
Daxili Audit  Xidməәti  

Daxili Audit Xidməәti (DAX) Bankımızın Korporativ İdarəәetməә strukturunda yer tutmuş 
orqanlardan biri kimi, 2003-cü ildəә yaradılmışdır vəә bu günəә kimi öz fəәaliyyəәtini müvafiq 
qanunvericilik vəә normativ səәnəәdləәr əәsasında təәkmilləәşdirmişdir. Başlıca olaraq, DAX-ın 
fəәaliyyəәti “DAX haqqında ƏӘsasnaməәyəә” əәsaslanır.  

Bankımızda DAX-ın fəәaliyyəәti peşəәkar auditorlar təәrəәfindəәn həәyata keçirilir vəә bütün audit 
layihəәləәrinin həәyata keçirilməәsi başlıca olraq 4 prinsip əәsasında icra olunur; 

- Vicdanlılıq - Daxili auditorların vicdanlı olması onlara olan etibarı vəә veriləәn qəәrarlara 
inamı artırır 

- Obyektivlik - Daxili auditorlar audit olunacaq prosesləәri yoxlamaq üçün məәlumatları 
toplayarkəәn vəә qiyməәtləәndirəәrkəәn, yüksəәk peşəәkarlıq nümayiş etdirirləәr 

- Konfidensiallıq - Daxili auditorlar əәldəә etdikləәri məәlumatları müvafiq orqanlara 
ötürməәkdəәn vəә öz peşəәkar fəәaliyyəәtindəә istifadəә etməәkdəәn başqa, digəәrləәrinəә 
ötürülməәsinəә qəәtiyyəәn imkan vermirləәr 

- Peşəәkarlıq  - Daxili auditorlar öz xidməәtləәrini yerinəә yetirməәk üçün müvafiq bilikləәrin vəә 
təәcrübəәnin əәldəә olunmasına müraciəәt edirləәr     

Daxili Audit Xidməәti - bank fəәaliyyəәtinin təәnzimləәnməәsi üzrəә normativ aktlara, bankdaxili 
prosedurlara, qaydalara vəә təәlimatlara bankın əәməәkdaşları təәrəәfindəәn riayəәt olunmasına nəәzarəәt 
edəәn, bankın fəәaliyyəәtindəә yol veriləә biləәcəәk nöqsan vəә qüsurların qarşısının alınması məәqsəәdiləә 
təәdbirləәr görülməәsi üçün Rəәhbəәrliyi vaxtında məәlumatlandırmağa məәsul olan funksional struktur 
vahididir.    

DAX-ın rəәhbəәri vəә əәməәkdaşları Audit Komitəәsinin təәqdimatı iləә Müşahidəә Şurası təәrəәfindəәn 
vəәzifəәyəә təәyin olunur vəә vəәzifəәdəәn azad edilirləәr. DAX-ın fəәaliyyəәtinəә cari rəәhbəәrlik DAX-ın 
rəәhbəәri təәrəәfindəәn həәyata keçirilir. DAX bilavasitəә Audit  Komitəәsinin nəәzarəәti altında fəәaliyyəәt 
göstəәrir vəә ona hesabat verir. 

Daxili Audit Xidməәtinin fəәaliyyəәti əәvvəәlcəәdəәn planlaşdırılmış şəәkildəә Audit Komitəәsi təәrəәfindəәn 
təәsdiq olunmuş illik iş planına uyğun olaraq aparılır, bununla yanaşı il əәrzindəә qəәfləәti 
yoxlamalar, İdarəә Heyəәtinin vəә Müşahidəә Şurasının sifarişləәri əәsasında olan yoxlamalar həәyata 
keçirilir.     

DAX öz fəәaliyyəәtindəә əәsasəәn aşağıdakılara səәlahiyyəәtlidir: 

- Struktur bölməәləәrinin Rəәhbəәrlik təәrəәfindəәn veriləәn tapşırıqlara vəә göstəәrişləәrəә riayəәt 
etməәsini vəә işçiləәrin vəәzifəәləәrinin icrasını, əәməәliyyat riskləәrinin qiyməәtləәndirilməәsini vəә 
onlara nəәzarəәti qiyməәtləәndirməәk; 

- Bank təәrəәfindəәn təәsdiq edilmiş limit vəә normalara riayəәt edilməәsinəә nəәzarəәti vəә maliyyəә 
riskləәri vəә ona nəәzarəәti qiyməәtləәndirməәk; 

- Bank riskləәrini vəә onlara nəәzarəәtin vəәziyyəәtini qiyməәtləәndirməәk. 

Hal-hazırda Daxili Auditin müasir standartları, fəәaliyyəәtin klassik anlamda başa düşüləәn təәftiş 
işindəәn daha çox, risq istiqaməәtli audit layihəәləәrinin aparılmasına üstünlük verilməәsini təәləәb edir.        



Aparılan yoxlamalar vəә audit layihəәləәri Bankın bütün fəәaliyyəәtini əәhatəә edir, mövcud vəә ehtimal 
olunan riskləәrin aşkar olunması istiqaməәtindəә həәyata keçirilir.  

DAX-ın əәsas fəәaliyyəәti Bankımızda mövcud olan vəә bütün biznes prosesləәri əәhatəә edəәn Daxili 
Nəәzarəәt mexanizmləәrinin adekvatlığını qiyməәtləәndirməәk, onun barəәsindəә rəәy söyləәməәk vəә bu 
mexanizmi təәkmilləәşdirməәk istiqaməәtindəә tövsiyyəәləәr verməәkdəәn ibarəәtdir. Bununla yanaşı, 
DAX həәyata keçiriləәn bütün audit layihəәləәrindəә Bankın bütün strukturları üzrəә fəәaliyyəәtin 
qüvvəәdəә olan normativ səәnəәdləәrəә, müvafiq qanunvericiliyəә vəә Bankın Biznes Strategiyasına 
uyğunluğunu qiyməәtləәndirir. DAX-ın fəәaliyyəәti Bankın bütün fəәaliyyəәt sahəәləәrini əәhatəә edir.     

Audit layihəәləәrinin nəәticəәsi olaraq, DAX təәrəәfindəәn aşkar olunmuş nöqsanlar üzrəә Rəәhbəәrlik 
təәrəәfindəәn Təәdbirləәr Planının hazırlanması vəә sonradan DAX təәrəәfindəәn həәmin Təәdbirləәr 
Planının vaxtında vəә keyfiyyəәtləә icra olunmasına nəәzarəәt olunması Bankımızda 
sistemləәşdirilmişdir vəә korporativ idarəәetməә məәdəәniyyəәtinin təәrkib hissəәsinəә çevrilmişdir.     

    

 

  


