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ÖN SÖZ 

 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2014-cü il də 

Azərbaycan Respublikası üçün uğurlu il olmuş,  

iqtisadi və sosial proqramlar icra olunmuş, ölkəmiz 

öz sürətli inkişaf tempini saxlamışdır.  

Azərbaycan son 11 il ərzində dünyada iqtisadi 

artım templərinə görə ən sürətlə inkişaf edən 

ölkədir. Bunu mötəbər beynəlxalq iqtisadi qurumlar 

da qeyd edirlər. Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə, 2014-cü ildə 

Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 38-ci yerə layiq 

görülmüşdür. Yəni biz dünyanın ən rəqabətli 40 iqtisadiyyatı arasındayıq. Bu, tarixi 

nailiyyətdir.  

İqtisadiyyatımızın belə inkişafı bütövlükdə maliyyə nəzarətinin, o cümlədən 

müstəqil auditin də qarşısında, maliyyə hesabatlığında şəffaflığının təmin edilməsi 

sahəsində  ciddi vəzifələr yaradır. 

“Bizim bütün maliyyə sistemimiz  şəffaf olmalıdır. Bütün biznes  strukturları  şəffaf 

olmalıdır. Biznes strukturları başa düşməlidirlər ki,  əgər onlar dünya  iqtisadiyyatına 

inteqrasiya etmək istəyirlərsə, öz biznesini böyütmək və xarici bazarlara çıxmaq  

istəyirlərsə, - mən görürəm ki, bu var, - onlar mütləq və mütləq dünya praktikasını 

tətbiq etməlidirlər. Onlar beynəlxalq auditə məruz qalmalıdırlar, bütün mühasibat 

sistemini müasir səviyyəyə qaldırmalıdırlar. Bütün pul əməliyyatları şəffaf  olmalıdır. 

Belə olmasa, onları dünya biznes məkanında heç kim qəbul etməyəcəkdir” (Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti  cənab  İlham Əliyev). 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası  qanunvericiliklə üzərinə düşən, 

habelə “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”nda və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı”nda, habelə Azərbaycan Respublikasında auditor   xidmətinin inkişaf 

konsepsiyasında (2012-2020-ci illər) və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

2014-2016-cı illər üzrə  iş  planında  nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrasını ötən ildə də 

müntəzəm davam etdirmişdir.  
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Auditin təşkili və tənzimlənməsi, beynəlxalq standartların tətbiqi, keyfiyyətə 

nəzarət, etika və şəffaflığın təminatı, kadr hazırlığı, beynəlxalq əlaqələr, nəşrlər, 

konfranslar və  seminarlar, maliyyə-informasiya təminatı,  Palatadaxili tənzimləmə  

istiqamətləri üzrə fəaliyyətimizin əks olunduğu illik hesabatı təqdim edirik. 

 

 

Vahid NOVRUZOV,  

Azərbaycan  Respublikası  Auditorlar  Palatasının  sədri,  

iqtisad  elmləri  doktoru,  professor  
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GİRİŞ 

Auditorlar Palatası 2014-cü ildə öz fəaliyyətini “Auditor xidməti haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatası haqqında” Əsasnaməyə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 

sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-

2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”na və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 

2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”na, habelə Palata Şurasının 2013-cü il 19 

dekabr tarixli 248/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planına və Palata Şurasının 2014-cü il üzrə iş 

planına, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan 

Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 10 illiyi münasibətilə 

Palatanın kollektivinə və üzvlərinə” təbrik məktubundan irəli gələn vəzifələrin icrası ilə 

əlaqədar, Azərbaycan   Respublikasında auditor   xidmətinin   inkişaf konsepsiyasına 

(2012-2020-ci illər), eləcə də Auditorlar Palatasının Beynəlxalq Mühasiblər 

Federasiyasına (IFAC) həqiqi üzvü kimi üzərinə  götürdüyü öhdəliklərə və digər 

sənədlərə müvafiq olaraq qurmuşdur.  

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının  

iş planı tərtib olunmuş və Palata Şurasının 2012-ci il 5 oktyabr tarixli 234/4 saylı qərarı 

ilə təsdiq edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planı  

auditin təşkili və tənzimlənməsi, beynəlxalq standartların tətbiqi, keyfiyyətə nəzarət, 

etika və şəffaflığın təminatı,  kadr hazırlığı və beynəlxalq əlaqələr, nəşrlər, konfranslar 

və seminarlar, maliyyə-informasiya təminatı, palatadaxili tənzimləmə istiqamətlərində 

Palatanın fəaliyyətini özündə əks etdirmişdir. 

Auditin təşkili və tənzimlənməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikasında 

auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasında (2012-2020-ci illər) nəzərdə tutulan 

tədbirlərin icrası, audit qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi aktların layihələrinin 

hazırlanması və müzakirəsi, qiymətli kağızlar bazarında audit işinin təkmilləşdirilməsi, 

audit şirkətlərinə dair xüsusi tənzimləyici tələblərin müəyyən edilməsi, elektron audit 

(“e-audit”) sisteminin yaradılması, auditor xidməti ilə ələqədar təlimatlar, tövsiyələr və 
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metodik göstərişlərin  hazırlanması, fəaliyyətlə bağlı hesabatların təhlili və tövsiyələrin 

hazırlanması, auditor xidmətinin aktual problemləri üzrə keçirilmiş sosioloji sorğunun 

nəticələrinin təhlili və tövsiyələrin hazırlanması, audit sahəsində qabaqcıl təcrübənin 

öyrənilməsi və tətbiqi, yoxlamaların risk qiymətləndirilməsi sistemi əsasında təyin 

edilməsi, məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə bağlı 

tədbirlərin görülməsi üzrə vəzifələr müəyyən olunmuş, bu sahələrdə nəzərdə tutulan 

tədbirlər göstərilən müddətlərdə icra edilmişdir.  

Beynəlxalq standartların tətbiqi istiqaməti özündə beynəlxalq standartların 

tətbiqinə dair IFAC-ın və digər peşəkar qurumların metodiki vəsaitlərinin tərcüməsi və 

tətbiqi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsini, beynəlxalq audit standartlarının, 

onların şərhinin, IFAC-ın peşə etika məcəlləsinin  və kiçik və orta müəssisələrdə BAS-

ın tətbiqinə dair təlimatın tərcüməsini, müstəqil audit sahəsində beynəlxalq standartların 

tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlərin davam etdirilməsini ehtiva etmiş və bu istiqamətdə 

tədbirlər müntəzəm davam etdirilir. 

Keyfiyyətə nəzarət, etika və şəffaflığın təminatı sahəsində  IFAC-ın 1 №-li 

Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələblərinə (SMO) müvafiq olaraq təsdiq edilmiş plana əsasən 

auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə yoxlamaların aparılması və yoxlamalara 

dair icmalın hazırlanması, Palatanın araşdırma və intizam proseslərinin IFAC-ın 

tələblərinə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi, auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılması və aparılmış yoxlamalara dair icmalın 

hazırlanması, səlahiyyətli dövlət orqanlarının qərarına əsasən (sifarişi ilə) auditor 

yoxlamalarının həyata keçirilməsi, auditorlar tərəfindən etik davranış qaydalarının 

pozulması ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin effektiv araşdırılması üzrə vəzifələr 

müəyyən olunmuş və müntəzəm icra olunmaqdadır. 

Kadr hazırlığı üzrə fəaliyyət auditor adı almaq üçün imtahanların təşkilini, 2014-cü 

il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramının və qrafikinin 

hazırlanmasını, auditorların və auditor təşkilatlarının əməkdaşları (assistentlər, 

mütəxəssislər) üçün  ixtisasartırma kurslarının keçirilməsini, habelə daxili audit və 

mühasibat uçotu kurslarının keçirilməsini özündə cəmləşdirmiş və göstərilən vəzifələr 

vaxtında icra edilmişdir. 

Beynəlxalq əlaqələr üzrə fəaliyyət IFAC-a təqdim edilmiş fəaliyyət planının icrası 

ilə əlaqədar məlumatların hazırlanması və göndərilməsini, beynəlxalq audit və 
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mühasibat qurumları tərəfindən təşkil olunan konfranslarda, forumlarda, 

simpoziumlarda və digər tədbirlərdə Palata təmsilçilərinin iştirakının təmin edilməsini, 

Auditorlar Palatasının üzv olduğu beynəlxalq peşəkar qurumlarla müvafiq işlərin 

aparılmasını,  müvafiq əməkdaşlıq sazişlərinə əsasən tərəfdaşlarla birgə tədbirlərin 

həyata keçirilməsini və xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlığa dair yeni saziş və 

memorandumların hazırlanmasını nəzərdə tutmuş və həmin vəzifələr nəzərdə tutulan 

müddətlərdə icra olunmuş, davamlı tədbirlər isə müntəzəm icra olunur.  

Nəşrlər, konfranslar və seminarlar üzrə fəaliyyət özündə auditə dair kitabların, dərs 

vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat xarakterli materialların nəşr etdirilməsini, auditin 

aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, seminarların və “dəyirmi 

masa”ların təşkilini, Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə dair tədbirlərin KİV-də 

işıqlandırılmasını cəmləşdirməklə onların davamlı icrası təmin olunmuşdur. 

Maliyyə-informasiya təminatı istiqamətində IFAC, EFAA və digər beynəlxalq 

qurumların yeniliklərinin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi,   Auditorlar 

Palatasının internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi və onun fasiləsiz fəaliyyətinin təmin 

edilməsi, interaktiv sorğuların aparılması, auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 

haqqında məlumatların yeniləşdirilməsi və Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilməsi, sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının hesabatlarına dair 2014-cü 

il üzrə informasiya bazasının hazırlanmasına dair tədbirlər nəzərdə tutulmuş və 

müntəzəm icra olunmuş, davamlı tədbirlər isə icra olunmaqdadır. 

Planda Auditorlar Palatasının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat 

verilməsi, maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların fəaliyyətində şəffaflığın 

artırılması, ərizə və şikayətlərə baxılması işinin təkmilləşdirilməsi,  maraqlar 

toqquşmasının qarşısının alınması və maliyyə xarakterli məlumatlar haqqında 

bəyannamələrin təqdim edilməsi, bələdiyyələrin fəaliyyətinin təkmilləş-dirilməsi, etik 

davranış qaydalarının təkmilləşdirilməsi, audit xidmətlərinin təkmil-ləşdirilməsi, 

korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, 

korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı maarifləndirmə və digər sahələr üzrə fəaliyyət 

istiqamətləri nəzərdə tutulmuşdur.  

Palatadaxili tənzimləmə Auditorlar Palatasının 2014-cü il  üzrə fəaliyyətinin 

nəticələrinə dair hesabatın hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə 



 - 9 - 

çatdırılması, Auditorlar Palatasında daxili nəzarətin həyata keçirilməsi sahəsində 

vəzifələri müəyyən etmiş və göstərilən tədbirlər tam icra olunmuşdur.  

 Təqdim olunan hesabatda Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2014-

cü ildəki fəaliyyəti haqqında, ümumilikdə audit sahəsində əldə olunmuş uğurlar və 

mövcud problemlər barədə məlumatlar əks etdirilmişdir. 
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I. AUDİTORLAR PALATASININ STRUKTURU 

 

Auditorlar Palatasının fəaliyyətinin təkmiləşdirilməsi, respublikada auditor 

xidmətinin dövlət tənzimlənməsinin və inkişafının səviyyəsinin yüksəldilməsi, bu 

sahədə beynəlxalq təcrübə əsasında və yerli şərait nəzərə alınaraq müasir tələblərə 

cavab verən keyfiyyətli auditor xidməti göstərilməsini təmin etmək, ölkədə uğurla 

aparılan iqtisadi islahatlarda auditin əhəmiyyətini və rolunu gücləndirmək məqsədilə 

“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamənin 11-ci bəndinə 

uyğun olaraq Auditorlar Palatası sədrinin müvafiq əmrinə əsasən Auditorlar Palatasının 

strukturu hesabat dövrüdə aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:    

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AUDİTORLAR PALATASI 

     

Auditorlar Palatasının Şurası 
Məşvərət 

Məclisi 
Rəhbərlik 

AP-nın üzvləri İmtahan 

komissiyası 

    

 

Auditorlar Palatasının Şurası 

yanında Komitələr 
Struktur bölmələr 

- Sərbəst auditorlar 

- Auditor təşkilatları 

- Xarici auditor 

təşkilatları 

   

1. Keyfiyyətə nəzarət 

Komitəsi 

2. Auditorların Peşə Etikası 

Komitəsi 

3. Metodik Komitə 

4. Auditorların 

ixtisasartırma Komitəsi 

5. Qanunvericilik və hüquqi 

məsələlər üzrə Komitə 

6. Beynəlxalq Standartlar 

üzrə Komitə 

7. Mübahisə və Apellyasiyalar 

üzrə Komitə 

8. İnformasiya və mətbuat 

üzrə Komitə 

9. Dövlət orqanları və 

ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 

Komitə 

10. Beynəlxalq əlaqələr üzrə 

Komitə 

11. Milli auditə dəstək üzrə 

Komitə 

12. Gənclərlə iş üzrə Komitə 

13. Üzvlük məsələləri üzrə 

Komitə 

I. Aparat  

II. Keyfiyyətə nəzarət 

və hüquqi təminat 

idarəsi 

- Hüquqi təminat şöbəsi 

- Keyfiyyətə nəzarət 

şöbəsi 

 

III. Kadr hazırlığı, 

akkreditasiya və 

beynəlxalq əlaqələr 

idarəsi 

- Auditin təşkili və 

akkreditasiya şöbəsi 

- Kadr hazırlığı 

- Beynəlxalq əlaqələr 

şöbəsi 

IV. Analitik 

informasiya və təhlil 

şöbəsi 

V. Maliyyə və təsərrüfat 

idarəsi 

- Təsərrüfat bölməsi 
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II. AUDİTORLAR PALATASININ  

DÖVLƏT PROQRAMLARINDA İŞTİRAKI  

 

2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Əsasnaməsində 

nəzərdə tutulmuş vəzifə və funksiyalarla yanaşı bir sıra mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

Dövlət Proqramlarının icrasında da iştirak etmişdir. O cümlədən: 

– Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 

nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci 

illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-

2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı»nda auditor xidmətinin təkmilləşdirilmə-sinə dair bir sıra 

mühüm vəzifələrin icrası Auditorlar Palatasına və digər müvafiq qurumlara 

tapşırılmışdır. Belə ki, Maliyyə Nazirliyi və Hesablama Palatası ilə  birlikdə daxili audit 

haqqında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması, Vergilər 

Naziriliyi ilə birlikdə məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə 

bağlı mexanizmlərin müəyyən edilməsi üçün tədbirlərin görülməsi, habelə müstəqil 

audit sahəsində beynəlxalq standartların tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlərin davam 

etdirilməsi və “Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla auditor xidmətinin inkişaf 

konsepsiyası”nın (2012-2015-ci illər) layihəsinin hazırlanması Auditorlar Palatası 

tərəfindən həyata keçirilməlidir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı”nın 13.2-ci bəndinə müvafiq olaraq, Auditorlar Palatası tərəfindən 

beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin 

inkişaf konsepsiyası (2012-2020-ci illər)” işlənib hazırlanmış, elm xadimlərinin, 

sahibkarların, ali təhsil müəssisələrinin və auditorların nümayəndələrinin iştirakı ilə 

təqdimat mərasimi keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyası Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasının reallaşdırılması 

istiqamətində ölkə iqtisadiyyatının tarazlı və dayanıqlı inkişafını təmin etmək, 
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şəffaflığın artırılması, vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi və Azərbaycanın dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiyası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin reallaşmasına 

dəstək vermək məqsədini daşıyır. 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü il            19 

dekabr tarixli 248/1  saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə  iş planı Konsepsiyaya müvafiq olaraq tərtib edilmiş, 

auditor xidmətinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, auditor fəaliyyətinin 

idarə olunması, tənzimlənməsi və auditin institusional potensialının gücləndirilməsi, 

beynəlxalq audit standartlarının tətbiqinin genişləndirilməsi, auditor xidmətinin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi, auditor kadrlarının  hazırlanması və yenidən hazırlanması, 

auditin təşkili, auditdə şəffaflığın artırılması, haqsız rəqabət və korrupsiyaya qarşı 

mübarizə, auditin təşkili və tənzimlənməsinə dair metodik vəsait və  tövsiyələrin 

hazırlanması, auditin təbliği və təşviqi, auditdə informasiya texnologiyalarının tətbiqi, 

nəşrlər, seminar və konfranslar keçirilməsi, təhlil, tədqiqat və sosioloji sorğular, 

beynəlxalq audit təcrübəsinin tətbiqi üzrə müddəalar planda əksini tapmış və icra 

olunmuşdur. Bu barədə ətraflı məlumat hesabatın müvafiq fəsillərində verilmişdir. 

– Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli          586 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının 

idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”: 

1. “Dövlət əmlakının idarə edilməsi” mövzusunun 2008-2013-cü illər üzrə 

auditorların, auditor assisentlərinin və mütəxəssislərinin ixtisasartırma proqramlarına 

daxil edilmiş və  hər il ixtisasartırma kurslarında tədris edilmişdir. 

2. “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmil-

ləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” mövzusu 2014-cü il ərzində keçirilmiş seminarlara 

daxil edilmişdir. 

3. Dövlət müəssisələrində və səhmləri (tam və ya qismən) dövlətə məxsus səhmdar 

cəmiyyətlərində aparılmış auditlərin keyfiyyəti Palatanın intizam və araşdırma tədbirləri 

çərçivəsində müntəzəm yoxlanılmaqda və müvafiq tədbirlər görülməkdədir. 

4. Dövlət müəssisələrində auditə dair beynəlxalq qurumların tələbləri, xarici 

təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi sahəsində tədbirlər müntəzəm həyata keçiril-məkdədir.  

–  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 15 sentyabr tarixli 3043 

nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə       Azərbaycan 



 - 13 - 

Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın 

həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı (2011-2015-ci illər): 

Audit ilə bağlı tədris materiallarının hazırlanması sahəsində Palata yarandığı ilk 

günlərdən fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Əsasnaməsindən irəli gələn vəzifələrin və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 28 iyun tarixli 1578 nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə            Azərbaycan Respublikasında 

yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi 

üzrə Tədbirlər Planının (2011-2015-ci illər)” 3.1.2.5-ci  “Beynəlxalq və Milli Mühasibat 

Uçotu Standartlarına keçidlə əlaqədar mühasibat və audit fənləri üzrə tədrisin yenidən 

təşkili ilə bağlı tədris materiallarının hazırlanması” bəndi ilə əlaqədar Palata tərəfindən 

tədbirlər davam etdirilmişdir. 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 may tarixli       1504 

saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2011-2020-ci illərdə                     Azərbaycan 

Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının inkişafı Dövlət Proqramı”:  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 may tarixli 1504 saylı 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

qiymətli kağızlar bazarının inkişafı” Dövlət Proqramının 4.3-cü – “Qiymətli kağızlar 

bazarında audit işinin təkmilləşdirilməsi, audit şirkətlərinə dair xüsusi tənzimləyici 

tələblərin müəyyən edilməsi” bəndinə əsasən QKDK ilə birlikdə Auditorlar Palatasına 

həvalə edilmiş işlərin icra vəziyyəti ilə əlaqədar bu sahədə nəzərdə tutulan tədbirlər 

Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planına daxil edilmiş və Dövlət 

Proqramında nəzərdə tutulduğu kimi, 2014-cü ildə icrası başa çatdırılmışdır. 

Qiymətli kağızlar bazarında audit işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə  2011-ci il 16 

avqust tarixdə  QKDK ilə Auditorlar Palatası arasında imzalanmış Anlaşma 

Memorandumuna əsasən, 2011-2014-cü illər ərzində müvafiq normativ hüquqi aktların 

layihələrinin hazırlanmasında birgə hüquqi ekspertizalar və məsləhətləşmələr aparılmış, 

“İnvestisiya fondlarının kənar auditorlarına dair tələblər haqqında qaydalar” 

hazırlanmış, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının, investisiya fondlarının 

və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada investisiya qiymətli kağızlarının 

emitentlərinin maliyyə hesabatlarının auditinə dair və yaxud qarşılıqlı maraq kəsb edən 

məsələlərlə bağlı işçi görüşlər və seminarlar keçirilmiş, elmi-praktik konfranslarda 

mütəxəssis və əməkdaşların iştirakları təmin edilmişdir. 
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(Bax: http://audit.gov.az/uploads/Shura_256_2.pdf). 

(Bax: http://audit.gov.az/uploads/Shura_256_2_elave.pdf). 

Dövlət Proqramının icrası ilə  əlaqədar olaraq  Palata tərəfindən bir sıra xarici 

ölkələrin qiymətli kağızlar bazarında audit işinin təşkili və bu sahədə xidmət göstərən 

auditorlara dair xüsusi tənzimləyici tələblərin müəyyən edilməsi üzrə təcrübə öyrənilmiş 

və “Qiymətli kağızlar bazarında audit işinin təkmilləşdirilməsi, audit şirkətlərinə dair 

xüsusi tənzimləyici tələblərin müəyyən edilməsi haqqında Qaydalar”ın layihəsi 

hazırlanmış,  baxılması və  barəsində rəy bildirilməsi məqsədilə QKDK-yə 03-3/42 №li 

18 noyabr 2014-cü il tarixli məktubla təqdim edilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_256_2.pdf
http://audit.gov.az/uploads/Shura_256_2_elave.pdf
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III. AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ                                                                                                                           

 

2014-cü il üzrə auditor xidmətinin həcmi 
 

Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planının “Sərbəst auditorların və 

auditor təşkilatlarının hesabatlarına dair 2014-cü il üzrə informasiya bazasının 

hazırlanması” bəndinin icrası ilə əlaqədar işlər davam etdirilmiş, sərbəst auditorların və 

auditor təşkilatlarının 2014-cü il üzrə hesabatları informasiya bazasına daxil edilmişdir. 

2014-cü il ərzində 43 sərbəst auditorun, 56 auditor təşkilatının (o cümlədən, 4 

xarici auditor təşkilatının filialı (və ya nümayəndəliyi) və 16 xarici investisiyalı auditor 

təşkilatı) auditor fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ olmuşdur. 

42 sərbəst auditor və 55 auditor təşkilatı tərəfindən Auditorlar Palatasına öz 

fəaliyyətlərinə dair hesabatlar təqdim edilmişdir. Təqdim edilmiş hesabatlara əsasən 

müəyyən edilmişdir ki, hesabat dövründə təsərrüfat subyektləri ilə  46698157,5 manat 

məbləğində 3487 müqavilə bağlanmışdır. Bağlanmış müqavilələrin xüsusi çəkisi xarici 

auditor təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri üzrə sayına görə 20,3% və 

məbləğinə görə 68,9%, xarici investisiyalı auditor təşkilatları üzrə sayına görə 11,9% və 

məbləğinə görə 18,9%, yerli auditor təşkilatları üzrə sayına görə 28,6% və məbləğinə 

görə 7,3%, sərbəst auditorlar üzrə sayına görə 39,2% və məbləğinə görə 4,9% təşkil 

etmişdir.      
 

Auditor xidmətinin həcminin 2013-cü illə müqayisəsi 
 

 2013-cü illə müqayisədə 2014-cü ildə bağlanmış müqavilələrin sayı 3793-

dən 3487-yə qədər, yəni 306 ədəd və ya 8,1%  azalmış, məbləği isə 45 211 610,3 

manatdan 46 698 157,5 manata qədər, yəni 1 486 547,2 manat və ya 3,3% artmışdır 

(Diaqram 1-2). 
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Diaqram 1. 

                                             

 
 

Diaqram 2. 

O cümlədən: 

- xarici auditor təşkilatlarının filial (və ya nümayəndəlikləri) üzrə müqavilə sayı 

611-dən 706-ya qədər, yəni 95 ədəd və ya 15,5 %, məbləği  29 959 883,5 manatdan 

32 177 782,3 manata qədər, yəni 2 217 898,8 manat və ya 7,4% artmışdır; 

- xarici investisiyalı auditor təşkilatları üzrə müqavilə sayı 416-dan 415-ə qədər, 

yəni 1 ədəd və ya 0,2%, məbləği  9 946 379,5 manatdan  8 847 700,0  manata qədər, 

yəni 1 098 679,5 və ya 11,1% azalmışdır; 



 - 17 - 

- yerli auditor təşkilatları üzrə müqavilə sayı 1207-dən  998-ə qədər, yəni  209 ədəd 

və ya 17,3% azalmış, məbləği isə 2 767 407,3 manatdan 3 385 637,2 manata qədər, yəni 

618 229,9 manat və ya 22,3% artmışdır; 

- sərbəst auditorlar üzrə müqavilə sayı  1559-dan  1368-ə qədər, yəni 191 ədəd və 

ya 12,3%, məbləği isə 2 537 940,0 manatdan 2 287 038,0 manata qədər, yəni         250 

902,0 manat və ya 9,9% azalmışdır (Diaqram 3-4). 

       

Diaqram 3. 

       

Diaqram 4. 
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 2014-cü il ərzində bağlanmış müqavilələrdən 38 664 155,2 manat 

məbləğində 2995-i yerinə yetirilmişdir. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, 2013-cü il ilə müqayisədə 2014-cü ildə yerinə yetirilmiş 

müqavilələrin sayı 3293-dən 2995-ə qədər, yəni 298 ədəd və ya 9,1%, məbləği isə 

39 140 044,2 manatdan  38 664 155,2 manata qədər, yəni  475 889,0 manat və ya 1,2% 

azalmış, orta məbləği isə 11 885,8 manatdan 12 909,6  manata qədər, yəni 1023,8 manat 

və ya 8,6% artmışdır (Diaqram 5-6). 

 

Diaqram 5. 

                  
Diaqram 6. 
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2014-cü il üzrə 64834 məcburi audit obyektindən 2412-si (3,7%-i) auditdən 

keçmişdir (Cədvəl 1).   

Cədvəl 1. 

                                 
Məcburi audit 

subyektinin 

təşkilati-hüquqi 

forması 

Respublika 

üzrə məcburi 

audit 

subyektlərinin 

sayı 

2014-cü il 

üzrə məcburi 

auditdən 

keçən 

təsərrüfat 

subyektləri-

nin sayı 

auditdən 

keçmə  
%-i  

2013-cü il  
üzrə məcburi 

auditdən 

keçən 

təsərrüfat 

subyektləri-

nin sayı 

auditdən 

keçmə  
%-i  

2013-

2014 
artım 

(+), 

azalma 

(-) (%-

lə)  

Səhmdar 

cəmiyyətləri 
1742 494 28,3% 558 32,0% -3,7% 

Məhdud 

məsuliyyətli 

cəmiyyətlər 
61485 1005 1,6% 963 1,5% 0,1% 

Bələdiyyələr 1607 913 56,8% 1269 79,0% -22,2% 

CƏMİ 64834 2412 3,7% 2790 4,3% -0,6% 

 

Auditorlar Palatası tərəfindən auditor xidmətinin təşkili və tənzimlənməsi     2014-

cü il ərzində diqqət mərkəzində duran məsələlərdən biri olmuşdur. 

2014-cü il ərzində Auditorlar Palatası tərəfindən 7 hüquqi və 11 fiziki şəxsə yeni 

lisenziya verilmiş, 7 hüquqi və 12 fiziki şəxsin lisenziyalarının müddətinin başa çatması 

ilə əlaqədar onlara növbəti müddət üçün yeni lisenziya rəsmiləşdirilmişdir. Həmçinin 1 

hüquqi şəxsin adının dəyişməsilə əlaqədar lisenziyaları yenidən rəsmiləşdirilmişdir 

(Cədvəl 2-6). 

Cədvəl 2.   

2014-cü ildə ilk dəfə lisenziya almış hüquqi şəxslər 

Sıra 
№ si 

Hüquqi şəxsin adı 
Lisenziyanın 

nömrəsi 

Lisenziyanın 

qeydiyyat 

nömrəsi 

Lisenziyanın 

verilmə 

tarixi 

1. "Güncel and Lavıale Bağımsız 

Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali 

Müşavirlik” məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyəti 

№ 080787 AT/108 16.01.2014 

 

2. "Yusifov Audit" məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyəti 

№ 080789 AT/109 24.01.2014 

 

3. "VİCTORYVVAYS AUDİT 

CONSULTİNG" məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyəti 

№ 080797 AT/110 30.01.2014 

 

4. "AUDİT GRUP"  məhdud 

məsuliyyətli cəmiyyəti 

№ 080786 AT/111 31.01.2014 

 

5. "Şəfəq Audit Konsaltinq" məhdud 

məsuliyyətli cəmiyyəti   

№ 080807 AT/112 22.07.2014 
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6. "ANR AUDİT" məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyəti 

№ 080814 AT/113 25.07.2014 

 

7. "Analitik Audit" məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyəti 

№ 080820 AT/114 18.08.2014 

 

 

Cədvəl 3.  

2014-cü il ərzində lisenziyanın müddəti bitdiyinə görə yenidən lisenziya  almış 

hüquqi şəxslər 
 

Sıra 
№ si 

Hüquqi şəxsin adı 
Lisenziyanın 

nömrəsi 

Lisenziyanın 

qeydiyyat 

nömrəsi 

Lisenziyanın 

verilmə 

tarixi 

1. "Zaman-Audit" məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyəti 

№ 080785 AT/045 09.01.2014 

2. "Azərbeynəlxalq audit xidməti" 

məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

№ 080794 AT/048 25.02.2014 

 

3. "Forum" məhdud məsuliyyətli auditor 

müəssisəsi 

№ 080802 AT/020 16.05.2014 

 

4. “KPMC Azərbaycan limited”  

şirkətinin Azərbaycan  Respubli-

kasındakı  nümayəndəliyi 

№ 080805 XT/015 19.06.2014 

 

5. "Nexia EA" məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyəti 

№ 080822 AT/082 22.10.2014 

6. "RR-VAM Beynəlxalq Audit 

Konsaltinq" məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyəti 

№ 080823 AT/083 22.10.2014 

 

 

 

Cədvəl 4.   

2014-cü ildə ilk dəfə lisenziya almış fiziki şəxslər 

Sıra 
№ si 

Soyadı, adı və atasının adı 
Lisenziyanın 

nömrəsi 

Lisenziyanın 

qeydiyyat 

nömrəsi 

Lisenziyanın 

verilmə 

tarixi 

1. Əlizadə Rahim Ələkbər oğlu № 080791 SA/334 05.02.2014 

2.  Salayev Yunis Elxan oğlu № 080800 SA/336 27.02.2014 

3. Mustafayev Fəxri Üzeyir oğlu № 080796 SA/335 25.02.2014 

4. Məmmədov Daşqın Natiq oğlu № 080801 SA/ 337 08.04.2014 

5. İsrəfilov Afiq Tofiq oğlu  № 080811 SA/338 22.07.2014 

6. Əzizov Elşən Bəxtiyar oğlu № 080812 SA/339 22.07.2014 

7. Məmmədov Səbuhi Əmirxan oğlu № 080815 SA/340 07.07.2014 

8. Babayev Azər Tofiq oğlu № 080821 SA/341 15.10.2014 

9. Mustafayeva Nərgiz Kəmaləddin qızı № 080824 SA/342 27.10.2014 

10. Qurbanov Elnur Məmməd oğlu № 080826 SA/344 27.10.2014 

11. Quliyev Fərhad İlqar oğlu № 080825 SA/343 27.10.2014 
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Cədvəl 5. 

 2014-cü il ərzində lisenziyanın müddəti bitdiyinə görə yenidən lisenziya almış 

fiziki şəxslər 
 

Sıra 
№ 

si 
Soyadı, adı və atasının adı 

Lisenziyanın 

nömrəsi 

Lisenziyanın 

qeydiyyat 

nömrəsi 

Lisenziyanın 

verilmə 

tarixi 

1. Tağıyev Vasif İbrahim oğlu № 080784 SA/223 10.01.2014 

2. Əkbərov Elçin  Ehtibar oğlu № 080793 SA/299 14.02.2014 

3. Sadıxov Musa Sərxan oğlu № 080792 SA/132 14.02.2014 

4. Quliyev Rüfət Hüseyn oğlu № 080808 SA/288 11.06.2014 

5. Əliyeva Nailə İsrafil qızı № 080806 SA/200 07.07.2014 

6. Bayramova Lamiyə Qəşəm qızı № 080809 SA/298 22.07.2014 

7. Bayramov Məmmədəli Nəci oğlu № 080813 SA/121 22.07.2014 

8. Abbasova Lalə Fərman qızı № 080816 SA/291 07.07.2014 

9. Talıbov Tarıyel Aslan oğlu № 080817 SA/293 07.07.2014 

10. Ağayev Akif Ağa oğlu № 080818 SA/292 07.07.2014 

11. Məhərrəmov Tural Musa oğlu № 080819 SA/304 07.07.2014 

12. Qocayev Rəşid Musa oğlu № 080827 SA/276 18.12.2014 

 

 
Cədvəl 6.  

2014-cü il ərzində adı dəyişdirilən hüquqi şəxslər 

 

Sıra 
№ si 

Hüquqi şəxsin adı 
Lisenziyanın 

nömrəsi 

Lisenziyanın 

qeydiyyat 

nömrəsi 

Lisenziyanın 

verilmə 

tarixi 

1. "G and A Audit" məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyəti  

№ 080788 AT/057 17.01.2014 
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IV. ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİNATI VƏ KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Açıq Hökümətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün 

Milli Fəaliyyət Planı”nın və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda 2014-cü il üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası 

istiqamətində Auditorlar Palatası tərəfindən müvafiq işlər görülmüşdür.  

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair  2012-2015-ci illər üçün  

Milli Fəaliyyət Planı” üzrə: 

- “İnformasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması” bəndinin dövlət qurumlarında 

informasiya azadlığı üzrə məsul şəxslərin müəyyən edilməsi, informasiya azadlığı ilə 

bağlı daxili icraat qaydalarının qəbul edilməsi və bu barədə ictimaiyyətin 

məlumatlandırılması tələbinə uyğun olaraq Palata sədrinin əmrinə əsasən məsul şəxslər 

təyin olunmuş və əmr Palatanın internet saytında yerləşdirilmişdir.  

“Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə məlumatları mütəmadi, yenilənmiş 

əsaslarla internet səhifələrində yerləşdirməsi” bəndinə uyğun olaraq hesabat dövrü 

ərzində Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə dair məlumatlar Palatanın internet saytında 

yerləşdirilmişdir.  

Bu məlumatlar sırasına “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanunun icrasından irəli gələn məlumatlar, sərbəst auditor və auditor təşkilatları, 

onların fəaliyyətləri barədə informasiyalar, auditor adı almaq üçün keçirilən imtahanlar 

barədə elanlar, lisenziyalaşdırma və Palatanın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə dair 

məlumatlar, Palatanın bilavasitə təşkilatçılığı və iştirakçılığı ilə keçirilmiş beynəlxalq və 

yerli miqyaslı tədbirlər, Palata nümayəndələrinin iştirak etdikləri çoxsaylı beynəlxalq 

tədbirlərdə iştirakla bağlı, maliyyə monitorinqi xidmətinə dair, Palatanın ictimaiyyətin 

və digər qurumların nümayəndələrindən ibarət tərkibdə fəaliyyət göstərən və eləcə də, 

2014-cü ildə yaradılmış yeni komitələr barədə, dövlət orqanlarının sifarişlərinin icrası 

barədə, Palatanın əməkdaşlıq etdiyi təşklilatlarla əlaqələri, birgə tədbirləri,  xarici 

təşkilatlarla bağlanan yeni əməkdaşlıq sazişləri, memorandumlar  və s.  daxildir. 

- “Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə illik məruzələr tərtib etməsi və internet 

səhifələrində açıqlaması” bəndinə uyğun olaraq Auditorlar Palatasının 2013-cü il üzrə 

fəaliyyətinin nəticələrinə dair hazırlanmış geniş hesabat jurnal formatında nəşr 

etdirilərək rəsmi qaydada Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasına 
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təqdim edilmiş, dövlət və qeyri-dövlət qurumlarına və təhsil müəssisələrinə göndərilmiş 

və Palatanın internet saytında yerləşdirilmişdir. 

“Azərbaycan” qəzetinin 2014-cü il tarixli 19 fevral nömrəsində        Auditorlar 

Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzovun “Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə bu günün və sabahın prioritet məsələsidir” başlıqlı məqaləsi dərc 

edilmişdir. 

Bakı Biznes Universitetində 2014-cü il 5 may tarixində ümummilli lider Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş “Sivil bazar iqtisadiyyatı 

münasibətlərinin inkişaf istiqamətləri” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktiki 

konfransın materiallarında Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, 

professor Vahid Novruzovun “Heydər Əliyev və Azərbaycanda şəffaflıq strategiyası” 

başlıqlı məqaləsi dərc edilmişdir. 

“İqtisadiyyat” qəzetinin 2014-cü il 7-13  fevral tarixli  buraxılışında Auditorlar 

Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzovun 2013-cü il 6-8 

noyabr tarixlərində Rumıniyanın Maliyyə Auditorlar Palatasının “Audit Practices” 

jurnalına vermiş olduğu müsahibəsi barəsində “Azərbaycan auditi xarici həmkarların 

maraq dairəsində” başlıqlı geniş məlumat dərc edilmişdir. 

- Dövlət orqanları tərəfindən ictimai əhəmiyyət kəsb edən qanun layihələrinin 

hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin cəlb edilməsi, ictimai 

dinləmələrin keçirilməsi bəndinin icrası ilə əlaqədar olaraq  Auditorlar Palatasının 2014-

2016-cı illər üzrə  iş planının “Auditor xidməti haqqında” Qanununun  

təkmilləşdirilməsinə dair layihənin hazırlanması” və “Auditor xidməti haqqında”  

Qanununun  təkmilləşdirilməsinə dair layihənin müzakirəsi” bəndlərinə  müvafiq olaraq 

“Auditor fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

hazırlanmışdır. Həmin layihə müzakirə üçün 2014-cü ilin IV rübündə    Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən yaradılmış icazələrin 

elektron informasiya portalının “Sahibkarlıq sahəsinə aid qanunvericilik aktlarının 

layihələri” xidməti bölməsində (www.icazeler.gov.az saytında) və Palatanın  internet 

saytında yerləşdirilməklə ictimaiyyətə təqdim edilmişdir. 

Qanun layihəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər 

Nazirliyi, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi və Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsindən  rəylər daxil olmuşdur. Hazırda həmin rəylərdə məqbul hesab olunan 
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təkliflər nəzərə alınmaqla layihənin son variantının hazırlanması ilə bağlı işlər davam 

etdirilir. 

- Maliyyə nəzarətində informasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron nəzarət 

(“e-nəzarət”) sisteminin yaradılması bəndinə, “Milli Fəaliyyət Planı”nın icrasına dair 

Palata Şurasının 2014-cü il üzrə  və Palatanın 2014-2016-cı illər üzrə iş planlarına 

uyğun olaraq, 2014-cü il 24 iyun tarixində “Auditor xidmətində informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi və elektron audit sisteminin yaradılması” mövzusunda 

“dəyirmi masa” keçirilmişdir.  

“Dəyirmi masa”da auditorların hesabatlarının interaktiv qəbulu və emalı, E- 

kargüzarlıq sisteminin tətbiqi və E-imza tətbiq olunmaqla sənəd dövriyyəsinin təşkili, 

müxtəlif toplantıların, o cümlədən, komitə və işçi qrup iclaslarının online aparılması, 

“Elektron hökümət” proqramı çərçivəsində məlumat bazalarının yaradılması, ölkə üzrə 

ümumi məlumat şəbəkəsinə qoşulma, auditor xidməti göstərmək hüququ verən lisenziya 

və icazələrin verilməsi ilə əlaqədar elektron xidmətlərin təşkili; Palatanın rəsmi internet 

səhifəsinin imkanlarının və funksiyalarının genişləndirilməsi vasitəsilə maarifləndirmə 

və məlumatlandırma, habelə interaktiv sorğuların aparılması, beynəlxalq audit 

təcrübəsində tətbiq olunan xüsusi proqram təminatı məhsullarından (CaseWare Audit, 

Audit Management Software, SwissAuditor, ASL Analytics Software, AD Audit Report 

Software və sairə) istifadənin genişləndirilməsi ilə bağlı təqdimat olmuş və bu barədə 

sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları məlumatlandırılmışlar. 

Eyni zamanda İKT-nin tətbiqi sahəsində Auditorlar Palatası  tərəfindən görüləcək 

aşağıdakı işlər barədə müzakirələr aparılmışdır: 

- auditə dair  müfəssəl elektron məlumat bazasının yaradılması və onun «E-

hökumət» proqramı çərçivəsində ölkə şəbəkəsinə qoşulması; 

- auditor xidməti göstərmək hüququ verən lisenziya və icazələrin verilməsi ilə 

əlaqədar elektron xidmətlərin təşkili; 

- təsərrüfat subyektlərində aparılan auditlərin vahid məlumat reyestrinin 

yaradılması; 

- sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən verilən hesabatların elektron 

qaydada qəbul olunmasının təşkili; 

- Palatanın üzvlərini və struktur bölmələrini əhatə edən elektron kargüzarlıq 

sisteminin tətbiqi; 
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- Palatanın rəsmi internet səhifəsinin imkanlarının və funksiyalarının 

genişləndirilməsi vasitəsilə maarifləndirmə və məlumatlandırma, habelə interaktiv 

sorğuların aparılması. 

Bu sahədə işlər hazırda da davam etdirilir. 

 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün  

Milli Fəaliyyət Planı” üzrə 

- “Etik davranış məsələləri üzrə illik hesabatların hazırlanması,  Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim edilməsi və ictimaiyyətə açıqlanması” bəndinin 

icrası ilə bağlı “Auditorlar Palatası üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarının 

pozulması barədə illik hesabatın hazırlanmasına dair Təlimat”a  uyğun olaraq hesabat 

hazırlanmış və 2015-ci il 15 yanvar tarixində                   Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinə və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya göndərilmişdir. 

“Etik davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin effektiv 

araşdırılması mexanizmlərinin müəyyən edilməsi” bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 31 yanvar tarixli 250/1saylı 

qərarı ilə Auditorların peşə etikası komitəsi haqqında  yeni Əsasnamə təsdiq edilmişdir. 

- Müstəqil audit sahəsində beynəlxalq standartların tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlərin 

davam etdirilməsi istiqamətində öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məqsədilə Auditorlar 

Palatasının müraciətinə əsasən Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) ilə 2014-cü 

ilin 14 yanvar tarixində bağlanmış memoranduma əsasən Beynəlxalq Audit 

Standartlarının və onların şərhinin, Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin 2013-cü il 

versiyasının İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsi və nəşri üzərində işlər davam 

etdirilir. 

Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planında nəzərdə tutulmuş 

tədbirlərin icrası ilə əlaqədar təsdiq edilmiş “Audit sahəsində qabaqcıl təcrübənin 

öyrənilməsinə dair plan-proqram”da nəzərdə tutulmuş “Auditorların reytinq 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar, “Auditorların (auditor 

təşkilatlarının) reytinqinin müəyyənləşdirilməsi barədə Qayda”ya əsasən 2013-cü ilin 

nəticələri üzrə auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqi müəyyənləşdirilmiş  və 

2014-cü il 10 sentyabr tarixində Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

(Bax: http://audit.gov.az/uploads/Shura_259_4_elave.pdf). 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_259_4_elave.pdf
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“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyası”nın və  

Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planında nəzərdə tutulmuş “Auditor 

xidməti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlərin  hazırlanması” 

bəndlərinə uyğun olaraq, “Auditorların və auditor təşkilatlarının akkreditasiyası və 

qeydiyyatına dair metodik göstəriş” hazırlanmış və Palata Şurasının 27 dekabr 2014-cü 

il tarixli 259/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir  

(Bax: http://audit.gov.az/uploads/Shura_259_1_elave.pdf). 

“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyası”nın və 

Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planında nəzərdə tutulmuş “Audit 

sahəsində qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi” maddəsinə uyğun olaraq, təsdiq 

edilmiş plan-proqramın “Auditin statistik göstəricilər sisteminin işlənib hazırlanması və 

tətbiqi” bəndinin icrası ilə əlaqədar auditin statistik göstəricilər sistemi işlənib 

hazırlanmış və Palata Şurasının 2014-cü il 27 dekabr tarixli 259/3 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

(Bax: http://audit.gov.az/uploads/Shura_259_3.pdf),  

http://audit.gov.az/uploads/Shura_259_3_elave_son.pdf). 

- Auditorlar Palatası tərəfindən öz səlahiyyətləri dairəsində “Milli Fəaliyyət 

Planı”nın məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə bağlı 

mexanizmlərin müəyyən edilməsi üçün tədbirlər görülməsi bəndinin tələblərini rəhbər 

tutaraq bu bəndin tələblərinin icrasının təmin olunması ilə bağlı zəruri olan təkliflər 

verilməsinə baxmayaraq hazırkı dövrədək həmin mexanizmləri müəyyən etmək 

mümkün olmamışdır.  

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri cənab  Ramiz 

Mehdiyevdən daxil olmuş 2013-cü il 30 dekabr tarixli 2/1149 nömrəli məktub-göstərişə 

uyğun olaraq “İcra intizamının möhkəmləndirilməsi və icraya nəzarətin 

təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı 

il 26 oktyabr tarixli Fərmanının icra vəziyyətinin yoxlanılması ilə əlaqədar 2011-2013-

cü illərdə ölkə başçısı tərəfindən imzalanmış fərman və sərəncamlar üzrə Auditorlar  

Palatası tərəfindən görülmüş işlər barədə hesabat hazırlanmış və 2014-cü il 28 yanvar 

tarixində 01-1/003 nömrəli məktubla Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasına göndərilməsi təmin edilmişdir. 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_259_1_elave.pdf
http://audit.gov.az/uploads/Shura_259_3.pdf)
http://audit.gov.az/uploads/Shura_259_3_elave_son.pdf
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- Daxili audit haqqında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin 

hazırlanması bəndinin icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetindən 2014-cü il 04 mart tarixli 17/17/2686 nömrəli dərkənarla Palataya daxil 

olmuş Auditorlar Palatası tərəfindən hazırlanmış  “Daxili audit haqqında” 2007-ci il 22 

may tarixli Qanuna dəyişikliklər edilməsi barədə qanun layihəsinə dair Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə, Maliyyə nazirliklərindən və Hesablama Palatasından daxil 

olmuş təkliflərə baxılmış və hazırlanmış rəy 2014-cü il 3 mart tarixində 01-1/016 

nömrəli məktubla Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur. 

Qanun layihəsi barədə Ədliyyə Nazirliyi və Hesablama Palatasından daxil olmuş 

rəylərin bütünlüklə nəzərə alınmasını və Maliyyə Nazirliyinin 2014-cü il 5 fevral tarixli 

10/02-02-93 nömrəli məktubu ilə təqdim edilmiş təkliflərdə Palatanın hazırladığı qanun 

layihəsində göstərilən müddəaların əks etdirildiyini nəzərə alaraq qanun layihəsinə 

Maliyyə Nazirliyinin təqdim etdiyi təkliflər əsasında baxılması məqsədəmüvafiq hesab 

edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Yanında Maliyyə Monitorinqi 

Xidməti  tərəfindən 2014-cü il 13 iyun tarixli Azərbaycan Respublikasının cinayət yolu 

ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə  (PL/TMM) sisteminin Avropa Şurasının 

MONEYVAL Komitəsinin IV raund qiymətləndirilməsi çərçivəsində Palataya 

ünvanlanmış suallara dair hazırlanmış cavabların  aidiyyatı üzrə göndərilməsi təmin 

edilmişdir. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq və regional təşkilatlarla 

qarşılıqlı fəaliyyət, müxtəlif  beynəlxalq proqram və layihələrdə iştirak, habelə bu 

sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlarla və xarici ölkələrin müvafiq orqanları ilə 

qarşılıqlı əməkdaşlığın davam etdirilməsi istiqamətində “Audit-Azərbaycan İnstitutu” 

İctimai Birliyinin prezidenti, iqtisad elmləri doktoru, professor        Vahid Novruzovun 

rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 2014-cü il 3-4 iyul tarixlərində Çin Xalq 

Respublikasının Honkonq şəhərində keçirilən “Asiya Daxili Auditorlar İnstitutları 

rəhbərlərinin Liderlər Forumu”nda iştirak etmişdir.  

Bundan əlavə, Auditorlar Palatasının şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı 

mübarizə istiqamətində səlahiyyətli dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq əlaqələri 2014-cü 

ildə də davam etdirilmişdir. Belə ki, həmin orqanlardan daxil olmuş  19 müraciətlər 
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əsasında yoxlamaların aparılmasına sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 

nümayəndələri cəlb olunmuş, başa çatmış yoxlamaların nəticələrinə dair tərtib olunmuş 

materialların aidiyyatı orqanlara təqdim edilməsi təmin olunmuşdur.  Bu müraciətlər 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğundan, Azərbaycan Respublikası  Baş 

Prokuroru  yanında  Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsindən, Azərbaycan 

Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsindən, Bərdə rayon 

məhkəməsindən, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikası 1 

saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikası Şirvan 

Apellyasiya Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

Bələdiyyələrlə iş Mərkəzindən, Yasamal rayon məhkəməsindən, Azərbaycan 

Respublikası Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikası Daxili 

İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə idarəsindən daxil olmuşdur. 
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V. AUDİTOR XİDMƏTİNİN KEYFİYYƏTİNƏ NƏZARƏT  

 

Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət “Auditor 

xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa,   “Azərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməyə, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı”nın “Audit xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi” bəndinə və Auditorlar 

Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə və Palata Şurasının   2014-cü il üzrə iş planlarının 

müvafiq bəndlərinə, IFAC-ın 1№-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələblərinə (SMO) uyğun 

olaraq təşkil edilmişdir. 

Auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət işi bilavasitə  ictimai nəzarət formasında 

Keyfiyyətə nəzarət komitəsi tərəfindən həyata keçirilmişdir. 

Bununla bağlı, 2014-cü il ərzində auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 

tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə nəzarət üzrə yoxlamaların aparılmasına dair 

Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin Plan-Qrafiki və yoxlamaları həyata keçirəcək 

müfəttişlərin siyahısı Palata Şurasında təsdiq olunmuşdur. 

Komitənin fəaliyyətinin başlıca məqsədi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya 

qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 13.1-ci – 

“Müstəqil audit sahəsində beynəlxalq standartların tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlərin davam 

etdirilməsi” bəndinin icrasını təmin  etməkdən yoxlamaların nəticələri üzrə 

ümumiləşdirmələr aparmaqdan, auditor xidmətinin keyfiyyətinin mövcud vəziyyətinin 

mənzərəsini yaratmaqdan və aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların aradan 

qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlər görməkdən və Əsasnamə ilə müəyyən 

olunmuş digər vəzifələri həyata keçirməkdən ibarət olmuşdur.  

2014-cü hesabat ilində Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin işi dörd istiqamətdə 

qurulmuşdur: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda  auditor xidmətinin təkmilləşdirilmə-sinə dair icrası 

Auditorlar Palatasına tapşırılmış “Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla auditor 
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xidmətinin inkişaf konsepsiyası”nın (2012-   2020-ci illər) layihəsinin hazırlanması 

işində iştirak etmək; 

- Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) üzvlük tələblərinin Palata 

qarşısında yaratdığı öhdəlikləri yerinə yetirmək məqsədilə auditorları beynəlxalq audit 

standartlarında baş verən dəyişiklilər barədə məlumatlandırmaq və əyani vəsaitlərlə 

təmin olunmasının təşkili işində iştirak etmək; 

- auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidməti göstərilməsi ilə 

əlaqədar onlar barəsində Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsinə daxil olmuş şikayət məktubları 

və ərizələrin araşdırılması; 

- auditor təşkilatları və sərbəst auditorların apardıqları auditor yoxlamalarının 

keyfiyyətinə nəzarətin təşkili.  

Hesabat ili ərzində üç auditor təşkilatı və bir sərbəst auditor barəsində daxil olmuş 

ərizələr üzrə araşdırmalar aparılmışdır.  

2014-cü ilin yoxlamalarına daxil edilmiş bir sıra auditor təşkilatları və sərbəst 

auditorlar tərəfindən zəruri olan materialların komitəyə təqdim edilməməsi səbəbindən 

auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların aparmış olduqları auditlərin keyfiyyətini 

yoxlamaq mümkün olmamışdır.  

2014-cü il ərzində “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və 

sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” və          “Auditor xidməti haqqında”  

Azərbaycan Respublikasının qanunlarının, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatası haqqında” Əsasnamənin müddəalarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2012-ci il 5 sentyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı 

mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”na və “Sərbəst 

auditorların və auditor təşkilatlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlamalarının 

risk qiymətləndirilməsi əsasında təyin edilməsinə dair Təlimat”a uyğun olaraq            40 

auditor təşkilatlarının və 26 sərbəst auditorun maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin 

yoxlamaları aparılmışdır. 

Eyni zamanda həmin “Təlimat”a uyğun olaraq, 2015-ci il ərzində  maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətləri yoxlanılacaq sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları müəyyən 

edilərək Palata Şurasının müvafiq qərarı ilə təsdiq olunmuş və Ədliyyə Nazirliyinin 

sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid reyestr xidmətində qeydiyyata 

alınması təmin edilmişdir. 
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Bu dövrdə dörd auditor təşkilatı tərəfindən audit aparılarkən etik davranış 

qaydalarının pozulması halları müəyyən edilmişdir. Aşkar edilmiş hər bir fakt üzrə 

araşdırma aparılmış, araşdırmaların nəticəsi müvafiq olaraq Palata rəhbərliyi yanında, 

Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsində və Palata Şurasında müzakirə olunmuş, pozuntuya yol 

vermiş iki auditor təşkilatının rəhbərliyinə rəsmi xəbərdarlıq olunmuş, bir auditor 

təşkilatına nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün üç ay vaxt verilmiş və 

bir auditor təşkilatının lisenziyası ləğv edilmişdir. 
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VI. AUDİTOR KADRLARININ HAZIRLANMASI VƏ 

PEŞƏ-İXTİSAS SƏVİYYƏSİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ 

 

Azərbaycanda beynəlxalq tələblərə uyğun fəaliyyət göstərməyə qadir olan auditor 

kadrlarının hazırlanması, onların peşə-ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi və 

təkmilləşdirilməsi məsələləri Palatanın fəaliyyətində mühüm istiqamətlərdən birini 

təşkil edir. 

Auditor adı almaq üçün imtahanların keçirilməsi 

2014-cü və 2015-ci ilin I rübü ərzində lisenziyalarının qüvvədəolma müddətinin 

başa çatması ilə əlaqədar müvafiq işlərin təşkili barədə qrafik təsdiq edilmişdir. Həmin 

qrafikə əsasən auditor adı almaq üçün və auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 

lisenziyalarının qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə bağlı ikipilləli imtahanlar 

keçirilmişdir. 2014-cü ilin 28 iyun və 5 iyul tarixlərində  I və II pillə üzrə keçirilən 

imtahanlardan lisenziyasının müddəti başa çatmış 1 nəfər və auditor adı almaq üçün 

müraciət etmiş 10 nəfər  müvəffəq nəticə əldə etmiş,      o cümlədən Palata Şurasının 

2014-cü il 25 iyun tarixli 252/10 saylı      “Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziyaların qüvvədəolma müddətinin başa 

çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan barədə” qərarına əsasən, lisenziyaların 

qüvvədəolma  müddətin başa çatması ilə bağlı 9 nəfər imtahan haqqından və 

imtahandan azad edilmişdir. Bundan başqa, 2014-cü il 20 və 27 dekabr tarixlərində I və 

II pillə üzrə keçirilən imtahanlardan auditor adı almaq üçün müraciət etmiş 6 nəfərdən 

hamısı müvəffəq nəticə göstərmiş, lisenziyalarının müddəti bitmiş 2 nəfərdən bir nəfər 

müvəffəq nəticə göstərməmiş, 1 nəfər isə imtahanda iştirak etməmiş, o cümlədən Palata 

Şurasının  2014-cü il 16 dekabr tarixli 258/3 saylı “Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziyaların qüvvədəolma 

müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan barədə” qərarına əsasən, 

lisenziyaların qüvvədəolma  müddətin başa çatması ilə bağlı 10 nəfər imtahan 

haqqından və imtahandan azad edilmişdir.  

 Ümumilikdə isə il ərzində auditor adı almaq üçün və lisenziyalarının müddəti başa 

çatmış auditorlara keçirilən imtahanlarda 19 nəfər iştirak etmiş, o cümlədən    1 nəfər 

müvəffəq nəticə əldə etməmiş, 1 nəfər  imtahanda iştirak etməmiş, 17 nəfər isə 

müvəffəq nəticə əldə etmişdir.  
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Ötən illə müqayisədə 2014-cü ildə auditor adı almaq üçün və auditor fəaliyyəti ilə 

məşğul olmaq üçün lisenziyalarının qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə bağlı 

keçirilən imtahanların nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 

Ötən illə müqayisədə 2014-cü ildə Auditorlar Palatası tərəfindən ixtisasartırma 

kurslarında hər il iştirak edən və bu kursları müvəffəqiyyətlə bitirən, habelə 

seminarlarda fəal iştirak etmiş 19 nəfər auditor imtahan verməkdən və imtahan 

haqqından azad olunmuş və onlara növbəti beş il müddəti üçün yeni lisenziyalar 

verilmişdir. 

 

Auditorların  ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi 

Tədris və davamlı peşə təhsili proqramlarında qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə 

alınmaqla 2014-cü il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramı, qrafiki 

və auditorların qruplar üzrə siyahısı hazırlanmış və Palata Şurasının iclasında müzakirə 
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edilərək təsdiq edilmişdir. Təsdiq edilmiş proqram və qrafikə əsasən auditorların I və II 

qrupları üçün 2014-cü il 1 sentyabr tarixindən 10 oktyabr tarixinədək, III, IV və V 

qruplar üçün 13 oktyabr tarixindən 25 noyabr tarixinədək ixtisasartırma kursları 

keçirilmişdir. Kursların nəticələrinə dair 2014-cü il 11 oktyabr və 29 noyabr tarixlərində 

imtahanlar keçirilmişdir. İmtahanlarda 135 nəfər iştirak etmiş, 22 nəfər iştirak etməmiş, 

qaydaların pozulmasına görə imtahandan xaric edilən olmamış, imtahanı müvəffəq balla 

bitirmiş şəxslərin sayı 112 nəfər olmuş, imtahanı müvəffəq balla bitirməmiş şəxslərin 

sayı isə 23 nəfər olmuşdur. 

2014-cü ildə ötən illə müqayisədə I, II, III, IV və V qruplar üzrə auditorların 

ixtisasartırma kurslarının nəticələrinə dair keçirilmiş imtahanların göstəriciləri aşağıdakı 

kimi olmuşdur: 

            

Daxili auditor  kurslarının  keçirilməsi 

Təsərrüfat subyektlərinin idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə 

daxili audit xidmətinin təşkilinin və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, daxili 

auditorların hüquq və vəzifələrini müəyyən edən və      Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2007-ci il 29 iyun tarixli Fərmanı ilə qüvvəyə minən 

“Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin 

etmək üçün, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası və Beynəlxalq Daxili 

Auditorlar İnstitutunun (IIA) “Audit-Azərbaycan İnstitutu” İctimai Birliyi daxili auditor 

kadrlarının hazırlanması məqsədilə 2014-cü  ilin  7 aprel tarixindən - 7 may tarixinədək 

müraciət etmiş 17 nəfərə, 2014-cü ilin 1 sentyabr tarixindən  30 sentyabr tarixinədək 

müraciət etmiş 21 nəfərə, ümumilikdə isə 38 nəfərə “Daxili auditin əsasları” 
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mövzusunda təsdiq edilmiş proqram üzrə kurslar keçirmişdir. Kursun sonunda 

iştirakçılara dinləyici sertifikatı təqdim edilmişdir. 

Mühasibat uçotu kursunun təşkili 

Auditorlar Palatasının müvafiq iş planına uyğun olaraq “Mühasibat uçotu” üzrə 

kursun tədris proqramı hazırlanmış və 2014-cü il 25 iyun tarixində təsdiq edilmişdir. 

İdarə tərəfindən kurslarda iştirakla bağlı Palatanın saytında elan yerləşdirilmişdir. 

Müraciət etmiş 6 nəfər mütəxəssislərə 2014-cü il 3 oktyabr tarixindən 2014-cü il 16 

dekabr tarixinədək “Mühasibat uçotu”  üzrə kurslar təşkil edilmişdir. 2015-ci ilin yanvar 

ayında kursların nəticələrinə görə dinləyicilərə sertifikatlar təqdim edilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Auditorların assistent və audit mütəxəssisləri üçün 

  ixtisasartırma kurslarının təşkili 

Auditorlar Palatasının müvafiq iş planına uyğun olaraq “Auditin əsasları” üzrə 

kursun tədris proqramı hazırlanmış və təsdiq edilmişdir. Həmin proqrama uyğun olaraq, 

bütün auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə təşkilatlarında çalışan assistent və 

mütəxəssislərin ixtisasartırma kursunda iştirak etmələri ilə bağlı məktublar göndərilmiş, 

36 auditor təşkilatından müraciət etmiş 64 nəfər əməkdaşlara 2014-cü il 1 may 

tarixindən 26 may tarixinədək iki qrup kurslar təşkil edilmiş, kursların nəticələrinə görə 

dinləyicilərə sertifikatlar təqdim edilmişdir. 

2014-cü ildə ötən illə müqayisədə auditor təşkilatlarında çalışan assistent və 

mütəxəssislər üçün keçirilmiş ixtisasartırma kurslarının nəticələri aşağıdakı kimi 

olmuşdur: 
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Auditorlar Palatasının kadr hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq etdiyi qurumlarla və 

ali təhsil müəssisələri ilə birgə gördüyü işlər 

• İl ərzində aparıcı təşkilat kimi Auditorlar Palatasına daxil olmuş bir neçə elmi 

işlərlə bağlı seminarlar təşkil edilmişdir; 

• 2014-cü il ərzində Auditorlar Palatasının maliyyə, mühasibat uçotu və audit 

sahəsində nəşr etdirilmiş ədəbiyyatları metodoloji yardım etmək məqsədilə Palatanın 

əməkdaşlıq etdiyi ali təhsil müəssisələrinə təqdim edilmişdir. 

 2014-cü il ərzində Auditorlar Palatası tərəfindən təşkil olunan seminar, 

simpozium və tədbirlər 

• 20.02.2014 - Azərbaycan Respublikasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 

vəsaitlərinin leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə 

sisteminin növbəti qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar Avropa Şurasının Pulların 

Yuyulmasına və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə Qarşı Tədbirlərin 

Qiymətləndirilməsi üzrə Ekspertlər Komitəsinin (MONEYVAL) John Bakerin rəhbərlik 

etdiyi missiyası Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında olmuşdur. 

Missiyanın məqsədi MONEYVAL-ın proqramına uyğun olaraq, Azərbaycanda 

cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılması və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə  ölkə auditorlarının üzərinə düşən öhdəliklərin 

yerinə yetirilməsi vəziyyətini qiymətləndirməkdən ibarətdir. 

• 11.04.2014 - Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr 

tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci 

illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 13.2-ci bəndinə müvafiq olaraq, Auditorlar Palatası 

tərəfindən beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla işlənib hazırlanmış “Azərbaycan 

Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2012-2020-ci illər)” 

təqdimat mərasimi keçirilmişdir.   

Konsepsiyasının əsas məqsədi Azərbaycanda auditor 

xidmətinin gələcək inkişaf istiqamətlərinin müəyyən olunması, 

beynəlxalq audit standartlarının tətbiqinin genişləndirilməsi, 

auditor xidməti bazarının inkişaf etdirilməsi, auditor peşəsinin 

cəmiyyətdə əhəmiyyətli rolunun tanınması, iqtisadi-maliyyə 

münasibətlərində şəffaflığın təmin olunmasında auditdən daha 

geniş istifadə edilməsi və korrupsiyaya qarşı mübarizədə 
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auditorların məsuliyyətinin artırılmasının təmin edilməsi, auditor xidməti 

istifadəçilərinin maraqlarının müdafiə olunması və bu sahədə tənzimləyici fəaliyyətin 

yaxşılaşdırılmasından ibarətdir.  

Tədbirdə Azərbaycan  Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, 

Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının vitse-prezidenti, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının 

sədri Ziyad Səmədzadə, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi siyasət məsələləri üzrə 

dövlət müşaviri xidmətinin İqtisadi siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Mail Rəhimov, 

Azərbaycan Respublikası Vergilər nazirinin müşaviri, Аzərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının müxbir üzvü Akif Musayev, Bakı Biznes Universitetinin rektoru İbad 

Abbasov, Azərbaycan Prezidenti yanında Sahibkarlar Şurasının sədr müavini, «Xəzər» 

SC-nin sədri Qüdrət Kərimov, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

auditoru Cəfər Həsənov, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının vitse-prezidenti, ADİU-nun 

dosenti            Elşad Səmədzadə iştirak etmiş və öz məruzələri ilə çıxış etmişlər. Daha 

sonra çıxışlar ətrafında geniş müzakirələr aparılmış və tədbir iştirakçıları Azərbaycanda 

auditor xidmətinin beynəlxalq meyarlara uyğun təşkili və tənzimlənməsində, ölkəmizdə 

maliyyə şəffaflığının təmin olunmasında və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 

“Auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyası”nın mühüm rol oynaya biləcəyini qeyd 

etmişlər. 
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• 02.05.2014 - Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr 

tarixli 2421 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Plan»larından irəli gələn vəzifələrin icrası istiqamətində Azərbaycan Respublikası  

Auditorlar Palatasının, Azərbaycan Respublikasının  Baş Prokuroru yanında 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş idarəsinin və  Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizə  haqqında” və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 

vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası 

qanununlarından irəli gələn vəzifələrin icrası üzrə auditorların üzərinə düşən öhdəliklər” 

mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilmişdir. 

Tədbirin keçirilməsində məqsəd “Milli Fəaliyyət Planı”nın 28-ci «Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə ilə bağlı maarifləndirmə» bəndinə müvafiq olaraq tədbirlər görülməsi 

məqsədilə auditorların məsuliyyətini artırmaqdan və bu sahədə təbliğat işini daha da 

gücləndirməkdən, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Azərbaycan 

Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş idarəsi və 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti 

arasında əməkdaşlıq münasibətlərininin səviyyəsini daha yüksəltməkdən ibarətdir. 

 

• 16.09.2014 – “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

qəbul edilməsinin 20 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. 
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VII. BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 

 

 

Auditorlar Palatası audit sahəsində inkişaf etmiş qabaqcıl ölkələrin təcrübəsinin 

öyrənilməsi və tətbiq edilməsini, eləcə də beynəlxalq audit praktikası əsasında 

respublikada auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin etmək məqsədilə müvafiq 

tədbirlər sisteminin işlənib  hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirir.  

 

Auditorlar Palatası əməkdaşlarının və üzvlərinin 2014-cü il ərzində iştirak 

etdikləri beynəlxalq tədbirlər 

• 2014-cü il 2-3 iyun tarixlərində Dünya Bankının Maliyyə Hesabatlılıq İslahatları 

Mərkəzinin (CFRR) rəhbəri Henri Fortinin dəvəti ilə              Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzovun 

rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) ilə 

əməkdaşlıq çərçivəsində Şərqi və Cənub-Şərqi Avropa ölkələri üzrə korporativ maliyyə 

hesabatlılığı və audit sahəsində yüksək rütbəli hökumət rəsmləri, tənzimləyicilər və 

mütəxəssislər üçün Avstriyanın Vyana şəhərində keçirilən “Peşəkar Mühasibatlıq 

Təşkilatlarının (PAO) 2-ci Regional Forumu” və  “Avropa və Mərkəzi Asiyada Maliyyə 

Hesabatlılığı” mövzusunda beynəlxalq tədbirdə iştirak etmişdir. 

Eyni zamanda, Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) və Dünya Bankının 

Maliyyə Hesabatlılıq İslahatları Mərkəzi (CFRR) ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi 

istiqamətində razılıq əldə olunmuşdur. 

• 2014-cü il 15-16 sentyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikası     Auditorlar 

Palatası sədrinin Elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov Daşkənd 

şəhərində keçirilmiş MDB İcraiyyə Komitəsi yanında mühasibat Uçotu üzrə 

Koordinasiya Şurasının 11-ci iclasında iştirak etmişdir. 
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• 2014-cü il 30 sentyabr tarixində Аzərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzov və Auditorlar Palatası 

Şurasının  üzvü, sərbəst auditor Altay Cəfərovdan ibarət nümayəndə heyəti Böyük 

Britaniyanın Beynəlxalq Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiasiyasının (ACCA) və 

Avropanın Beynəlxalq mühasiblər şəbəkəsinin (EGİAN) birgə təşkilatçılığı ilə 

Brüsseldə Avropa Parlamentində keçirilən “Yeni audit islahatlarının həyata keçirilməsi: 

keyfiyyətə diqqət üçün yeni canlı bazarın yaradılmasını necə təmin etməli?” adlı 

“dəyirmi masa”da iştirak etmişdir. 

MDB məkanından yalnız Azərbaycanın dəvət edildiyi tədbirdə Azərbaycanın 

nümayəndə heyəti ölkə Prezidentinin rəhbərliyi altında ölkəmizdə auditə dövlət 

tərəfindən göstərilən diqqət və qayğı barəsində, “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 

2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”na əsasən hazırlanmış “Azərbaycan 

Respublikasında Auditor xidmətinin inkişaf Konsepsiyası (2012-2020-ci illər)” 

haqqında məlumat verilmişdir. 
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• 2014-cü il 6-7 oktyabr tarixlərində Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti 

Tbilisi şəhərində Dünya Bankının “Avropa İttifaqının qanunvericiliyinin tələblərinin 

tətbiqi vasitəsilə auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsi” mövzusunda keçirilmiş 

beynəlxalq tədbirdə iştirak etmişdir. Tədbir Dünya Bankının “Avropa İttifaqının Şərq 

tərəfdaşlığı ölkələrində – Azərbaycan, Belarusiya, Gürcüstan, Moldova və Ukraynada 

auditin və hesabatlılığın möhkəmləndirilməsi” (STAREP) proqramı çərçivəsində 

keçirilmişdir. 

Plenar iclasda Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri        Nəcəf 

Talıbov “Azərbaycan Respublikasında ictimai nəzarət və keyfiyyətin təminatı: mövcud 

vəziyyət” (“Обшественный надзор и обеспечение качества в Азербайджанской 

Республике: текущее состояние”) mövzusundu təqdimatla çıxış etmişdir. Təqdimatda 

audit bazarının vəziyyəti – ilkin məlumat, hüquqi əsaslar, ictimai nəzarət, nəzarət 

orqanının funksiyaları, vəzifələri, tərkibi, keyfiyyətin təminatı sistemi, maliyyə 

sektorunda ictimai nəzarət orqanı ilə digər tənzimləyicilərin qarşılıqlı münasibətləri və 

s. barədə iştirakçılara ətraflı məlumat verilmişdir. 
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• 2014-cü il 26-31 oktyabr tarixlərində Auditorlar Palatasının Maliyyə və təsərrüfat 

idarəsinin rəisi, baş mühasib Vəli Rəhimov və “HLB Azərbaycan” MMC-nin direktoru 

İslam Bayramov Rusiya Auditorlar Kollegiyası ilə         Rusiya Federasiyasının Ticarət-

Sənaye Palatasının Maliyyə bazarı və kredit təşkilatları komitəsinin birgə keçirdikləri 

“Rusiya Federasiyasında Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlarına və Beynəlxalq Audit 

Standartlarına keçidin aktual məsələləri”nə həsr edilmiş Rusiya Federasiyasının Moskva 

və Sankt-Peterburq şəhərlərində keçirilmiş  konfransda iştirak etmişlər. 

• 2014-cü il 31 oktyabr - 2 noyabr tarixlərində Auditorlar Palatasının Kadr hazırlığı 

və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov Türkiyənin İstanbul  

şəhərində Mühasib Akademiklərin Tədqiqatı və Əməkdaşlıq Fondunun “Mühasibatlıq 

tədqiqatının fənlərarası aspektləri” mövzusunda 11-ci Beynəlxalq Mühasibatlıq 

Konfransında iştirak etmişdir. 
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• 2014-cü il 10-13 noyabr tarixlərində Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) 

və İtaliya Sertifikatlı Mühasiblər və Ekspertlər Milli Şurasının (CNDCEC) birgə 

təşkilatçılığı ilə İtaliya Respublikasının paytaxtı Roma şəhərində keçirilən “Dünya 

Mühasiblər Konqresi 2014 (WCOA)”-də Аzərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzovun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. 
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• 2014-cü il 3-4 dekabr tarixlərində Аzərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzov Avropanın 

Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) təşkilatçılığı ilə dəyirmi masa 

formatında keçiriləcək tədbirdə iştirak etmək məqsədilə, Almaniyanın Berlin şəhərinə 

ezam olunmuşdur. 

 

Auditorlar Palatasının xarici qurumlarla 2014-cü ildə bağladığı əməkdaşlıq 

sazişləri və memorandumları 

• Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Gürcüstan Auditorlar, 

Mühasiblər və Maliyyə Menecerlər Federasiyası arasında (Bakı şəhəri, 2014-cü il       16 

aprel). 

 

• Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə  Monteneqro Mühasiblər və 

Auditorlar İnstitutu arasında (Bakı şəhəri, 2014-cü il 14 may). 
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 Auditorlar Palatası tərəfindən 2014-cü ildə təşkil olunan beynəlxalq tədbirlər       

•  2014-cü il 14-15 may  tarixlərində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-

ci il 5 sentyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 

2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulmuş audit xidmətlərinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə vəzifələrin icrası istiqamətində Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası, Bakı Biznes Universiteti, Rusiya 

Auditorlar Kollegiyası, Monteneqro Mühasiblər və Auditorlar İnstitutu və Gürcüstan 

Auditorlar, Mühasiblər və Maliyyə Menecerləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 

Auditorlar Palatasının işçi qrupu tərəfindən hazırlanmış “Auditor fəaliyyəti haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş «Müasir 

şəraitdə audit qanunvericiliyi» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik simpozium 

keçirilmişdir. 

Simpoziumda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət 

komitəsinin sədri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Beynəlxalq 

İqtisadçılar İttifaqının vitse-prezidenti, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədri, 

akademik Ziyad Səmədzadə, Bakı Biznes Universitetinin rektoru, iqtisad elmləri 

doktoru, professor İbad Abbasov, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, 

iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzov, Rusiya Auditorlar Kollegiyasının 
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sədri Aleksandr Ruf, Monteneqro Mühasiblər və Auditorlar İnstitutunun icraçı direktoru 

Rade Scekıc və Gürcüstan Auditorlar, Mühasiblər və Maliyyə Menecerləri 

Federasiyasının vitse-prezidenti           Qeorqiy Apridonidze, Azərbaycan Respublikası 

vergilər nazirinin vergi siyasəti məsələləri üzrə müşaviri Akif Musayev, Dünya 

Bankının Azərbaycan üzrə ölkə meneceri Larisa Leşçenko, Azərbaycan Prezidenti 

yanında Sahibkarlar Şurasının sədr müavini, “Xəzər” SC-nin sədri Qüdrət Kərimov 

tədbirin əhəmiyyətindən danışmış və müzakirə olunan məsələyə dair öz fikirlərini 

bildirmişlər. 

 

Tədbirdə xarici qonaq - Rusiya Auditorlar Kollegiyasının üzvü İrina Tyutina, 

Monteneqro Maliyyə Nazirinin müavini Novo Radovic, Monteneqro əmək nazirinin 

müavini Yovo Payovic və Monteneqro İqtisad Məhkəməsinin prezidenti Draqan 

Rakoseviclə yanaşı, yerli qurumların nümayəndələri, Auditorlar Palatası Şurasının 

üzvləri: “Ernst &Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin   Azərbaycan 

Respublikasındakı filialının rəhbəri, Palata Şurasının üzvü             İlqar Vəliyev, sərbəst 

auditor Namiq Abbaslı, “ATA SIĞORTA” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Müseyib 

Əliyev, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədr müavini Elşad Səmədzadə, Azərbaycan 

Bank Tədris Mərkəzinin direktoru               Cavanşir Abdullayev, Daxili Auditorların 
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“Audit-Azərbaycan İnstitutu” İctimai Birliyinin icraçı direktoru Muxtar Səttarov, “BDO 

Azərbaycan” MMC-nin İdarəedici partnyoru Yunis Salayev, GRBS Tədris Mərkəzinin 

baş meneceri   Elşən Rəhimov, “Deloitte & Touche” MMC-nin direktoru Nuran 

Kərimov, Auditorlar Palatasının İxtisasartırma Komitəsinin sədri, sərbəst auditor          

Eldəniz İsgəndərov, Auditorlar Palatasının digər əməkdaşları, üzvləri, dördlüyün 

nümayəndələri çıxış etmiş və müzakirələrdə iştirak etmişlər. 

Sonda Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası və Monteneqro Mühasiblər 

və Auditorlar İnstitutu arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu 

imzalanmışdır. 
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VIII. XÜSUSİ KOMİSSİYALARIN VƏ KOMİTƏLƏRIN FƏALİYYƏTİ  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın “Audit xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi” və “Müstəqil 

audit sahəsində beynəlxalq standartların tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlərin davam 

etdirilməsi bəndlərinə uyğun olaraq auditor xidmətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 

beynəlxalq audit standartlarının tətbiqi habelə auditorların fəaliyyətinə dair nəzarət 

sistemlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər davam etdirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 10 sentyabr 

254/1saylı qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf 

konsepsiyası”nda həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının Təqvim 

Planının “Auditor fəaliyyətinin idarə olunması, tənzimlənməsi və auditin institusional 

potensialının gücləndirilməsi üzrə” II bölməsinin “Auditin idarə edilməsi və 

tənzimlənməsi sahəsində beynəlxalq təcrübənin tətbiqinin genişləndirilməsi” və 

“Auditor xidmətinin inkişafında və tənzimlənməsində Auditorlar Palatasının Şurası 

yanında komitələrin rolunun gücləndirilməsi” bəndlərinin icrasını təmin etmək 

məqsədilə Auditorlar Palatasının Şurası yanında yeni Qanunvericilik və hüquqi 

məsələlər üzrə komitə, Beynəlxalq Standartlar üzrə komitə, Mübahisə və Apellyasiyalar 

üzrə Komitə, İnformasiya və mətbuat üzrə komitə, Dövlət orqanları və ictimaiyyətlə 

əlaqələr üzrə komitə, Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə, Milli auditə dəstək üzrə komitə, 

Gənclərlə iş üzrə komitə və Üzvlük məsələləri üzrə komitə yaradılmış, həmin  

komitələrin  əsasnamələri və iş planları Palata Şurasının müvafiq qərarları ilə təsdiq 

edilmişdir. 

(Bax: http://audit.gov.az/uploads/Shura_254_1.pdf). 

Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü il 27 avqust tarixli 244/2 saylı qərarının 

“Keyfiyyətə nəzarətə dair digər ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi üzrə 

təkliflərin müzakirəsi” bəndinə və “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin 

keyfiyyətinə nəzarət üzrə Qayda”ya uyğun olaraq “Auditor təşkilatları və sərbəst 

auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinin yoxlanılmasına dair 2014-cü ilin 

iş planı” və “Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlər”in siyahısı təsdiq edilmişdir. 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_254_1.pdf
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Auditor xidməti sahəsində tənzimləmə işinin yaxşılaşdırılması, auditin 

keyfiyyətinə nəzarət işinin yüksəldilməsi, bu sahədə ictimai nəzarətin rolunun daha da 

gücləndirilməsi, “Milli Fəaliyyət Planı”ndan irəli gələn vəzifələrin davamlı icrasının 

təmin olunması  məqsədi ilə və qanunvericilik aktlarına edilmiş dəyişikliklərin tələbləri 

nəzərə alınmaqla bir sıra komitələrin, o cümlədən, Auditorların Peşə Etikası 

Komitəsinin Əsasnaməsi yenidən işlənib hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatası Şurasının müvafiq qərarı ilə təsdiq olunmuşdur.     

Auditorların Peşə Etikası  Komitəsi haqqında 

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı”nın “Etik davranış qaydalarının təkmilləşdirilməsi”  bölməsinin və 

“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası        yanında fəaliyyət göstərən 

komitələrin işinin yenidən qurulması haqqında”   Azərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü il 27 avqust tarixli 244/2 №-li qərarının icrası ilə 

bağlı Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 31 yanvar tarixli 250/1nömrəli qərarına 

əsasən Auditorlar Palatası Şurasının yanında “Auditorların peşə etikası komitəsinin yeni 

Əsasnaməsi”  təsdiq edilmiş və həmin qərarla Palata Şurasının 2010-cu il 2 noyabr 

tarixli 213/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditorların peşə etikası komitəsi haqqında 

Əsasnamə” qüvvədən düşmüş hesab edilmişdir. 

Komitə öz fəaliyyətində “Auditor xidməti haqqında”, “Cinayət yolu ilə əldə 

olunmuş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, “Azərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməni, Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının 

(IFAC) tələblərini, Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsini, Auditorların Peşə Etikası 

Məcəlləsini, beynəlxalq audit standartlarını və qüvvədə olan digər  normativ hüquqi 

aktları, Palata Şurasının qərarlarını, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarını və bu  

Əsasnaməni rəhbər tutmuşdur. 

Eyni zamanda 2014-cü ildən  Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cu il 19 dekabr  

tarixli 248/4  saylı qərarı ilə bəyənilmiş Auditorlar Palatasında çalışan əməkdaşların 

qulluq etikası davranışının normalarını, prinsiplərini və onlara əməl edilməsi ilə bağlı 
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münasibətləri müəyyən edən  “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 

əməkdaşlarının etik davranış qaydaları” icraya yönəldilmişdir.  

“Milli Fəaliyyət Planı”nın “Etik davranış məsələləri üzrə illik hesabatların 

hazırlanması (hesabatlarda aparılmış maarifləndirmə işləri, etik davranış qaydalarının 

pozulması halları və tətbiq edilmiş intizam tənbehi tədbirləri göstərilməklə), 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim edilməsi və ictimaiyyətə 

açıqlanması” bəndinə, Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) üzv 

öhdəliklərinə, “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”nə və Auditorlar Palatası 

Şurasının 2010-cu il  12  oktyabr tarixli 212/4 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Palata 

üzvləri tərəfindən etika məcəlləsinin tələblərinə əməl edilməsini təmin etmək üçün 

monitorinq aparılması üzrə Qayda”ya və “Auditorlar Palatası üzvləri tərəfindən etik 

davranış qaydalarının pozulması barədə illik hesabatın hazırlanmasına dair Təlimat”a 

uyğun olaraq Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət 

olunması vəziyyəti barədə illik hesabat hazırlanmış, Auditorlar Palatası Şurasının 2014-

cü il 27 dekabr tarixli № 259/6  saylı qərarı ilə bəyənilmiş və Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli sərəncamının “Fəaliyyət Planlarının icrası 

üzrə illik iş planlarını təsdiq etsinlər və bu barədə məlumatı Azərbaycan 

Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına təqdim etsinlər” 

bəndinə uyğun olaraq illik hesabata əlavə edilmiş və aidiyyatı üzrə göndərilməsi təmin 

olunmuşdur.    

 “Milli Fəaliyyət Planı”nın “Etik davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı daxil 

olmuş şikayətlərin effektiv araşdırılması mexanizmlərinin müəyyən edilməsi” bəndinə 

müvafiq olaraq Palata sədri tərəfindən “Auditorlar Palatasının üzvləri və əməkdaşları 

tərəfindən etik davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin 

effektiv araşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi barədə” 2013-cü il 10 dekabr 

tarixində imzalanmış 1/21 nömrəli sərəncama uyğun olaraq Auditorlar Palatasının 

əməkdaşları, o cümlədən, auditor təşkilatlarının auditorları və əməkdaşları, sərbəst 

auditorlar, onların assisentləri və köməkçiləri tərəfindən etik davranış qaydalarının 

pozulması ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin effektiv araşdırılması ilə bağlı müvafiq işlər 

görülmüşdür. “Milli Fəaliyyət Planı”nın  “Dövlət orqanlarının internet saytlarında etik 

məsələlər üzrə xüsusi bölmənin yaradılması (qeyri-etik davranış barədə elektron şikayət 

etmə mexanizmi, etik qaydalar, etik hesabatlar və s.)” bəndinə müvafiq olaraq Palatanın 
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saytında etik məsələlərə dair ayrıca bölmə fəaliyyət göstərir ki, maraqlı şəxslər öz 

müraciətlərinin həmin bölməyə daxil olmaqla göndərir və göndərdikləri müraciətin 

nəticəsi barədə öz elektron poçt ünvanlarında məlumat əldə edə bilirlər.  

 

 Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin 

həyata keçirilməsinin normativ hüquqi əsasları 

Auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” 

Əsasnamə rəhbər tutulmaqla Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 

Beynəlxalq Audit Standartlarına, Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə, Palatanın 

üzv olduğu Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) qarşısındakı üzvlük 

öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, həmçinin, auditin keyfiyyətinə nəzarətin qabaqcıl 

dünya təcrübəsinə əsasən təkmilləşdirilməsi, auditor xidmətinin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi, auditor xidmətinin keyfiyyətinin Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericilik aktlarına, audit standartlarının və peşə etikası məcəlləsinin tələblərinə 

uyğunluğunun təmin edilməsi, habelə auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət işinin 

daha da yüksəldilməsi məqsədilə auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin 

yaxşılaşdırılması və bu sahədə beynəlxalq təcrübənin nailiyyətlərini öyrənib tətbiq 

olunması üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü il 11 oktyabr tarixli 

145/1 saylı qərarı ilə təsdiq olunmuş  “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin 

keyfiyyətinə nəzarət üzrə Qaydalar”a və “Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin Əsasnaməsi”nə uyğun olaraq həyata 

keçirilmişdir.  

Qeyd olunan normativ sənədlərə və Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə 

və Palata Şurasının 2014-cü il üzrə iş planlarının müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq 

Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin 2014-cü il üzrə iş planı təsdiq edilmiş və icraya 

yönəldilmişdir.  

Komitənin fəaliyyətinin başlıca məqsədi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Korrupsiyaya 

qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı»nın “Müstəqil audit 

sahəsində beynəlxalq standartların tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlərin davam etdirilməsi” 



 - 52 - 

bəndinin icrasını təmin etməkdən yoxlamaların nəticələri üzrə ümumiləşdirmələr 

aparmaqdan, auditor xidmətinin keyfiyyətinin mövcud vəziyyətinin mənzərəsini 

yaratmaqdan və aşkar edilmiş nöqsan və çatışmalıqların aradan qaldırılması 

istiqamətində zəruri tədbirlər görməkdən və Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş digər 

vəzifələr həyata keçirməkdən ibarət olmuşdur.  

2014-cü hesabat ilində Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin işi dörd istiqamətdə 

qurulmuşdur: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda auditor xidmətinin təkmilləşdirilmə-sinə dair icrası 

Auditorlar Palatasına tapşırılmış “Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla auditor 

xidmətinin inkişaf konsepsiyası”nın (2012-2020-ci illər) layihəsinin hazırlanması işində 

iştirak etmək; 

- Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) üzvlük tələblərinin Palata 

qarşısında yaratdığı öhdəlikləri yerinə yetirmək məqsədilə auditorları beynəlxalq audit 

standartlarında baş verən dəyişikliklər barədə məlumatlandırmaq və əyani vəsaitlərlə 

təmin olunmasının təşkili işində iştirak etmək; 

- auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidməti göstərilməsi ilə 

əlaqədar onlar barəsində Keyfiyyətə nəzarət komitəsinə daxil olmuş şikayət 

məktublarının və ərizələrin araşdırılması; 

- auditor təşkilatları və sərbəst auditorların apardıqları auditor yoxlamalarının 

keyfiyyətinə nəzarətin təşkili.  

Hesabat ili ərzində üç auditor təşkilatı və bir sərbəst auditor barəsində daxil olmuş 

ərizələr üzrə araşdırmalar aparılmışdır.  
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IX. PALATA ŞURASININ FƏALİYYƏTİ 

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası “Azərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməyə müvafiq olaraq, cari işlərin 

aparılması və əməli xidməti funksiyaların yerinə yetirilməsi məqsədilə yaradılır. 

       Şura Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor xidmətinin tənzimlənməsi və 

inkişafını təşkil edən, mülkiyyətçilərin  əmlak hüquqlarını, dövlətin, təsərrüfat 

subyektlərinin və auditorların mənafelərini müdafiə edən, öz fəaliyyətində respublikanın 

qanunvericilik aktlarından irəli gələn tələblərə sərbəst auditorlar və  auditor təşkilatları 

tərəfindən riayət  olunmasına nəzarət edən müstəqil maliyyə orqanı olan Auditorlar 

Palatasının idarəetmə orqanıdır.  

Şura aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: 

- auditor xidmətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı təlimatlar, tövsiyələr və metodik 

göstərişlər təsdiq edir; 

- auditor xidməti göstərilməsinin forma və metodlarına dair normativ  sənədlər 

tərtib edir; 

- audit sahəsində milli və beynəlxalq təcrübənin ümumiləşdirilməsi  əsasında 

tövsiyələr verir; 

- sərbəst və ya auditor təşkilatlarının üzvü kimi auditor xidməti göstərən  

auditorların davranış qaydalarını təsdiq edir; 

- sərbəst auditorların və  auditor təşkilatlarının hüquqlarının və qanuni 

mənafelərinin qorunması üçün müvafiq tədbirləri həyata keçirir; 

- peşə funksiyalarının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar sərbəst auditor və  auditor 

təşkilatı ilə sifarişçilər arasında yaranan mübahisələrə qanunvericiliyə  əsasən baxır; 

- auditor kadrlarının hazırlanması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələləri həll 

edir; 

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulan vergilər ödənildikdən sonra Palatanın 

sərəncamında qalan xalis mənfəətin müvafiq fondlara bölüşdürülməsi və onlardan 

istifadə qaydalarını təsdiq edir; 

- sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının, sərbəst xarici auditorların və  xarici 

auditor təşkilatlarının filial və (və ya) nümayəndəliklərinin maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası  Qanununa 
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uyğunluğunun və apardıqları auditin keyfiyyətinin yoxlanılmasının,  eləcə də onların 

işinə edilən nəzarətin nəticələrini müzakirə edir; 

- auditin aparılmasında qanun pozuntularına yol verilməsi aşkar edildikdə, sərbəst 

auditorlara və auditor təşkilatlarına qarşı müəyyən olunmuş qaydada  müvafiq tədbirlər 

görür; 

- sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının illik hesabatlarının müzakirəsi və 

onun məcmusunu təsdiq edir. 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il ərzində 

keçirdiyi iclasları haqqında 

2014-cü ildə Palata Şurasının 10 iclası (fəaliyyətə başladığı dövrdən hesabat ilinin 

sonuna qədər iki yüz əlli doqquz iclas) keçirilmişdir və əsasən auditor fəaliyyətini 

tənzimləyən normativ hüquqi sənədlərin, təlimatların, standartların və qaydaların 

müzakirəsi ilə əlaqədar qərarlar qəbul edilmişdir.  

 Palata Şurasının 2014-cü il 31 yanvar tarixində keçirilən iki yüz əllinci 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

Auditorlar Palatası Şurasının yanında “Auditorların Peşə Etikası Komitəsi 

haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə; 

Beynəlxalq Audit Standartlarının və onların şərhinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi 

və nəşri barədə; 

“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul 

edilməsinin 20 illiyinə həsr olunmuş “Müasir şəraitdə auditin normativ hüquqi 

bazasının təkmilləşdirilməsi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik 

konfransın keçirilməsi barədə; 

“Mak Azərbaycan LTD” MMC-nin direktoru Z.Hüseynovun 2013-cü il üçün 

üzvlük haqqının düzgün hesablanmaması ilə əlaqədar müraciəti barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının 

ödənilməsi vəziyyəti barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının nəzdində Azərbaycan Dövlət Neft 

Akademiyasının baza kafedrasının yaradılması barədə; 

Auditorların Peşə Etikası Komitəsinin “İqtisadçı Audit” MMC ilə əlaqədar rəyi 

barədə. 
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 Palata Şurasının 2014-cü il 6 mart tarixində keçirilən iki yüz əlli birinci 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının 

ödənilməsi barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə  və Palata 

Şurasının 2014-cü il üzrə iş planlarının “Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın tətbiqinə 

dair təlimatın tərcüməsi” bəndlərinin icrası barədə; 

sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2013-cü il üzrə təqdim edilmiş 

hesabatların təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması barədə; 

“Auditor xidmətinin aktual problemləri üzrə keçirilmiş sosioloji sorğu”nun 

nəticələrinə dair hazırlanmış tövsiyələr barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2013-cü il üzrə                                                          

fəaliyyətinin yekunlarının nəticələri barədə; 

“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2013-cü il üzrə maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair” auditdən keçmiş illik hesabat barədə. 

 Palata Şurasının 2014-cü il 25 iyun tarixində keçirilən iki yüz əlli ikinci 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2013-cü ilin yekunu üzrə təqdim 

edilmiş illik hesabatların təhlili barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının təsis etdiyi auditor təşkilatlarının 

2013-cü ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə məcmu balansı barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının 

ödənilməsi barədə; 

Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin 2014-cü il 19 mart tarixli protokolu və şikayət 

ərizəsinin icrası barədə; 

“M&J Accuracy Consulting” MMC tərəfindən verilmiş auditor rəyi barədə; 

“Ekspert Audit” MMC-nin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılması barədə; 

"Fortrust Audit" MMC-nin maliyyə-təsərrüfat  fəaliyyətinin yoxlanılması barədə; 

N.H.Tağıyevin auditor adı almaq üçün imtahan haqqının ödənilməsindən azad 

edilməsi barədə; 

2014-cü il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramının və qrafikin 

hazırlanması barədə; 
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Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 

lisenziyaların qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan 

barədə; 

Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü, YAP  Səbail  rayon  təşkilatının  

sədri,  professor Zahid İbrahim oğlu Qaralovun 80 illik yubileyinin keçirilməsi barədə. 

  Palata Şurasının 2014-cü il 27 avqust tarixində keçirilən iki yüz əlli üçüncü 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 25 iyun tarixli 

252/3 saylı qərarının icrası və 2014-cü il üzrə üzvlük haqqı ödənişinin vəziyyəti barədə; 

Hindistanın Andlı Mühasiblər İnstitutu ilə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatası arasında Əməkdaşlıq Sazişinin imzalanması barədə; 

  Palata Şurasının 2014-cü il 10 sentyabr tarixində keçirilən iki yüz əlli dördüncü 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında yeni komitələrin 

yaradılması haqqında; 

sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2014-cü ilin I yarımilliyi                                        

üzrə  təqdim edilmiş hesabatlarının təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması barədə; 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən sərbəst auditorlar 

tərəfindən 2014-cü ilin II rübü üzrə fəaliyyətlərinə dair təqdim etdikləri gündəliklərin 

təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması barədə; 

2013-cü ilin nəticələri üzrə auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqinin 

müəyyənləşdirilməsi barədə; 

“Auditorların və auditor təşkilatlarının akkreditasiyası və qeydiyyatına dair 

metodik göstəriş” barədə; 

“Auditin statistik göstəricilər sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi» barədə; 

“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul 

olunmasının 20 illiyi ilə əlaqədar tədbirlərin keçirilməsi haqqında. 

 Palata Şurasının 2014-cü il 10 oktyabr tarixində keçirilən iki yüz əlli beşinci 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

 “Auditor fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsi barədə; 
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 “Açıq  Hökumətin  təşviqinə  dair  2012-2015-ci  illər  üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”nda və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında “Qanunvericilik və 

hüquqi məsələlər üzrə komitənin Əsasnaməsi”nin layihəsi barədə; 

Azərbaycan  Respublikası Auditorlar  Palatasının  Şurası  yanında «Mübahisə və 

Apellyasiyalar üzrə komitənin Əsasnaməsi»nin layihəsi barədə; 

2014-cü il  30 sentyabr  tarixində  Auditorlar  Palatası nümayəndə heyətinin 

Belçika Krallığının paytaxtı Brüsseldə Avropa Parlamentində “Yeni audit  islahatlarının  

həyata keçirilməsi: keyfiyyətə istiqamətlənmiş yeni dinamik bazarın yaradılmasının 

təmin edilməsi” mövzusunda “dəyirmi masa”da iştirakı barədə; 

Auditorlar Palatasının nümayəndə heyətinin Gürcüstanın Tbilisi şəhərində Dünya 

Bankının “Avropa İttifaqının qanunvericiliyinin tələblərinin tətbiqi vasitəsilə auditin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq tədbirdə iştirakı 

barədə; 

sərbəst auditor Eminov Otello Zəkəriyyə oğluna Auditorlar Palatası  tərəfindən 

auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün verilmiş xüsusi razılığın (28.06.11-ci il tarixli 

SA/306 -047501 saylı lisenziya) bərpa olunması barədə; 

  Palata Şurasının 2014-cü il 5 noyabr tarixində keçirilən iki yüz əlli altıncı 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 10 sentyabr 

tarixli 254/2 saylı “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2014-cü ilin             I 

yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatlarının təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması” 

qərarının icrası barədə; 

“2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının 

inkişafı” Dövlət Proqramına uyğun  olaraq hazırlanmış “Audit şirkətlərinə dair xüsusi 

tənzimləyici tələblər haqqında Qaydalar”ın layihəsi barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında “Beynəlxalq 

əlaqələr üzrə komitənin Əsasnaməsi”nin layihəsi barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında “Dövlət orqanları 

və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə komitənin Əsasnaməsi»nin layihəsi barədə; 
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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında “Gənclərlə iş üzrə 

komitənin Əsasnaməsi”nin layihəsi barədə. 

 Palata Şurasının 2014-cü il 26 noyabr tarixində keçirilən iki yüz əlli yeddinci 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

“Auditorların və auditor təşkilatlarının akkreditasiyası və qeydiyyatına dair 

metodik göstəriş” haqqında; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2015-2017-ci illər üzrə iş planının 

layihəsinin müzakirəsi barədə; 

 Beynəlxalq Audit Standartlarının İngilis dilindən Azərbaycan dilinə edilmiş 

tərcüməsinin redaktəsi və nəşri barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin   2014-cü il 

üzrə fəaliyyətinin yoxlanılması barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında “Beynəlxalq 

standartlar üzrə komitənin Əsasnaməsi”nin layihəsi barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında “Üzvlük məsələləri 

üzrə komitənin Əsasnaməsi”nin layihəsi barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında “Beynəlxalq 

əlaqələr üzrə komitə”nin 2014-2015-ci illər üzrə iş planının layihəsi barədə; 

 Palata Şurasının 2014-cü il 16 dekabr tarixində keçirilən iki yüz əlli səkkizinci 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2015-2017-ci illər üzrə iş planı və 

Palata Şurasının 2015-ci il üzrə iş planı barədə; 

“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasında (2012-

2020-ci illər)” nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası barədə; 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 

lisenziyanın qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahanların 

təşkili barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında “Milli auditə 

dəstək üzrə komitənin Əsasnaməsi”nin layihəsi barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında “Metodik 

komitənin Əsasnaməsi”nin layihəsi barədə; 
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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında “Dövlət orqanları 

və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə komitə”nin 2014-2015-ci illər üzrə iş planının layihəsi 

barədə; 

Xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlığa dair saziş və memorandumların hazırlanması və 

imzalanması barədə; 

Yoxlamaların risk qiymətləndirilməsi sistemi əsasında təyin edilməsi barədə; 

 Palata Şurasının 2014-cü il 27 dekabr tarixində keçirilən iki yüz əlli 

doqquzuncu iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

“Auditorların və auditor təşkilatlarının qeydiyyatına və akkreditasiyaya dair 

metodik göstəriş” barədə; 

“Audit sahəsində qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi” haqqında; 

“Auditin statistik göstəricilər sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi” barədə; 

“Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqinin müəyyənləşdirilməsi barədə 

Qayda” haqqında;  

 “Elektron audit (e-audit) sisteminin yaradılması” barədə.     
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X. MALİYYƏ-TƏSƏRRÜFAT FƏALİYYƏTİ 

 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası təsərrüfat hesablı müstəqil 

maliyyə orqanı olmaqla, Əsasnaməsinə uyğun fəaliyyət göstərərək, aşağıdakı maliyyə 

mənbələrinə malikdir: 

- auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən ödənilən üzvlük haqqı; 

- auditor fəaliyyəti  ilə məşğul olmaq hüququ verən  lisenziya  almaq  üçün    

keçirilən  imtahanlarda  iştirak etmək  üçün  ödəniş haqqı; 

- daxili  audit  kursları üçün  ödəniş haqqı; 

- müxbir  üzvlərdən  üzvlük haqqı; 

- auditə dair  nəşr edilmiş çap məhsullarından  əldə edilən  gəlirlər. 

Göstərilən  maliyyə mənbələrinə  uyğun  olaraq, Auditorlar Palatasının gəliri 2014-

cü ildə aşağıdakı  kimi olmuşdur (manatla):  

Gəlir  mənbəyi Məbləğ 

Üzvlük  haqqı 600 266,0 

İmtahan  və kurslardan  daxilolmalar 28 225,0 

Kənar köməklik 1 000,0 

                          CƏMİ: 629 491,0 

 

Beləliklə, 2013-cü il ilə (538 473,90 manat) müqayisədə, 2014-cü ildə 629491,0  

manat gəlir əldə  edilmişdir ki, bu da 16,9 %  artım deməkdir. 

Auditorlar Palatası  2014-cü il ərzində respublika büdcəsinə 33 100,0 manat, 

Dövlət  Sosial Müdafiə Fonduna 78 520,19 manat vəsait ödəmişdir. 2014-cü il ərzində 

Palatada  əməkdaşların  orta siyahı   sayı  59  nəfər olmuş və onlara 282 398,35 manat  

məbləğində  əmək  haqqı və  mükafat ödənilmişdir. 

Palatanın  xeyriyyəçilik  fəaliyyəti: 

Lənkəran şəhərində  məskunlaşmış  məcburi  köçkünlərə 4 790,0 manat  

məbləğində  maddi yardım  göstərilmişdir; 

Qarabağ  müharibəsinin  iştirakçısı, I qrup əlil Yusif  Hüseynova (Kürdoğlu) 360,0 

manat  məbləğində  maddi   yardım  verilmişdir. 

Daxil olmuş  üzvlük  haqqından  1% olmaqla 5 904,68 manat  məbləğində  vəsait 

“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişafı fondu”na köçürülmüş və il 
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ərzində  bu fonddan  vəsait   istifadə  edilməmişdir. 

Beləliklə, 2014-cü ildə 573178,0 manat xərc çəkilərək, Palata maliyyə-təsərrüfat  

fəaliyyətini 56313,0 manat  mənfəətlə  başa  vurmuşdur. 

2013-cü il ilə müqayisədə 2014-cü il maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin  nəticələri  

aşağıdakı cədvəldə və diaqramda  əksini  tapmışdır (manatla):  

İllər Gəlir Xərc Mənfəət 

2013 538 473,9 504 297,85 34 176,05 

2014 629 491,0 573 178,0 56 313,0 
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XI. İNFORMASİYA-TƏBLİĞAT VƏ NƏŞRİYYAT FƏALİYYƏTİ 

 

Palatanın internet səhifəsinin 2014-cü ildə təkmilləşdirilməsi 

Auditorlar Palatasının internet səhifəsinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və 

mövcud problemlərin aradan qaldırılması, şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı 

mübarizənin gücləndirilməsi, bu sahədə beynəlxalq və yerli qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından daha da geniş istifadə olunması 

istiqamətində Palatanın internet səhifəsinin səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün müvafiq 

tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə Palatanın internet səhifəsinin 

strukturunda və saytın istifadəsi qaydasında zəruri əlavə və dəyişikliklər edilməklə, 

onun Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində tərtib olunması təmin edilməklə fəaliyyət 

göstərir. 

Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planında nəzərdə tutulmuş “IFAC, 

EFAA və digər beynəlxalq qurumların yeniliklərinin Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilməsi”  bəndinin icrası ilə əlaqədar beynəlxalq qurumlardan daxil olmuş 

çoxsaylı materiallar tərcümə edilərək Palatanın internet səhifəsində “IFAC xəbərləri”, 

“EFAA yenilikləri”, digər beynəlxalq sənədlər bölmələrində yerləşdirilmişdir. 

(Bax: http://www.audit.gov.az/index.php?type=content&subid=78&cid=78) 

Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə  iş  planında nəzərdə tutulmuş  

“Auditorlar Palatasının internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi və onun fasiləsiz 

fəaliyyətinin təmin edilməsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar işlər davam etdirilmiş, internet 

səhifənin bütün bölmələri yenilənmiş, əlavə bölmələr yaradılmış və operativ 

informasiyalar müntəzəm olaraq səhifəyə daxil edilir. 

Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə  iş  planında nəzərdə tutulmuş 

“Auditorlar Palatasının internet səhifəsində interaktiv sorğuların aparılması” bəndinə 

əsasən səhifədə yaradılmış sorğu funksiyası müntəzəm fəaliyyət göstərir. 

Palatanın üzvləri və əməkdaşları tərəfindən 2014-cü ildə nəşr etdirilən 

məqalələr, tezislər 

   Auditorlar Palatasının əməkdaşları və üzvləri tərəfindən 2014-cü ildə auditor 

xidmətinin inkişafına həsr olunmuş 11 məqalə, tezis və digər materiallar hazırlanıb dərc 

etdirilmişdir.  

 

http://www.audit.gov.az/index.php?type=content&subid=78&cid=78
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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının ünvanı: 

 

AZ1072, Bakı şəhəri, S.Y.Bakuvi küçəsi, 14. 

 

E-mail: audit-azerbaijan@audit.gov.az 

http:// www.audit.gov.az 

 

Telefonlar: 012/465-65-48, 465-65-35 

Faks: 012/498-28-55 
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