

Auditor Riski – sifarişçi təsərrüfat subyektlərində audit başa çatdıqdan sonra 

auditor tərəfindən mühasibat hesabatlarının auditi nəticəsində aşkar edilən 

əhəmiyyətli səhvləri öz öhdəsinə götürərək müsbət auditor rəyinin verilməsidir. 

Auditor riski təsərrüfat daxili, nəzarət və aşkar etməmək risklərinin 

məcmusudur.  

Auditor riskinin modeli beynəlxalq təcrübədə aşağıdakı formada qəbul edilmişdir. 

MAR= TR*NR*AR 

MAR – məqbul auditor riski; TR – təsərrüfatdaxili risk;  NR – nəzarət riski;  AR – 

aşkar etməmək riski  

Məqbul auditor riski (MAR) – audit başa çatdıqdan və şərtsiz müsbət rəyi 

verildikdən sonra maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərin mövcud ola 

bilməsinin auditor tərəfindən etiraf edilməsinin hədd ölçüsüdür.  

Təsərrüfatdaxili risk (TR) – təsərrüfatdaxili nəzarət sisteminin yoxlanılmasınadək 

seqmentlərdə yol verilən səhvlərin mövcudluğunu və onların məqbul sayılan 

miqdardan artıq olması hallarını auditorun ehtimal etdiyi ölçüdür.  

Nəzarət riski (NR) – auditor tərəfindən seqmentlərdə (mərhələlərdə) mövcud olan 

və məqbul sayılan miqdardan artıq səhvlərin sifarişçinin təsərrüfatdaxili nəzarət 

sistemində aşkar edilməməsi və qarşısı alına bilməməsi barədə ehtimal etdiyi  

ölçüdür.  



Aşkar etməmək riski (AR) – sifarişçi təsərrüfat subyektində aparılan audit zamanı 

seqmentlər üzə auditor sübutları toplanarkən maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli 

və ya müəyyən həddi aşan səhvlərin aşkar edilməməsi ehtimalını auditorun öz 

üzərinə götürməsidir.  

Riskin səviyyəsi 0-la 100 arasındakı diapazonla ölçülür. 0-tam əminlik olmaq, 100 

% isə qətiyyən əmin olmamaq deməkdir. Risk əsasən auditin planlaşdırılması və 

auditor sübutlarının toplanmasının təşkil edilməsi zamanı meydana çıxır. Auditor 

riskinin modelini təşkil edən risklər bir birilə əlaqədar olmaqla auditin 

planlaşdırılması və aparılmasında vəhdət təşkil edir.  

Auditin planlaşdırılması zamanı auditor riski modelini tətbiq edərək, təklif olunan 

iki yolun birindən və ya hər iki yoldan eyni vaxtda istifadə etmək olar. Auditor 

riski modelindən istifadə edilməsi yollarından biri peşəkarlıq nöqteyi nəzərindən 

audit planının qiymətləndirilməsində auditora kömək olacaqdır. Auditor aparılacaq 

auditin planını nəzərə alaraq, təsərrüfatdaxili riskin 80%, nəzarət riskinin 50%-i və 

aşkar etməmək riskinin 10% təşkil etdiyini fərz edək. Audit zamanı bu rəqəmlər 

üzrə auditor riski 4% (0,8*0,5*0,1) olacaqdır. Əgər  auditor məqbul auditor 

riskinin lazımı səviyyəsinin 4%-dən artıq olmaması barədə fikrə gəlmişdirsə, o bu 

zaman potensial auditor planını məqbul saya bilər.  

Auditora daha səmərəli plan tərtib etmək üçün riskin hesablanmasının 2-ci 

metodundan istifadə etməklə aşkar etməmək riski və buna müvafiq olaraq 

toplanmalı auditor sübutları müəyyən edilir. Bu məqsədlə auditor riskinin modeli 

aşağıdakı düsturla ifadə olunur:   AR=MAR/TR*NR 

Yuxarıdakı misala istinad edərək auditorun özü üçün müəyyən etdiyi məqbul 

auditor riskinin səviyyəsi 5% olarsa, onda audit planı aşkar etməmək riskinin 10% 

səviyyəsinə (0,5/0,8*0,5)=0,125   seçilən sübutların miqdarının razılaşdırılması ilə 

əlaqədar olaraq dəyişilə bilər. Auditor riskinin modelindən istifadə edilməsinin 3-

cü metodu  risklərin qarşılıqlı əlaqəsini əks etdirməkdən ibarətdir.  

 

 

Mövzu 17. 

Dövlət Auditinin mahiyyəti və əhəmiyyəti 

Dövlətin pul vəsaitləri fondlarının formalaşması və onlardan səmərəli istifadə 

olunması müvafiq dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin olmasını tələb edir.Dövlət 

maliyyə nəzarətinin məqsədi dövlətin fəaliyyətinin səmərəliliyini təmin etməkdir. 

  Dövlət məhz maliyyə nəzarətinin köməyi ilə planlaşdırılmış bütün vəsaitlərin 

vaxtında dövlət fondlarına daxil olmasına,habelə dövlət vəsaitlərindən 

məqsədyönlü istifadəyə nəzarət edir. 



  Geniş mənada dövlət maliyyə nəzarətinin hər hansı digər nəzarətdə olduğu kimi 

elmi cəhətdən əsaslandırılmış  maliyyə siyasətinin təşkil olunması və səmərəli 

maliyyə mexanizminin yaradılmasından ibarətdir.Dövlət maliyyə nəzarətinin 

məzmunu dövlət orqanları tərəfindən yoxlama və təftiş formasında həyata keçirilən 

müxtəlif əməliyyatlar təşkil edir.Həmin əməliyyatlar dövlətin maliyyə 

fəaliyyətində səmərəliliyi təmin etmək məqsədi daşıyır. 

  Konkret olaraq dövlət maliyyə nəzarəti bunlardan ibarətdir: 

 1)Hüquqi və fiziki şəxslərin dövlət qarşısındakı öhdəliklərinin yerinə 

yetirilməsinin yoxlanması. 

2)Büdcədən və büdcədən-kənar fondlardan planlaşdırılmış pul vəsaitlərini dövlət 

tərəfindən məqsədli ayırmanın yoxlanması və təftişi 

3)Büdcədən ayrılmış vəsaitlərdən məqsədli istifadənin yoxlanması və təftişi  

4)Müəssisələrdə kassa əməliyyatlarının aparılması qaydasının,həmçinin valyuta 

mədaxilinin yoxlanması. 

5)Dövlət təşkilatlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təftişi və s. 

Dövlət maliyyə nəzarətinin obyekti ətraf mühitin və texniki mexanizmlərin 

vəziyyəti deyil dövlət pul vəsaiti fondlarının formalaşması,bölüşdürülməsi və 

istifadə olunması ilə əlaqədar maliyyə prosesləridir. 

  Dövlət maliyyə nəzarətinin predmenti muhasibat hesabatları balanslar ssudalar və 

digər sənədlərdir.Əsas dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarından bunlardır: 

Azrəbaycan Respublikasının Hesablama Palatası,Prezidentin İcra Aparatının 

Dövlət Nəzarəti Şöbəsi,Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Nəzarət 

Təftiş İdarəsi,Maliyyə Nazirliyinin Baş Xəzinədarlıq İdarəsi,Azərbaycan 

Respublikasının Vergilər Nazirliyi,Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük 

Komitəsi,Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı,Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və 

s. 

Dövlət maliyyə nəzarəti ümumdövlət və idarə maliyyə nəzartətinə ayrılır. 

Ümumdövlət Maliyyə nəzarətiAzərbaycan Respublikasının Hesablama 

Palatası,Vergilər Nazirliyi, Mərkəzi Xəzinədarlıq və digərləri tərəfindən 

tabeliyindn asılı olmayaraq obyektlərə dair həyata keçirilir 

İdarə Maliyyə Nəzarəti öz növbəsində idarədaxili və təsərrüfatdaxili növlərə 

ayrılır. 

Dövlət maliyyə nəzarəti tətbiq formasına görə məcburinəzarətə və təşəbbüs 

(könüllü əsasında) əsasında nəzarətə ayrılır. Məcburi maliyyə nəzarəti səlahiyyətli 

orqanlar tərəfindən qanunverciliyin tələblərinə uyğun həyata keçirilir.Ümumiyyətlə 



Məcburi Maliyyə Nəzarəti,Vergilər Nazirliyi Orqanları.Azərbaycan Respublikası 

nın Hesablama Palatası,Xəzinədarlıq və digərləri tərəfindən həyata keçirilir. 

Təşəbbüsəsasında maliyyə nəzarəti zəruri hallarda dövlət müəssisələri 

rəhbərlərinin habelə bütün əmlakı dövlət mülkiyyətində olan digər təşkilatların 

rəhbərlərinin qərarı ilə həyata keçirilir. 

Dövlət maliyyə nəzarəti fəaliyyət sahələrinə görə bir neçə qrupa ayrılır.Bunlara 

büdcə,vergi nəzarətini,prelun tədavülünə nəzarəti,valyuta,sığorta nəzarətini aid 

etmək olar. 

Dövlət maliyyə nəzarəti onu həyata keçirən orqanlardan asılı olaraq bir neçə yerə 

ayrılır.Bu halda maliyyə nəzarətinin; nümayəndəli dövlət orqanları və yerli özünü 

idarə etmə orqanları; Azərbaycanın Prezidenti ümumi səlahiyyətli icra hakimiyyəti 

orqanları; xüsusi səlahiyyətli icra hakimiyyəti orqanları idarə maliyyə nəzarəti; 

təsərrüfatdaxili maliyyə nəzarəti kimi istiqamətləri nəzərdə tutulur. 

 

 

 

                                            Mövzu 18.  

             Xəzinədarlıq sisteminin mahiyyəti və onun rolu 

Xəzinə iqtisadiyyatda yeni anlayış deyil. Xəzinədarlıq fəaliyyətinin tarixi lap 

qədimlərə, ilk dövlətlərin yaranma dövrünə gedib çıxır. Məsələn, qədim 

əyyamlarda dövləti yaşatmaq və qorumaq məqsədilə əhalidən toplanan vergilərin 

hamısı xəzinəyə daxil olurdu. O vaxtlar dövlət məhz xəzinədarlıq vasitəsilə idarə 

olunurdu. Dövlətin bütün xərcləri xəzinədən ödənir, dövlətin vəsaitinə nəzarət də 

ordan həyata keçirilirdi. İqtisadiyyat inkişaf etdikcə xəzinədarlıq da təkamülə 

uğradı. Bu mərhələdə xəzinədarlıq sistemi genişlənərək iqtisadiyyatın yeni-yeni 

sahələrini əhatə etməyə başladı. 

Xəzinədarlıq dövlət gəlirlərini və xərclərini nəzarətdə saxlayan və pul-valyuta 

vəsaitinin hərəkətini tənzimləyən ən önəmli dövlət orqanıdır. İqtisadi lüğətlərdə 

verildiyi kimi xəzinədarlıq xəzinənin saxlanması, gəliri və çıxarı ilə məşğul olan 

dövlət idarəsi, yaxud maliyyə orqanıdır. Xəzinədarlıq işinin müasir mexanizmi 

ayrıayrı ölkələrdə bir-birindən fərqlənən daha geniş funksiyalar və səlahiyyətlər 

yerinə yetirir. Bundan əlavə, bəzi ölkələrdə ümumiyyətlə xəzinədarlıq yoxdur, 

onun funksiyasını başqa dövlət orqanı, yaxud orqanları yerinə yetirir. Məsələn, 

ABŞ-də xəzinədarlıq sistemi bütün maliyyə məsələlərini, o cümlədən pul 

dövriyyəsini tənzimləyən ən mühüm maliyyə qurumudur. 



Xəzinədarlıq sisteminin təşkili və onun fəaliyyətinin həyata keçirilməsi hər bir 

ölkədə müəyyən orqanlara həvalə olunur. Maliyyəni idarəçiliyi orqanları bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində çox böyük bir missiya yerinə yetirirlər. 

Maliyyə idarəçiliyi prosesi bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan iki mərhələdən 

ibarətdir: 1) Hazırlıq mərhələsi. İki elementdən ibarətdir: a) maliyyə informasiyası 

və b) planlaşdırma. 

2. Maliyyənin idarə olunmasının birbaşa fəaliyyət mərhələsi. Bir-biri ilə əlaqədə 

olan və sinxron fəaliyyət göstərən üç elementdən ibarətdir: operativ idarəetmə, 

tənzimləmə və nəzarət. Birinci element maliyyə məsələlərinin birbaşa idarə 

olunması deməkdir və maliyyə vəzifələrinin yerinə yetirilməsi sahəsindəki 

tədbirlərin məcmusundan ibarətdir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu tədbirlər 

müxtəlif olur və digər iqtisadi tədbirlərlə bağlıdır. 

Azərbaycan Respublikasında maliyyənin idarə edilməsini ali qanunverici 

hakimiyyət orqanı olan Milli Məclis, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, 

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Gömrük Komitəsi, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı və müvafiq orqanların 

yerli təşkilatları həyata keçirir. 

Azərbaycan Respublikasında da, ümumilikdə maliyyə siyasətinin idarə edilməsi və 

koordinasiyası ilə Maliyyə Nazirliyi məşğul olur. Bu nazirlik respublika 

hökumətinə tabedir və yerlərdə müvafiq orqanlara (strukturlara) malikdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Maliyyə Nazirliyi, şəhər və rayonlarda isə 

maliyyə idarələri və ya şöbələri fəaliyyət göstərir. Onlar, ümumilikdə ölkə üzrə 

maliyyənin idarə olunmasında böyük rolu vardır və ikili tabeliyə malikdirlər. Bir 

tərəfdən, onlar respublika Maliyyə Nazirliyinə, digər tərəfdən isə yeli icra 

hakimiyyəti orqanlarına tabedir. 

Xəzinədarlıq iqtisadi sistemin tərkib hissəsi olmaqla maliyyə sisteminin əsas 

funksiyalarını yerinə yetirir. Qeyd etdiyimiz kimi, bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

maliyyə sistemi və o cümlədən xəzinədarlıq çoxsaylı funksiyalara əməl edir. Bu 

funksiyaların lazımi səviyyədə həyata keçirilməsi üçün heç şübhəsiz ki, 

xəzinədarlığın mükəmməl strukturu yaradılmalıdır. Çünki, xəzinədarlığın 

fəaliyyətində əsas şərt onun çevik struktura malik olmasıdır. 

Xəzinədarlıq sistemi çox geniş struktura malikdir. Azərbaycan Respublikasında 

xəzinədarlığın Maliyyə Nazirliyinin tərkibində yaradılmasınabaxamayaraq, onun 

strukturu heç də Maliyyə Nazirliyinin mövcud strukturunu təkrar etmir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında xəzinədarlıq strukturunun 

yaradılmasında beynəlxalq təşkilatların, ilk növbədə, Beynəlxalq Valyuta 

Fondunun təklifləri və dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin zəngin təcrübəsi nəzərə 

alınmışdır. 



 

                                        Mövzu 19. 

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin vəzifələri və inkişaf istiqamətləri 

Azərbaycan Respublikasında dövlətə məxsus maliyyə ehtiyatlarının vahid 

mərkəzdən idarə edilməsini təmin etmək, bu vəsaitlərin daxil olması və 

xərclənməsi üçün daha çevik nəzarət mexanizmini yaratmaq, dövlət borclarının, 

zəmanətlərin və alınmış kreditlərin uçotunu yaxşılaşdırmaq və respublikada 

qiymətli kağızlar bazarının formalaşmasınısürətləndirmək məqsədi ilə 

“Azərbaycan Respublikasında dövlət xəzinədarlığının yaradılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 4 oktyabr tarixli 398 nömrəli 

Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Baş Dövlət 

Xəzinədarlığı, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, respublikanın şəhər və 

rayonlarında onun ərazi orqanları yaradılmışdır. Bununla da Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Baş Dövlət Xəzinədarlığının 

yaradılması ilə əlaqədar olaraq respublika büdcəsinin, büdcədənkənar dövlət 

fondlarının, büdcədən maliyyələşdirilən idarə və təşkilatların vəsaitləri Baş Dövlət 

Xəzinədarlığının hesablarında cəmləşdirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 1997-ci il 1 yanvar 

tarixindən Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq sisteminin I mərhələsinin 

tətbiqinə başlanılmışdır. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 17 mart 

1997-ci il tarixli 1-19 saylı əmri ilə “Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq 

sisteminin I mərhələsinin tətbiqi üçün metodik vəsait” təsdiq edilmişdir.   

Xəzinədarlıq sisteminin yaradılmasında əsas məqsəd dövlətin malik olduğu 

maliyyə resurslarının optimal idarə edilməsinə zəmin yaratmaq və onu təmin 

etmək idi.  Xəzinədarlıq, maliyyələşmə xərclərini minimuma endirməklə və dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların fəaliyyətini tənzimləməklə həmin 

təşkilatlara vaxtında və zəruri resurslar əldə etməyə imkan verir. “Azərbaycan 

Respublikasında dövlət xəzinədarlığının fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 may 1997-ci il tarixli 568 nömrəli 

Sərəncamına uyğun olaraq xəzinədarlıq sistemi respublikada mərhələlərlə tətbiq 

olunmuş və son nəticədə bütün respublikanı əhatə etmişdir. Bununla da, 

respublikada dövlət maliyyə vəsaitlərindən istifadə olunmasının səmərəli 

mexanizminin formalaşdırılması, bu vəsaitlərin birbaşa son təyinatına çatdırılması 

və onunla bağlı əməliyyatların yalnız xəzinə hesabları vasitəsilə aparılması üçün 

zəruri hüquqi baza yaradılmışdır. 

1997-ci ilin may ayında Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq sisteminin 

tətbiqinin II mərhələsinə başlanılmışdır. “Azərbaycan Respublikasında 

Xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları (II mərhələ)” Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 31 avqust 1997-ci il tarixli 1-136 



saylı əmrlə təsdiq edilmişdir. Respublikamızda tətbiq olunan I mərhələ 

Xəzinədarlıq sisteminin II mərhələsi üçün hazırlıq fazası olub, I mərhələdə 

büdcənin icrası üzrə əməliyyatların uçotu Xəzinə Hesab Kitablarında (XHK-da) 

mövcud uçot sistemi ilə paralel aparılmışdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, I 

mərhələdə aparılan uçot II mərhələdə davam etdirilə bilməzdi, çünki I mərhələ 

sınaq dövrü hesab edilirdi. II mərhələdə isə I mərhələdən fərqli olaraq bank 

tərəfindən büdcənin icrası üzrə əməliyyatların uçotunun aparılması və hesabatın 

hazırlanmasına ehtiyac olmamışdır. Bununla da bu işlər Xəzinədarlığın və Maliyyə 

Nazirliyinin birbaşa vəzifələrinə çevrilmişdir. 

Əvvəlcədən Baş Dövlət Xəzinədarlığı tərəfindən təyin olunmuş Xəzinədarlığın II 

mərhələsinin başlandığı gün XTH-lərinqalıqlarına aid gündəlik hesablaşma 

əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün Baş Dövlət Xəzinədarlığı MB-nin Əməliyyat 

İdarəsində Xəzinədarlığın Cari hesabını açdı. Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinin fəaliyyətini bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğunlaşdırmaq və 

dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi sistemini təkmilləşdirmək məqsədilə Maliyyə 

Nazirliyi haqqında Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 04 

fevral tarixli 271 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Baş Dövlət 

Xəzinədarlığının fəaliyyətinin bu Əsasnamənin tələblərinə uyğunlaşdırılmasını 

həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 06 

noyabr tarixli 203 nömrəli Qərarı ilə “Azərbaycan 45 Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyi yanında Baş Dövlət Xəzinədarlığı haqqında Əsasnamə” təsdiq edilmişdir. 

1999-cu ildən başlayaraq Respublikada öhdəliklərin xəzinə uçotuna qəbul edilməsi 

və maliyyə planlaşdırılması kimi mexanizmləri əhatə edən xəzinədarlığın üçüncü 

mərhələsi tətbiq olundu. Bu mərhələdə dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə öhdəliklərin 

qəbul olunması, maliyyə planlaşdırılması, mədaxil və məxaric əməliyyatları üzrə 

pul dövriyyələrinin tərtibi nəzərdə tutulmuşdur.  

Xəzinədarlıq sisteminin dördüncü mərhələsində büdcə təşkilatlarının maliyyə 

əməliyyatlarına müvafiq nəzarətin qəbul edilmiş öhdəliklərlə yanaşı müqavilələrdə 

nəzərdə tutulmuş şərtlər daxilində alınacaq malların (iş və xidmətlərin) 

satınalınması zamanı tətbiq olunması üçün 1 avqust 2000-ci il tarixdən büdcədən 

maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və 

xidmətlərin xəzinə uçotuna qəbul edilməsi mexanizmi tətbiq olundu. “Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 9 fevral tarixli 48 

nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin yeni strukturu 

və yeni yaradılmış agentlik və xidmətlərin əsasnamələri təsdiq edilmişdir. Bununla 

da Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 

yaradıldı. 

Belə ki, 1994-cü ildən etibarən BVF Azərbaycan Respublikasının xəzinədarlığı 

üçün siyasət və geniş proqram layihəsi üzrə tövsiyyələrini bildirmişdir. 1994-cü 



ildən etibarən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi güclü maliyyə-büdcə 

islahatları proqramına başlamışdır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) və Dünya 

Bankının (DB) nəzarəti altında Maliyyə Nazirliyi şəffaflığın təkmilləşdirilməsi və 

ən yaxşı beynəlxalq təcrübənin tətbiq edilməsi məqsədilə mühüm tədbirlər həyata 

keçirmişdir. 

 

Mövzu 20. 

Daxili auditin mahiyyəti və əhəmiyyəti 

Daxili auditin sisteminin ilkin forması olmaqla,idarəetmənin əsas elementlərindən 

biri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Daxili auditin məqsədi neot siyasəti də daxil olmaqla müəssisənin iqtisadi 

siyasətinə ekspert rəyinin verilməsindən və bütün sruktur bölmələrinin həyata 

keçirdiyi müəssisədaxili nəzarətin səviyyəsinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. 

  Daxili audit təsərrüfat subyektinin rəhbərliyinin göstərişi ilə müəssisə və 

təşkilatın tərkibində onun daxili sənədləri ilə tənzimlənən maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin qəbul edilmiş muhasibat uçotu qaydalarına uyğunluğunun və 

idarəetmə prinsiplərinin səmərəliliyinin yoxlanılması sistemidir. 

  Daxili audit müstəqil təminatverici və məşvərətçi fəaliyyətidir. Daxili audit 

müəssiə və təşkilatın tərkibində müstəqil struktur bölməsi və ya ştat vahidi kimi 

fəaliyyət göstərir və daxili nəzarət orqanı olmaqla yalnız müəssisənin rəhbərinə 

vəya direktorlar şurasına tabedir, onun tələb etdiyi məsələləri araşdıraraq nəticələri 

haqqında yalnız ona hesabat verir. 

  Daxili audit xidmətinin məqsədi nəzarətdən əlavə maliyyə-muhasibat 

hesabatlarının təhlili və müəssisənin idarə olunması üçün qərarların qəbul edilməsi 

məqsədi ilə rəhbərliyə informasiyanın təqdim olunması passivlərin yetərliliyinin 

qiymətləndirilməsi təsərrüfat əməliyyatlarına dair neotun düzgün aparılmasının və 

hesabatların düzgün tərtib olunmasının yoxlanılması,kənar auditorlarla səmərəli 

qarşılıqlı fəaliyyət,vergi və maliyyə məsələləri üzrə tövsiyyələr verilməsindən 

ibarətdir. 

  Daxili auditin təftişin məqsəd və vəzifələri arasında ciddi fərqlər 

mövcuddur.Onlar ilk növbədə yoxlama obyektləri baxımından fərqlənirlər.Daxili 

audit maliyyə hesabatını təhrif edən,ödəmə qabiliyyətini aşağı salan müəssisənin 

maliyyə vəziyyətini pisləşdirən səbəbləri aşkar edir.Təftiş qanunvericiliyi pozan 

bütün səbəbləri aşkar edir. 

  Daxili audit yoxlamadan başqa bölmənin maliyyə vəziyyətinin təhlilinə 

passivlərin (investorların) cəlb olunmasına məsləhətləşməyə yönəlib.Təftiş isə 

yalnız aktivlərin qorunmasına sui istifadənin qarşısının alınmasına və profilaktik 



tədbirlərin keçirilməsinə yönəlib.Daxili auditdə yekun sənədləri-səhvlərin 

düzəldilməsi və bölmənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə auditorun 

hesabatı və tövsiyyələridir.Təftişin sonunda təftiş aktı doldurulur,təşkilati nəticələr 

müəyyən edilir,cərimələr qoyulur məlumat baş idarəyə vəya başqa orqanlara 

çatdırılır; kənar auditdə olduğu kimi daxili auditdə də alınan məlumat məxfi 

saxlanılır, təftişdə isə geniş müzakirə olunur. 

  Hazırda dünyada daxili auditin aşağıdakı növləri mövcuddur: 

1)İdarəetmə sistemlərinin funksional auditi 

2)İdarəetmə sistemlərinin təşkilati-texniki auditi 

3)Müəssisənin idarəetmə sisteminin hərtəfli auditi 

4)Fəliyyət sahələrinin auditi  

5)Uyğunluq auditi 

İdarəetmə sistemlərinin funksional auditi hər hansı bir funksional sahənin istehsal 

gücünün və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi keçirilir. 

  İdarəetmə sistemlərinin təşkilati-texniki auditi daxili audit orqanı tərəfindən 

idarəetmənin ayrı-ayrı hissələrinin təşkilati və ya texniki məqsədəuyğunluğunun 

səmərəliliyinə nəzarət kimi həyata keçirilir. 

  Fəaliyyət sahələrinin auditi təsərrüfat fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına şərait 

yaradan imkanların müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə müəyyən fəaliyyət növlərinin 

sahələrinin vəya biznes layihələrinin hərtərəfli obyektiv təhlilini və yoxlanılmasını 

nəzərdə tutur.Uyğunluğun auditi dedikdə,təsərüfat fəaliyyətinin müxtəlif 

tələblərə,təlimatlara,qaydalara və qanunlara müvafiqliyinin auditi başa düşülür. 

 

Mövzu 21. 

Daxili auditin təşkili və standartları 

 Daxili Auditin əsas vəzifələri aşağıdakılardır. 

1)Muhasibat və operativ neot işinin təhlili müəssisənin maliyyə təsərrüfat 

fəaliyyəti üzrə əməliyyatların tam və dəqiq əks olunması və bunun əsasında 

hesabat məlumatlarının etibarlılığının təmin edilməsi üçün təkliflər hazırlamaq  

2)Maliyyə və istehsalat məmulatlarının düzgünlüyünü və keyfiyyətini yoxlamaq və 

bu barədə müəssisənin rəhbərliyinə məlumat vermək  

3)Müəssisədə həyata keçirilen əməliyyatların və hazırlanan hesabatların əsasını 

təşkil edən qayda,plan,prosedur, qanun və təşkilatlar sisteminin yaradılmasını və 

onlara riaət olunmasını yoxlamaq 



4)Müəssisədə aparılmış kənar və daxili auditor yoxlamalarının materiallarını 

ümumiləşdirmək,sistemləşdirmək təhlil etmək və onların nəticələri barədə müvafiq 

təkliflər hazırlamaq  

  Muhasibat uçotu və vergiqoyma sahəsində həmçinin hüquq məsələlirdə və audit 

üzrə başqa sahələrdə məsləhət xidmətləri-ən cox rast gəlinən xidmət novlerindən 

biridir.Cari işlərlə məşğul olan muhasibə qeyri-adi  və ya nadir rast gəlinən iqtisadi 

şəraitdə həmçinin qanunvericiliyə müvafiq dəyişiklikler edildikdə profesional 

yardım tələb oluna bilər.Bu xidmətin yerinə yetirilməsi daxili audit xidmətinin 

vəzifələrinədə aid ola bilər . 

  Bəzi təcrübələrə əsaslanaraq daxili auditorlar binaların,şirkətlərin və.s idarəetmə 

funksiyanın o cümlədən öz fəallarının müstəqil ekspert qiymətləndirilməsini 

həyata keçirirlər.Onlar idarəetməni həyata keçirən baş firmalara yoxlama 

apardıqları müəssisə barədə qiymətlərini,təhlili 

nəticələrini,məlumatlarının,tövsiyyə və məsləhətlətini çatdırırlar.Daxili auditorlar 

dövlət sektorunda olduğu kimi, özəl sektorda da fəaliyyət göstərirlər. 

  Daxili auditin vəzifəsi müvafiq işçilərə öz vəzifələrini mümkün qədər peşəkar və 

səmərəli yerinə yetirməkdə kömək etməkdir.Daxili auditorlar yuxarı rəhbərliyin 

qarşısında hesabat verir və adətən drektorların idarə heyyəti və idarəetmə bölmələri 

ilə birbaşa əlaqədə olurlar.  

  Daxili auditorlar müəssisənin birinci şəxsinə tabedirlər və aşağıdakı funksiyaları 

yerinə yetirirlər. 

1)Vəsaitlərdən istifadənin vəzyətinə nəzarət 

2)İzafi xərclərə yol verilməməsinə nəzarət  

3)Rəhbərliyin qərar qəbul etmək üçün istifadə etdiyi məlumatın düzgünlüyünün 

təsdiqlənməsi 

4)Təsərrüfat əməliyyatlarının yerinə yetirilməsinin düzgünlüyünə nəzarət 

5)Maliyyə fəaliyyətinin səmərəliliyinin təhlili və onun yüksəldilməsinə dair 

təkliflər verilməsi  

6)İdarəetmə sistemi üzrə məlumatların keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi  

Daxili auditin standartları. Daxili auditorlar öz işlərini daxili audit peşəsinin və 

ayrılıqda hər bir auditorun ixtisasını yüksədilməsini əsas məqsəd hesab edən 

beynəlxalq assosiasiyanın Daxili Auditorlar İnstitunun  işləyib hazırladığı 

tövsiyyələr əsasında həyata keçirilməlidir.Daxili audit standartları-daxili auditin 

keyfiyyətinə və etibarlılığına normativ tələbləri müəyyən edən və onlara riaət 

olunduqda daxili auditor fəaliyyətinin uğurlu nəticəsini təmin edən əsas qaydaları 

müəyyənləşdirir. Daxili audit standartlarının məqsədləri aşağıdakılardır. 



1)Rəhbərlərə,direktorlar şurasına,dövlət orqanlarına,kənar auditorlara və bütün 

dərəcələr üzrə oxşar peşəkar təşkilatlara daxili auditin rolunun və məsuliyyətinin 

izah edilməsi. 

2)Rəhbərlik üçün zəmin yaradılması və daxili audit üzrə normativ işlər: 

3)Daxili auditin həyata keçirilməsi təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi 

   Standartlar təklitanın daxili audit bölməsinin,bölmə müdürünün daxili 

auditorların funksiyonal vəzifələrini müəyyənləşdirir. Standartlar aşağıdakıları 

əhatə edir. 

1)Daxili audit bölməsinin təftiş olunan fəaliyyət sahələrindən asılı olmaması və 

onların obyektivliyi 

2)Daxili auditorların göstərməli olduqları peşəkarlığı və peşəkar diqqəti  

3)Daxili audit işinin həcmi  

4)Daxili audit tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi 

5)Daxili audit bölməsinin rəhbərliyi 

  Daxili auditorun prinsiplərinə müstəqillik,obyektivlik, qaydalara riaət etmək 

məsuliyyət və məxfilik aiddir. 

 

 

 

Mövzu 22. 

Beynəlxalq audit təşkilatları 

Ali audit qrumları bir sıra beyn və regional təşkilatlarda birləşərək fəaliyyət 

göstərirlər.Bu təşkilatların ən mötəbəri dünya ölkələri ali audit qurumları təşkilatı 

olan İNTOSAİ-dır. İNTOSAİ 1953 cu ildə təsis olunmuşdur.Əvvəlcə onun 

tərkibində 34 ölkənin dövlət auditorları təşkil olunmuşdur.Hal-hazırda onun 

üzvlərinin sayı 175 i örtmüşdür.İNTOSAİ 5 dildə işləyir.İNTOSAİ –in komitələri 

və işçi qrupları dövlət auditi peşəsini inkişaf etdirmək üçün peşə standartları 

metodik göstərişlər və təlimlər,biblioqrafiyalar və başqa materiallar hazırlayırlar. 

  İNTOSAİ 2 böyük mükafat təsis etmişdir.Çorç Kandotc mükafatı ali audit 

qanunlarına dövlət auditinə böyük nailiyyətlərə görə verilir. 

  1977 ci ildə Limanda İNTOSAİ-in IX konfransında audit qaydaları haqqında 

göstərişlər bəyyannaməsi qəbul edilmişdir.Bəyannamənin əsas məqsədi-müstəqil 

dövlət auditinə çağırışlar bəyannamənin qayda və müddəaları öz aktuallığını indidə 

saxlayır. 



  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 1997 ci ildən İNTOSAİ-in 

üzvüdür. 

  Avropa ölkələri ali audit qrumları təşkilatı EVROSAİ.Bu təşkilat 1989 cu ildə 

Berlində İNTOSAİ –in konqresində yaradılmışdır.Berlin Bəyannaməsində əsas 

məqsəd kimi,Maliyyə Nəzarəti sahəsində Avropa ölkələri arasındakı münasibətləri 

yaxşılaşdırmaq bütün sahələrdə Avropa ölkələrinin Ali audit qrumları arasındakı 

qarşılıqlı əlaqələri genişləndirmək zənginləşdirmək,müxtəlif metod və 

prosedurlarını hazırlamaq və s bu kimi vəzifələr qoyulmuşdur. 

ASOSAİ-Asiya ölkələrinin Ali Audit instutu 1979 cu ildə İNTOSAİ-in 7 regional 

işçi qrupundan biri olaraq yaradılmışdır.Aərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatası 1999 cu ildə ASOSAİ üzvlüyünə qəbul olunmuşdur. 

  ASOSAİ-in məqsədi-üzvlər arasında əməkdaşlıq etmək keyfiyyətin 

yaxşılaşdırılması məqsədi ilə təhsilləri davam etdirmək üçün şərait 

yaratmaq,dünyanın digər audit qrupları arasında əlaqə yaratmaq və s. 

 

 

 

 

 

 

Mövzu 23. (1saat) 

Məlumatların  kompyuterlə işlənməsi prinsipləri və audit 

nəzarəti 
Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq müəssisə və təsərrüfat subyektlərində 

informasiya axını gündən günə artır. Bu zaman auditor hökmən məlumatların maşınla 

işlənməsi metodlarından xəbərdar olmalıdır. Belə ki, müəssisədə məlumatlarln 

kompyuterlə işlənməsi sisteminin mövcud olması auditor tərəfindən müştəriyə uçot 

sisteminin və daxili nəzarətin növlərini ətraflı öyrənməyə mühüm müsbət təsir 

göstərməklə, auditin və uçotun avtomatlaşdırılmasına şərait yaradılır.  

Respublikada auditin və uçotun avtomatlaşdırılması bir sıra amillərlə əlaqədardır. 

Birincisi, bu Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı, yerli mühasibat uçotunun beynəlxalq 

prinsiplərə uyğunlaşdırılmasıdır.  

Bütün bu amillər kompyuterlə məlumatların işlənməsi sisteminin tezliklə yaradılmasını 

reallaşdırır ki, bu da müştərilərin gündən günə artan tələbatını ödəməyə imkan verir.  

Auditor müştərinin məumatlarının kompyuterdə işlənilməsi haqqında aşağıdakı 

informasiyaları almalı və müvafiq sənəd növündə rəsmiyyətə salmalıdır.  

Bu məlumatların kompyuterdə işlənməsi və dəyişməsi prosesinə düzgün nəzarət etmək 

üçün yeni kompyuter sisteminin tətbiqinə şərait yaradılmalıdır. Bu isə öz növbəsində 

avtomatlaşdırılmış sistemlə əlaqədardır.  

Müvafiq olaraq avtomatlaşdırılmış sistemlər auditorların işinə və rəylərinə ciddi təsir 

göstərməklə əllə və kompyuterlə işlənməsi arasında nəzərə çarpacaq fərqlə əmələ 



gətirir. Həmin fərqə aşağıdakılar daxil aid edilə bilər: 

1. Əməliyyatlar barədə yazılışların çatışmazlığı 

2. Standartlaşdırılmış mühasibat yazılışları 

3. Funksiyaların kifayət qədər bölünməsi  

4. Səhvlərin potensial yaranma imkanı 

5. Əməliyyatların sanksiyalaşdırılması 

6. Kompyuter avadanlığının və proqram təminatının əlavə imkanlarının istifadəsi 

 

Müəssisə və təsərrüfat subyektlərini yoxlayarkən auditor adətən komputerləşmə ilə 

əlaqədar  onlarda artıq baş vermiş uçotdakı təşkilati dəyişikliklərlə bağlı olur. Bu 

dəyişiklikləri bir neçə qrup amillərə bölmək olar: 

1. Zəruri texniki vəsaitlər 

2. İşçi heyəti 

3. Məlumatların mərkəzləşdirilməsi və vəzifələrin bölgüsü 

4. Təsdiqetmə metodları 

Təşkilati dəyişikliklərlə yanaşı olaraq uçot və audit informasiyalarının əyaniliyində 

dəyişikliklər də baş verir.  

Əyani dəyişikliklərə əsasən informasiyanın daxil edilməsində, məlumatların 

işlənməsində və əməliyyatlarln izlənməsində müşahidə etmək olar.  

Daxil edilmiş informasiyanın əyaniliyində dəyişikliklə o vaxt baş verə bilər ki, 

əməliyyatlar terminaldan bir başa sistemə işlənir və təkcə ilkin sənədlərə əsaslanır.  

Auditor həm də nəzərə almalıdır ki, bütün uçot idarəetmə proqramlarında  mühasibin işi 

ilkin sənədlərin kompyuterə işlənməsi prosesində səhvlər də ola bilər. Bu səhvlər 

əsasən 4 cür olur:  

1. Heyətin işə cəlb edilmə dərəcəsinin azalması  

2. İnformasiyanın eyni cür işlənməsi 

3. İcazəsiz daxil olma 

4. Məluamtların itkisi 
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