
 
 

 

Xidmət göstərən təşkilatlarda daxili nəzarət 
sisteminin effektivliyi üzrə (SOC 2) hesabatı 
Xidmət təminatçıları ilə əlaqəli risklərin uyğun şəkildə idarə 
edilməsi və izlənilməsi. 

 

SOC 2 hesabatları haqqında ümumi anlayış  

Müəssisələr son dərəcə vacib xidmətlərin göstərilməsində getdikcə üçüncü 
tərəflərdən daha çox asılı vəziyyətə düşürlər. Bu xidmətlərin böyük bir hissəsi idarə 
olunan İT xidmətləri, xidmət kimi proqram təminatı (SaaS) və xidmət kimi təhlükəsizlik 
daxil olmaqla, informasiya texnologiyaları (İT) ilə əlaqədardır. Bu üçüncü tərəf 
xidmətlər müəssisələrin qlobal səviyyədə rəqabət təşkil etməsinə, bazarda 
böyüməsinə və ya keyfiyyəti yüksəldərkən xərcləri azaltmasına kömək edə bilər. 

Bununla belə, üçüncü tərəf təchizatçıların mürəkkəb şəbəkəsinin artan istifadəsi kiber 
təhdidlər və təhlükəsizlik təhdidləri, məlumatın keyfiyyəti məsələləri, məxfilik 
haqqında qanunvericilik və normativ tələblər kimi İT üzrə korporativ idarəetmə 
narahatlıqlarını da artırır. Tənzimlənib-tənzimlənməməsindən asılı olmayaraq hər bir 
şirkət bu öhdəliklərlə əlaqədar risklərə görə məsuliyyət daşıyır; bu səbəbdən, onlar 
riski lazımınca idarə etməli və izləməlidirlər. 

Bu gün təşkilatlar, daxildən və ya kənardan təmin edilməsindən asılı olmayaraq, hər 
zaman olduğundan daha çox məlumatlarının və baza sistemlərinin təhlükəsizliyini, 
əlçatanlığını, gizliliyini, işlənilmənin tamlığını və məxfiliyini təmin etmək zərurəti 
duyurlar. “Deloitte Azerbaijan” şirkətinin İnformasiya və Nəzarətin Təminatı 
xidmətləri blok zənciri texnologiyası, bulud və İT təhlükəsizliyi sahələrinə, eləcə də 
aşkar olunmuş risklərin aradan qaldırılması üzrə nəzarət vasitələrinə xüsusi diqqət 
yetirərək, daxili sistemlər, biznes prosesləri, layihələr, tətbiqetmələr, məlumatlar və 
üçüncü tərəflərə təsir göstərən risklərin müəyyənləşdirilməsi üzrə ixtisaslaşmışdır. 

SOC 2 hesabat standartı təhlükəsizlik, əlçatanlıq, prosesin tamlığı, məxfilik və gizlilik 
kimi etibarlılıq prinsiplərinə fokuslanaraq, təşkilati struktur, İT, insan resursları və 
üçüncü tərəf idarəetmə daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmadan, bir çox sahə 
ilə əlaqədar daxili nəzarət sisteminin effektivliyi haqqında audit rəyidir. Bulud 
hesablamalar, xidmət qismində təhlükəsizlik və blok zənciri kimi texnologiyalar inkişaf 
etdikcə və iqtisadi şərtlər səbəbindən təşkilatlar xarici mənbələrdən istifadə yolu ilə 



 
 

səmərəliliyi artırmağa yönəldikcə, üçüncü tərəflərin idarə etdiyi məlumatların tamlığı, 
əlçatanlığı və məxfiliyi ilə bağlı sualları cavablandırmaq ehtiyacı artır. 

Hətta üçüncü tərəflərin xidmətlərindən istifadə etməyən şirkətlər üçün də daxili 
nəzarətin effektivliyi ilə əlaqədar maraqlı tərəflərin və tənzimləyici orqanların tələbləri 
artır. SOC 2 hesabatı şirkətlərə bu sualların cavablandırılmasında köməklik göstərə 
və müəyyən edilmiş riskləri aradan qaldırmaq üçün xidmət təminatçılarının daxili 
nəzarət sistemlərinin effektivliyinə dair daha çox əminlik verə bilər. 

SOC 2 hesabatının üstünlükləri 

SOC 2 hesabatı xidmət auditorlarının müxtəlif sənaye standartlarını (məsələn, 
ISO27001, NIST və CSA) vahid hesabata daxil etməyə imkan verən genişləndirilə bilən 
bir struktura malikdir. SOC 2 hesabatları bütün növ şirkətlər və onların müştəriləri 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. 

Şirkətlər üçün olan üstünlüklər əhəmiyyətlidir, belə ki, xidmət auditorları yüzlərcə 
audit tələbinə, müştəri sorğularına və təklif sorğularına ayrı-ayrı cavab vermək əvəzinə 
bir hesabat təqdim edə bilərlər. Bundan əlavə, SOC 2 hesabatı şirkət rəhbərliyinin 
özünün daxili nəzarət sisteminə güclü bağlılığını, eyni zamanda şirkətin ümumi 
nəzarət sistemlərinə riayət etdiyini və daxili nəzarət sistemi üzərində möhkəm 
idarəetməyə malik olduğunu nümayiş etdirir. 

SOC 2 hesabatları üçüncü tərəf xidmət təminatçıları və digər şirkətlərin yalnız bir 
auditdən keçməsini və bir neçə ünvana cavab verməsini təmin edərək, geniş miqyaslı 
normativ tələblər və sənaye nəzarəti tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün 
standartlaşdırılmış bir format təqdim edir. Etibarlılıq meyarları şirkətlərin bulud 
hesablamalar (məsələn, infrastruktur xidmət kimi [IaaS], platforma xidmət kimi [PaaS] 
və proqram təminatı xidmət kimi [SaaS]), blok zənciri və idarə olunan İT xidmətləri 
sahəsindəki əsas öhdəlikləri ilə birbaşa əlaqəlidir. Bunlar xidmət göstərən təşkilatın 
xidmətdən istifadə edən qurumların maliyyə hesabatları üzərində daxili nəzarəti ilə 
əlaqədar nəzarət vasitələrinin effektivliyinə dair SOC 1 hesabatı ilə yetərincə əhatə 
oluna bilməz. 

SOC 2 hesabatları autsorsinq xidmətləri göstərən şirkətlərin müştəriləri tərəfindən 
də yüksək qiymətləndirilir, çünki bu hesabatlar üçüncü tərəfin nəzarəti üçün tələb 
olunan mənbələrin sayını azaltmağa kömək edə bilər. Müştərilər xidmət təminatçısı 
tərəfindən idarə olunan nəzarət sistemləri ilə əlaqədar müstəqil zəmanət ala və proses 
və mövcud nəzarət sistemləri haqqında hərtərəfli təsəvvür əldə edə bilərlər. 



 
 

SOC 2 hesabatında xidmətdən istifadə edən müəssisənin daxili nəzarət strukturunun 
tam olmasını və bütün müvafiq tələblərə cavab verməsini təmin etmək üçün 
xidmətdən istifadə edən təşkilatın üçüncü tərəf xidmət təminatçısı ilə bağlı həyata 
keçirməli olduğu nəzarət sistemləri aydın təsvir olunur. 

Nəhayət, SOC 2 hesabatını nəzərdən keçirdikdən sonra müştəri xidmət təminatçının 
nəzarət sistemindəki müvafiq boşluqlar barədə məlumat əldə edə bilər. Bundan sonra 
onlar normativ tələblərə cavab vermək, eləcə də öz müştərilərinin tələblərinə və 
şirkətin daxili nəzarətinə uyğun olmaq üçün bu boşluqlara vaxtında reaksiya verə 
bilərlər. 

“Deloitte Azerbaijan” aşağıdakı xidmətləri təklif edir. 

Müstəqil üçüncü tərəf xidmət auditoru kimi, “Deloitte Azerbaijan” şirkətlərə 
aşağıdakılarla bağlı köməklik göstərir: 

 SOC 2 hesabatının müvafiq metodoloji tələblərinin və digər sənaye 
standartlarının gözlənilməsi üçün müəyyən edilmiş sahələri əhatə edən SOC 2 
hesabatının attestasiyasına hazırlıq; 

 Tətbiq olunan standarta uyğun olaraq nəzarət yoxlamasının aparılması və 
müvafiq qaydada auditor rəyinin imzalanması. 

“Deloitte” qlobal üzv şirkətlər şəbəkəsinin üzvü olaraq “Deloitte Azərbaycan” SOC 2 
hesabatına dair məsələlər üzrə qabaqcıl təcrübəyə malikdir. Dəyərli biznes ideyalarını 
proaktiv olaraq müəyyənləşdirmək, əməkdaşlıq müddətində inkişaf üçün təkliflər 
vermək və hamar və ardıcıl bir prosesi təmin etmək üçün müştərilərimizlə çalışırıq. 

 “Deloitte Azərbaycan” SOC 2 hesabat xidmətləri üçün hərtərəfli və 
strukturlaşdırılmış bir yanaşma işləyib hazırlamışdır. SOC 2 hesabatlarının 
hazırlanması və təqdim olunması metodologiyamız bulud hesablamalar, blok zənciri 
və idarə olunan İT xidmətlər göstərən müştərilərimizin xüsusi iş ehtiyaclarını ödəmək 
üçün uyğunlaşdırılmış mərhələli bir yanaşma tətbiq edir. 

Bizim yanaşmamız risk yönümlü fokusu özündə birləşdirir, eyni zamanda əhatə 
dairəsini müəyyənləşdirmək, nəzarət yoxlamaları və SOC 2 hesabatı ilə əlaqəli tapşırıq 
və fəaliyyətləri icra etmək üçün təsirli və effektiv metodları müəyyən edir. Biz 
xidmətimizi sizin ehtiyaclarınıza uyğunlaşdırırıq, tələb olunan məlumatların 
toplanması üçün göstərilən səyləri azaldaraq, sizin və personalınızın SOC 2 tələbləri 
haqqında daha aydın bir təsəvvürə malik olmasına yardımçı oluruq.   



 
 

Biz dərin sənaye bilikləri və təcrübəsinə malik mütəxəssislərlə yanaşı, xidmətlərin 
auditi sahəsində təcrübəli peşəkarlardan ibarət, diqqətlə seçilmiş layihə qrupu təqdim 
edirik. Biz ISO27001, CSA və COBIT daxil olmaqla, müvafiq çərçivələrdən yaxşı 
xəbərdarıq və lazımi sertifikatlara sahibik. 
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Vladimir Deloitte-da Risk üzrə Məsləhət Xidmətləri Departamentinin Direktorudur. O, Xəzər və Qafqaz regionlarında 
kiber təhlükəsizlik və rəqəmsal texnologiyalar xidmətlərinə rəhbərlik edir. Vladimirin İT və kiber təhlükəsizlik xidmətləri 
sahəsində 20 ildən çox iş təcrübəsi vardır və o, Rəqəmsal və Kiber Risklərin idarə edilməsi, İT xərclərinin 
optimallaşdırılması və Rəqəmsal əsaslı transformasiyalar üzrə ixtisaslaşaraq bütün MDB regionunda çoxlu sayda iri 
müəssisələrə xidmət göstərir.  
O, 2019-cu ildə Deloitte-da çalımağa başlamışdır. Azərbaycan, Qazaxıstan,Gürcüstan və Özbəkistan ofislərində fəaliyyət 
göstərir. Deloitte-dan əvvəl Vladimir Almatıda qlobal konsaltinq şirkətində İT Məsləhəti üzrə Direktor olmuşdur. O, 
Moskva Beynəlxalq Biznes Məktəbinin (MIRBIS) Sahibkarlıq sahəsində Magistr (MBA) dərəcəsini almışdır.  
Vladimir Qazaxıstan Dövlət Texniki Universitetinin Məlumatların qorunması və təhlükəsizliyi sahəsində fərqlənmə 
diplomunu almışdır. Həmçinin Vladimir CISA, CISSP, CRISC, PRINCE 2, ISO 27001 LA üzrə sertifikatlı peşəkar 
mütəxəssisdir.  
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Qəmər Deloitte-un Azərbaycan ofisində Köməkçi Menecer vəzifəsində çalışır.   
Qəmərin Risk üzrə Məsləhət Xidmətləri sahəsində 6 ildən çox iş təcrübəsi vardır. Onun iş təcrübəsinə maliyyə, 
telekommunikasiya, neft və qaz , loqistika, hava yolları və  otelçilik kimi müxtəlif sahələrdən olan şirkətlərə xidmətlərin 
göstərilməsi aiddir.  
Qəmər əməliyyat riskləri ilə bağlı xidmətlərə, habelə daxili audit, xidmət təşkilatlarının auditi və əməliyyat risklərinin 
idarə edilməsi və transformasiya layihələrinə cavabdeh olmuşdur.  Bundan əlavə, o, İT audit praktikasına rəhbərlik edir 
və müştərilərə səmərəliliyin artırılması və xərclərin azaldılmasını təmin etmək üçün İT risklərinin idarə edilməsində 
yardımçı olur.   
O, bir sıra şirkətlər üçün İT auditin hazırlanması və testi, daxili nəzarətlər, nəzarətlərlə bağlı əminlik layihələrini həyata 
keçirmişdir. Qəmər səmərəliliyin qiymətləndirilməsi, proses və prosedurların hazırlanması və təşkilatı restrukturizasiya 
ilə bağlı layihələri idarə edir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deloitte adı Deloitte Touche Tohmatsu Limited şəbəkəsinə daxil olan üzv şirkətlərdən birinə və ya bir neçəsinə və əlaqədar müəssisələrinə aid ola bilər. DTTL (“Deloitte 
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www.deloitte.com/about səhifəsinə daxil olun.  
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olan heç bir müəssisə bu məlumata istinad edən hər hansı şəxsin məruz qaldığı zərərə görə məsuliyyət daşımır. 
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