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“Büdcə xərclərinə nəzarəti və maliyyə intizamını gücləndirmək, gəlirlərdən 
səmərəli istifadəni təmin etmək cəmiyyəti daim qayğılandıran məsələlərdəndir. 
Şəffaflıq olmadan qazanılan iqtisadi uğurların davamlılığını və sosial rifahı təmin 
etmək mümkün deyildir. Əldə olunan iqtisadi nailiyyətlər və sosial tərəqqi müdrik 
Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan və hazırda uğurla davam etdirilən strategiya 
nəticəsində mümkün olmuşdur. Çox xoşdur ki, Azərbaycanın indiyə kimi qazandığı 
iqtisadi uğurlar və hazırda həyata keçirdiyimiz islahatlar dünyanın nüfuzlu maliyyə 
qurumları tərəfindən lazımınca qiymətləndirilir. Bu isə öz növbəsində, bizim hər 
birimizdən daha şəffaf və səmərəli işləməyi tələb edir. Şəffaflıq, eyni zamanda, 
korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarət orqanlarının işini asanlaşdırır”. 

 

 
 

İlham ƏLIYEV, 
         Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



ÖN  SÖZ 
 
2015-ci ildə Auditorlar Palatası öz fəaliyyətini ölkə Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr 

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

üçün Milli Fəaliyyət Planı”na əsasən hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasında auditor 

xidmətinin inkişaf konsepsiyası”nda nəzərdə tutulmuş və qanunvericilikdə Auditorlar 

Palatasının öhdəsinə düşən auditin inkişafına və tənzimlənməsinə dair vəzifələrin icrası 

istiqamətində müvafiq işlərin görülməsini özündə əks etdirən 2015-2017-ci illər üzrə İş 

Planına uyğun həyata keçirmişdir. Palatanın iş planı auditin təşkili və tənzimlənməsi; xarici 

audit təcrübəsinin öyrənilməsi və beynəlxalq audit standartlarının tətbiqi; auditin keyfiyyətinə 

nəzarət və audit sahəsində şəffaflığın təminatı; müasir tələblərə cavab verən auditor 

kadrlarının hazırlanması və yenidən hazırlanması; auditor xidmətinin tədrisinə və təbliğinə 

dair sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi; Palata sistemində maliyyə-informasiya sisteminin 

təkmilləşdirilməsi kimi mühüm istiqamətləri əhatə etmişdir. 2015-ci ildə Auditorlar 

Palatasının onun Şurası yanında Komitələrlə birgə yerinə yetirilən işləri sırasına “Auditor 

fəaliyyəti haqqında” qanun layihəsinin hazırlanmasını; audit xidməti sahəsində qadağalar və 

sanksiyalar sisteminin beynəlxalq təcrübəyə uyğun təkmilləşdirilməsini; audit sistemində 

hesabatlığın və statistik göstəricilər sisteminin təkmilləşdirilməsi və informasiya 

texnologiyaları vasitələrinin tətbiqini; könüllü və əlaqədar xidmətlərin genişləndirilməsi üzrə 

metodik göstərişlərin hazırlanmasını; xarici ölkələrin mühasibat və audit qurumları ilə 

əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsini; Auditorlar Palatasına assosiativ və fəxri 

üzvlüyün təşkilini, beynəlxalq audit standartlarının yeni versiyasının tərcüməsini və nəşrini; 

yeni sahəvi audit proqramlarının hazırlanmasını; Palata Şurası yanında komitələrlə birgə 

tədbirlərin aparılmasını və digər məsələləri aid etmək olar. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin Azərbaycan 

auditinə göstərdiyi daimi diqqət və qayğının nəticəsində 2015-ci ildə audit keyfiyyətcə yeni 

inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş və onun ölkənin iqtisadi-sosial həyatında rolu və 

əhəmiyyəti daha da artmışdır. Bunlar, eyni zamanda, ölkə Prezidentinin müstəqil auditor 

xidməti qarşısında qoyduğu beynəlxalq audit standartlarının və praktikasının ölkəmizdə 

tətbiqi kimi mühüm vəzifələrin icrası sayəsində hesabat ilində reallaşdırılan tədbirlər 

mümkün olmuşdur. 

2015-ci ildə Auditorlar Palatasında müvafiq dövlət proqramlarına uyğun olaraq 

Azərbaycanda auditor xidmətinin inkişafı və tətbiqinin genişləndirilməsi istiqamətində və 

şəffaflığın artırılmasına dair bir sıra mühüm problemlər də həll edilmişdir. 
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Auditorlar Palatası qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq dövlət 

qurumları ilə birgə ölkəmizin mənafeyinin qorunması istiqamətində fəaliyyətini 2015-ci ildə 

də davam etdirmişdir. 

 
 
 

Vahid NOVRUZOV,  
Azərbaycan Respublikası  

Auditorlar Palatasının sədri,  
iqtisad elmləri doktoru, professor 
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G İ R İ Ş 
 

Auditorlar Palatası 2015-ci 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 2014-cü il 16 dekabr tarixli 258/1 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmiş Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2015-2017-ci illər üzrə iş planına və 
Palata Şurasının 2015-ci il üzrə iş planına, Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin 
inkişaf konsepsiyasına (2012-2020-ci illər), eləcə də Auditorlar Palatasının Beynəlxalq 
Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) həqiqi üzvü kimi üzərinə götürdüyü öhdəliklərə və digər 
sənədlərə müvafiq olaraq qurmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2015-2017-ci 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. İş planına uyğun olaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə nəzərdə 
tutulmuş işlər yerinə yetirilmişdir: 

- audit qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və 
müzakirəsi; 

- Auditorlar Palatasının statusunun beynəlxalq təcrübə əsasında təkmilləşdirilməsi üzrə 
təkliflərin hazırlanması; 

- auditor xidməti sahəsində qadağalar və sanksiyalar sistemi üzrə beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi; 

-  auditor xidməti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlərin 
hazırlanması; 

- auditor fəaliyyəti ilə 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; 
- audit sistemində hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi, auditorların və auditor təşkilatlarının 

akkreditasiyası və qeydiyyatının beynəlxalq təcrübəyə uyğun təşkili və aparılması; 
- E-kargüzarlıq sisteminin tətbiqi və E-imza tətbiq olunmaqla sənəd dövriyyəsinin 

təşkili; 
-  Palatanın rəsmi internet səhifəsinin imkanlarının və funksiyalarının genişləndirilməsi 

vasitəsilə maarifləndirmə və məlumatlandırma, habelə interaktiv sorğuların aparılması; 
- könüllü və əlaqədar xidmətlərin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər sisteminin 

hazırlanması; 
- auditdə qiymətlərin tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi; 
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- etik prinsiplərə riayət edilməsinə nəzarət; 
- cari il üçün auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi; 
- Beynəlxalq Audit Standartlarına və Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə dair 

edilmiş son əlavə və dəyişiklikləri mütəmadi qaydada auditorlara çatdırılmasının təşkili; 
- Auditorlar Palatasına assosiativ və fəxri üzvlüyün təşkili;  
- məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin 

görülməsi; 
- auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin beynəlxalq təcrübə əsasında həyata 

keçirilməsi; 
-  Beynəlxalq Audit Standartlarına və Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə dair 

edilmiş son əlavə və dəyişikliklər daxil edilməklə auditorların ixtisasartırma proqramının 
təkmilləşdirilməsi; 

- auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə yoxlamaların aparılması və yoxlamalara 
dair icmalın hazırlanması; 

- auditorların korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanlarla əməkdaşlığının 
gücləndirilməsi; 

- Azərbaycanda auditor xidməti bazarının təhlili; 
-  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; 
- kadr hazırlığı üzrə fəaliyyət: auditor adı almaq üçün imtahanların təşkili; 
- auditorların və auditor təşkilatlarının əməkdaşları (assistentlər, mütəxəssislər) üçün 

ixtisasartırma kurslarının, habelə daxili audit və mühasibat uçotu kurslarının keçirilməsi; 
- beynəlxalq audit və mühasibat qurumları tərəfindən təşkil olunan konfranslarda, 

forumlarda, simpoziumlarda və digər tədbirlərdə Palata təmsilçilərinin iştirakının təmin 
edilməsi; 

- Auditorlar Palatasının üzv olduğu beynəlxalq peşəkar qurumlarla müvafiq işlərin 
aparılması; 

- xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlığa dair yeni saziş və memorandumların hazırlanması; 
- konfranslar, “dəyirmi masa” və seminarların keçirilməsi; 
- auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat xarakterli materialların 

nəşr etdirilməsi; 
- Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə dair tədbirlərin KİV-də işıqlandırılması. 
2015-ci ildə Palata Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsi, Auditorların peşə 

etikası komitəsi, Metodik komitə, Auditorların ixtisasartırma komitəsi, Qanunvericilik və 
hüquqi məsələlər üzrə komitə, Beynəlxalq standartlar üzrə komitə, Mübahisə və 
apellyasiyalar üzrə komitə, İnformasiya və mətbuat üzrə komitə, Dövlət orqanları və 
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ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə komitə, Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə, Milli auditə dəstək 
üzrə komitə, Gənclərlə iş üzrə komitə və Üzvlük məsələləri üzrə komitə yaradılmış, 
komitələr tərəfindən auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlərin işlənib 
hazırlanması və həyata keçirilməsi, beynəlxalq audit standartlarının tətbiqinə dair silsilə 
seminarların keçirilməsi, haqsız rəqabət hallarının aradan qaldırılması istiqamətində 
tədbirlərin həyata keçirilməsi, Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının və auditin inkişafı ilə 
əlaqədar mühüm sənədlərin ingilis və rus dillərində Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilməsi, yerli tərəfdaşlarla əməkdaşlıq sazişlərinin bağlanması, xarici tərəfdaşlarla 
əlaqələrin intensivləşdirilməsi və yeni əlaqələrin yaradılması,  auditin aktual problemləri və 
onların həlli yolları barədə müvafiq dövlət orqanlarının rəsmi nümayəndələri ilə tədbirlərin 
həyata keçirilməsi və görüşlərin təşkili, Auditorlar Palatası üzvlərinə məsləhət xidmətləri və 
hüquqi yardımın göstərilməsi sahəsində fəaliyyət göstərilmiş və bu sahədə işlər müntəzəm 
yerinə yetirilməkdədir. 

Palatadaxili tənzimləmə Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə 
dair hesabatın hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə çatdırılması, Auditorlar 
Palatasında daxili nəzarətin həyata keçirilməsi sahəsində vəzifələri müəyyən etmiş və 
göstərilən tədbirlər tam icra olunmuşdur.  
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I. AUDİTORLAR PALATASININ VƏZİFƏ VƏ FUNKSİYALARI 
 
“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, ölkədə 

auditor xidmətinin dövlət tənzimlənməsini təşkil etmək, bu sahədə olan və Azərbaycan 
Respublikasında auditor xidmətinin inkişafına və təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş müvafiq 
normativ aktların layihələrini, tədbirlər sistemini hazırlamaq, dövlətin, təsərrüfat 
subyektlərinin və auditorların mənafelərini müdafiə etmək, öz fəaliyyətində qanunvericilik 
aktlarından və normativ hüquqi aktlardan irəli gələn tələblərə auditorlar tərəfindən riayət 
edilməsinə nəzarət etmək məqsədilə yaradılmış Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatası 1996-cı ilin 5 aprel tarixindən fəaliyyət göstərir. 

Auditorlar Palatası öz fəaliyyətində “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununu, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” 
Əsasnaməni və digər müvafiq normativ aktları rəhbər tutur.  

Auditorlar Palatasının əsas vəzifəsi mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün 
təsərrüfat subyektlərində maliyyə və mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasını 
təmin etmək məqsədilə respublikada auditor xidmətinin işini təşkil etməkdən və mövcud 
qanunvericiliyə uyğun olaraq onun inkişafı və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər 
həyata keçirməkdən ibarətdir.  

Bu məqsədlə özünün Əsanaməsinə uyğun olaraq Auditorlar Palatası aşağıdakı 
funksiyaları yerinə yetirir: 

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

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

sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının uçotunu aparır; 
Azərbaycan Respublikası ərazisində auditor xidməti ilə məşğul olmaq hüququ verən 

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

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

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

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

audit aparılmasına dair təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlər hazırlayır; 
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auditor xidməti göstərilməsinin forma və metodlarına dair normativ sənədlər tərtib edir, 
milli və beynəlxalq təcrübənin daimi öyrənilməsi əsasında müvafiq tövsiyələr hazırlayır; 

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

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

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

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

təsərrüfat subyektlərinin əmlaklarının qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünə auditor rəyləri 
verir; 

auditor xidməti göstərən şəxslərə münasibətdə öz səlahiyyətləri daxilində qanunla 
nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı nəzarət 
orqanının funksiyalarını həyata keçirir. 
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II. AUDİTORLAR PALATASININ STRUKTURU 
 
Auditorlar Palatasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, 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 dövründə 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 

- Auditor təşkilatları 
- Sərbəst auditorlar 
 

 
 

 
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. Auditin hüquqi 
təminatı və 
standartlaşdırma 
idarəsi 

 

III. Kadr hazırlığı, 
akkreditasiya və 
beynəlxalq əlaqələr 
idarəsi 
- Auditin təşkili və 
akkreditasiya şöbəsi 
- Kadr hazırlığı şöbəsi 
- Beynəlxalq əlaqələr 
şöbəsi 
IV. Analitik informasiya 
və təhlil şöbəsi 
 

V. Maliyyə və təsərrüfat 
idarəsi 
- Təsərrüfat bölməsi 
 
VI. Auditin keyfiyyətinə 
nəzarət şöbəsi  
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III. AUDİTORLAR PALATASININ  
DÖVLƏT PROQRAMLARINDA İŞTİRAKI  

 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş 

vəzifə və funksiyalarla yanaşı bir sıra mühüm əhəmiyyət kəsb edən Dövlət Proqramlarının 
icrasında da iştirak etmişdir. O cümlədən:  

– 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 (2007-2015-ci illər)” üzrə: 

1. “Dövlət əmlakının idarə edilməsi” mövzusu 2008-2015-ci 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 təkmilləşdirilməsi 
üzrə Dövlət Proqramı” mövzusu 2015-ci 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 keçirilməkdədir.  

– Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 15 sentyabr tarixli 3043 
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 
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 28 iyun 2011-ci il 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 Planı (2011-2015-
ci illər)”nın 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 Auditorlar Palatasının 2015-2017-ci illər üzrə iş planının 
6.1-ci “Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat xarakterli materialların 
nəşr etdirilməsi” bəndinin 6.1.2-ci “Beynəlxalq audit standartlarının 2013-cü il üzrə 
versiyasının nəşri” bəndinin icrası ilə əlaqədar “Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər 
təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartlar Toplusunun I və II cildi” nəşr 
etdirilmiş və 2015-ci il 27 noyabr tarixində Auditorlar Palatasında təqdimetmə mərasimi 
keçirilmişdir. 

– Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər 
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üçün Milli Fəaliyyət Planı” və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planı”. 

“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 planında 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 
təkmilləşdirilməsi, etik davranış qaydalarının təkmilləşdirilməsi, audit xidmətlərinin 
təkmilləşdirilməsi, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsi, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı maarifləndirmə və digər sahələr üzrə 
fəaliyyət istiqamətləri nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda göstərilən sahələr üzrə Auditorlar 
Palatası fəaliyyətini müntəzəm davam etdirir.   

Konkret olaraq, Milli Fəaliyyət Planının icrası istiqamətində aşağıdakı işlər 
görülmüşdür: 

“Auditor fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsinin 
üzərində təkmilləşdirmə işləri aparılmış və layihənin müzakirəsinə həsr olunmuş “Dəyirmi 
masa” keçirilmişdir.  

İctimai maraq kəsb edən qanun layihəsinin müzakirəsində Azərbaycan 
Respublikasının Ədliyyə, Vergilər, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliklərinin,  Mərkəzi Bankın, 
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin, Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Konfederasiyasının, 
Dövlət İqtisad Universitetinin, habelə auditor təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişlər. 
Rəy və təkliflər nəzərə alınaraq həmin layihənin son versiyası həmin qurumlara təqdim 
edilmiş və qanun layihəsinə dair rəy və təkliflər 2015-ci il 10 avqust tarixində Azərbaycan 
Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasından, 2015-ci il  
25 avqust tarixində  Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyindən, 2015-ci il 27 avqust 
tarixində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyindən Auditorlar 
Palatasına daxil olmuşdur və onların rəy, təklif və tövsiyələri nəzərə alınmışdır. 

İş planının 1.2.4-cü “Auditor xidməti sahəsində qadağalar və sanksiyalar sistemi üzrə 
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi” bəndinin icrası ilə bağlı 2015-ci il 25 noyabr 
tarixində keçirilmiş Palata Şurasının iclasında “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və 
intizam tədbirləri sistemi üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi barədə” 
hazırlanmış tədbirlər sistemi bəyənilərək onun 269/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

İş planının 1.2.5-ci “Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə nəzarət sisteminin işlənib 
hazırlanması” bəndinin icrası ilə əlaqədar Beynəlxalq audit qurumlarının normativ hüquqi 
bazası və təcrübələri öyrənilməklə hazırlanmış “Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının fəaliyyətinə ictimai nəzarətə dair” Əsasnamənin layihəsi 2015-ci il 4 dekabr 
tarixində keçirilmiş Palata Şurasının iclasında müzakirə olunaraq onun 270/1 saylı qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir. 
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İş planının 1.4-cü “Auditor xidməti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr və metodik 
göstərişlərin  hazırlanması”  bəndinin icrası ilə əlaqədar tərtib edilmiş Plan-proqramın: 

1-ci "Auditdə qiymətlərin tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair metodik 
vəsaitin hazırlanması" bəndi icra olunmuşdur. 

2-ci “Audit Komitəsi haqqında nümunəvi Əsasnamənin hazırlanması”  bəndi icra 
olunaraq 2015-ci il 30 sentyabr tarixli Palata Şurasının iclasında müzakirə edilmiş və onun 
266/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

3-cü "Turizm müəssisələrində audit aparılmasına dair proqramın hazırlanması" 
bəndinin icrası ilə əlaqədar proqram hazırlanmış və Palata Şurasının 2015-ci il 25 noyabr 
tarixli 269/3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

4-cü “Əlaqəli xidmətlərin göstərilməsini tənzimləyən normativ metodik bazanın 
yaradılması” bəndi icra olunaraq Palata Şurasının  2015-ci il 30 sentyabr tarixli 266/2 saylı 
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

5-ci “Direktorlar Şurasının audit üzrə işinin təşkilinə dair Metodik göstərişin 
hazırlanması” bəndi icra olunmuş və “Audit komitəsinin işi sahəsində ali idarəetmə orqanları 
ilə münasibətlərin təşkilinə dair” Tövsiyələr hazırlanmışdır. 

6. “Milli audit təşkilatları üçün nümunəvi firmadaxili audit standartlarının 
hazırlanmasına dair metodik göstəriş” hazırlanmış və 2015-ci il 25 dekabr tarixində 
keçirilmiş Palata Şurasının iclasında bəyənilərək onun 272/2 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmişdir. 

İş planının 1.17-ci “Auditdə qiymətlərin tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi” 
bəndinin icrası ilə əlaqədar “Auditin dəyərinin müəyyən edilməsi metodikası” hazırlanmış və 
2015-ci il 25 dekabr tarixində keçirilmiş Palata Şurasının iclasında bəyənilərək onun 272/3 
saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

İş planının 1.24-cü “Auditorlar Palatasına assosiativ və fəxri üzvlüyün təşkili” bəndinə 
uyğun olaraq “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına üzvlük haqqında” 
Əsasnamənin layihəsi hazırlanmış və Palata Şurasının 2015-ci il 22 iyun tarixli iclasında 
müzakirə edilərək onun 264/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

İş planının 1.25-ci “Auditin statistik göstəricilər sisteminin tətbiqi” bəndinin icrası ilə 
əlaqədar “Auditin statistik göstəricilər sistemi” işlənib hazırlanmış və Palata Şurasının 2014-
cü il 27 dekabr tarixli 259/3 saylı qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. 

İş planının 1.27-ci “Məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə 
bağlı tədbirlərin görülməsi”  bəndinin icrası ilə əlaqədar 2015-ci il 30 iyun  tarixində məcburi 
auditdən yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin görülməsinə dair 
hesabatın müzakirəsi “Dəyirmi masa” formatında təşkil edilmişdir. “Dəyirmi masa”nın 
nəticələri barədə geniş material hazırlanmış və ictimaiyyətə çatdırılması məqsədilə 
“İqtisadiyyat” qəzetinin 2015-ci 10 iyul tarixli nömrəsində dərc etdirilmişdir. 

İş planının 2.4-cü “Beynəlxalq Standartlarının tətbiqinə dair IFAC-ın və digər peşəkar 
qurumların metodiki vəsaitlərinin tərcüməsi və tətbiqi istiqamətində tədbirlərin həyata 
keçirilməsi” bəndinin 2.4.1-ci “Beynəlxalq audit standartlarının 2013-cü il üzrə versiyasının 
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tərcüməsi” və 2.4.2-ci “IFAC-ın Peşə Etikası Məcəlləsinin tərcüməsi” yarım bəndlərinin 
icrası ilə əlaqədar tərcümələr başa çatdırılmış və həmin toplular nəşr etdirilmişdir.  

İş planının 3.7-ci “Əlaqəli xidmətlərin göstərilməsini tənzimləyən normativ metodik 
bazanın yaradılması” bəndinin icrası ilə əlaqədar xarici audit və mühasibatlıq qurumlarının 
təcrübəsi nəzərə alınmaqla hazırlanmış “Əlaqəli auditor xidmətinin göstərilməsinə dair” 
Metodik göstəriş Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 30 sentyabr tarixli iclasında geniş 
müzakirə edilərək onun 266/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası  Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral tarixli 50№-li qərarı 
ilə təsdiq edilmiş «Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin  fəaliyyətinin  təşkili Qaydaları»nı  
rəhbər tutaraq «Azərbaycan Respublikasının  Auditorlar Palatasında çağrı mərkəzinin 
fəaliyyətinin təşkili haqqında» Qaydalar hazırlanmış və Palata Şurasının 2015-ci il             
20 oktyabr tarixli 267/4 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

İş planının 6.3.4-cü «Auditor xidməti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr və metodik 
göstərişlərin  hazırlanması» bəndinin icrası ilə əlaqədar «Auditin aparılması və 
sənədləşdirilməsinə dair» Təlimat hazırlanmış və Palata Şurasının 2015-ci il 20 oktyabr 
tarixli 267/7 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

«Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın 
aparılmasına dair Təlimatın təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanında dəyişikliklərin edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 14 iyul tarixli Fərmanına uyğun 
olaraq «Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında kargüzarlığın aparılmasına dair 
Təlimat» hazırlanmış və Palata Şurasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 267/6 saylı qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir. 

İş planının 6.1-ci “Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat 
xarakterli materialların nəşr etdirilməsi” bəndinin 6.1.4-cü “Audit. Qanunvericilik və normativ 
sənədlər toplusu” kitabının VIII cildinin nəşri” bəndinin icrası ilə əlaqədar “Audit. 
Qanunvericilik və normativ sənədlər” toplusuna daxil ediləcək materiallar toplanılmış və 
2015-ci il 25 noyabr tarixində keçirilmiş Palata Şurasının iclasında onun 269/2 saylı qərar ilə 
materialların redaktəyə hazırlanması qərara alınmışdır.  

İş planının 6.1.5-ci “Sahəvi audit proqramlarının IV  nəşri” bəndinin icrası ilə əlaqədar 
materiallar toplanılmış və 2015-ci il 25 dekabr tarixində Palata Şurasının iclasında müzakirə 
olunmaqla  bəyənilmiş və onun 269/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası   Auditorlar  Palatası sədrinin 2015-ci il 7 aprel tarixli 1/16 
saylı əmrinə uyğun olaraq «Azərbaycan Respublikası   Auditorlar  Palatasının mükafatları 
haqqında» Əsasnamə hazırlanmış və Palata Şurasının 2015-ci il 26 may tarixli 263/1 saylı 
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 
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IV. AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ  
 
 

2015-ci il üzrə auditor xidmətinin həcmi 
2015-ci il ərzində 39 sərbəst auditorun, 56 auditor təşkilatının (o cümlədən 4 xarici 

auditor təşkilatının filialı və nümayəndəliyi) və 18 xarici investisiyalı auditor təşkilatı) auditor 
fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ olmuşdur. 

39 sərbəst auditor və 56 auditor təşkilatı tərəfindən Auditorlar Palatasına öz 
fəaliyyətlərinə dair hesabatlar təqdim edilmişdir. Təqdim edilmiş hesabatlara əsasən 
müəyyən edilmişdir ki, hesabat dövründə təsərrüfat subyektləri ilə  49 106 089,0 manat 
məbləğində  3094  müqavilə bağlanmışdır. Bağlanmış müqavilələrin xüsusi çəkisi xarici 
auditor təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri üzrə sayına görə 21,0% və məbləğinə görə 
66,1%, xarici investisiyalı auditor təşkilatları üzrə sayına görə 16,1% və məbləğinə görə 
23,9%, yerli auditor təşkilatları üzrə sayına görə 34,4% və məbləğinə görə 6,6%, sərbəst 
auditorlar üzrə sayına görə 28,5% və məbləğinə görə 3,4% təşkil etmişdir.      

 
 

Auditor xidmətinin həcminin 2014-cü illə müqayisəsi 
 2014-cü il ilə müqayisədə 2015-ci ildə bağlanmış müqavilələrin sayı 3487-dən 

3094-ə qədər, yəni 393 ədəd və ya 11,3% azalmış, məbləği isə 46 698 157,5 manatdan 
49 106 089,0 manata qədər, yəni 2 407 931,5 manat və ya 5,2% artmışdır (Diaqram 1-2). 

 
2015-ci il üzrə bağlanmış müqavilələrin sayına görə  

2014-cü illə müqayisəsi 

      
Diaqram 1. 
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2015-ci il üzrə bağlanmış müqavilələrin məbləğinə görə 

2014-cü illə müqayisəsi  

         
Diaqram 2. 

 
O cümlədən: 
- xarici auditor təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri üzrə müqavilə sayı 706-dan 651-ə 

qədər, yəni 55 ədəd və ya 7,8% azalmış, məbləği  32 177 782,3 manatdan  32 452 663,2 
manata qədər, yəni 274 880,9 manat və ya 0,9% artmışdır; 

- xarici investisiyalı auditor təşkilatları üzrə müqavilə sayı 415-dən 497-yə qədər, yəni 
82 ədəd və ya 19,8%, məbləği 8 847 700,0 manatdan 11 718 681,0 manata qədər, yəni 
2 870 981,0 manat və ya 32,4% artmışdır; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə müqavilə sayı 998-dən 1063-ə qədər, yəni  65 ədəd və ya 
6,5% artmış, məbləği isə 3 385 637,2 manatdan 3 245 655,8 manata qədər, yəni 139 981,4 
manat və ya 4,1% azalmışdır; 

- sərbəst auditorlar üzrə müqavilə sayı  1368-dən  883-ə qədər, yəni 485 ədəd və ya 
35,5%, məbləği isə 2 287 038,0 manatdan 1 689 089,0 manata qədər, yəni 597 949,0 
manat və ya 26,1% azalmışdır (Diaqram 3-4). 
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2015-ci il üzrə xarici auditor təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri, xarici 
investisiyalı auditor təşkilatları, yerli auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 

tərəfindən bağlanmış müqavilələrin sayına görə 2014-cü illə müqayisəsi 

 
Diaqram 3. 

 
2015-ci il üzrə xarici auditor təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri, xarici 

investisiyalı auditor təşkilatları, yerli auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
tərəfindən bağlanmış müqavilələrin məbləğinə görə 2014-cü illə müqayisəsi 

 
Diaqram 4. 

 
 2015-ci il ərzində bağlanmış müqavilələrdən 40 601 128,5 manat məbləğində 

2649-u yerinə yetirilmişdir. 
       Qeyd etmək lazımdır ki, 2014-cü il ilə müqayisədə 2015-ci ildə yerinə yetirilmiş 
müqavilələrin sayı 2995-dən 2649-a qədər, yəni 346 ədəd və ya 11,6% azalmış, məbləği 
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38 664 155,2 manatdan 40 601 128,5 manata qədər, yəni  1 936 973,3 manat və ya 5,0%, 
orta məbləği isə 12 909,6  manatdan 15 327,0 manata qədər, yəni  2 417,4 manat və ya 
18,7% artmışdır (Diaqram 5-6);  
 

2015-ci il üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayına görə  
2014-cü illə müqayisəsi 

                    
Diaqram 5. 

 
2015-ci il üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələrin məbləğinə görə    

   2014-cü illə müqayisəsi 

 
Diaqram 6. 

 
2015-ci il üzrə 64 958 məcburi audit obyektindən 1770-i (2,7%-i) auditdən keçmişdir 

(Cədvəl 1).   
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Cədvəl 1   

    Məcburi audit 
subyektinin təşkilati-

hüquqi forması 

Respublika 
üzrə məcburi 

audit 
subyektlərinin 

sayı 

2015-ci il  
üzrə məcburi 

auditdən 
keçən 

təsərrüfat 
subyektinin 

sayı 

auditdən 
keçmə  

%-i  

2014-cü il 
üzrə məcburi 

auditdən 
keçən 

təsərrüfat 
subyektinin 

sayı 

auditdən 
keçmə  

%-i  

2014-2015 
artım (+), 
azalma (-) 

(%-lə)  

Səhmdar cəmiyyətləri 1742 284 16,3% 314 18,0% -1,7% 

Məhdud məsuliyyətli 
cəmiyyətlər 

61485 805 1,3% 881 1,4% -0,1% 

Bələdiyyələr 1607 599 37,3% 623 38,8% -1,5% 

Banklar 43 43 100,0% 43 100,0% 0,0% 
Sığorta təşkilatları 27 27 100,0% 27 100,0% 0,0% 

Siyasi partiyalar 54 12 22,2% 6 11,1% 11,1% 

CƏMİ 64958 1770 2,7% 1894 2,9% -0,2% 

 
Cədvəldən göründüyü kimi, 2014-2015-ci illər ərzində məcburi audit subyektlərinin 

təşkilati-hüquqi forması üzrə göstərilmiş auditor xidmətlərinin təhlili nəticəsində müəyyən 
edilmişdir ki, 2014-cü il ərzində respublika üzrə 64 958 məcburi audit obyektindən 1894-ü 
(2,9%-i), 2015-ci ildə isə 1770-i (2,7%-i) auditdən keçmişdir. 2014-2015-ci illər müqayisə 
edildikdə məcburi auditdən keçən təsərrüfat subyektlərinin sayında 0,2% azalma müşahidə 
edilmişdir. 

Beləliklə, 2014-2015-ci illər üzrə auditdən keçməyə dair aparılan müqayisələr 
aşağıdakı nəticələri aşkar etmişdir: 

- səhmdar cəmiyyətləri üzrə 16,3%-dən 18,0%-ə qədər azalmış; 
- məsulliyətli cəmiyyətləri üzrə 1,3%-dən  1,4%-ə qədər azalmış; 
- bələdiyyələr üzrə 37,3%-dən  38,8 %-ə qədər azalmış; 
- siyasi partiyalar üzrə  22,2%-dən  11,1 %-ə qədər artmışdır. 
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V. 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”nda və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planı”nda və “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf 
konsepsiyası”nda (2012-2020-ci illər) 2015-ci 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: 
“Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə məlumatları mütəmadi, yenilənmiş əsaslarla 

internet səhifələrində yerləşdirməsi” bəndinə uyğun olaraq, Auditorlar Palatasının 2015-ci il 
üzrə fəaliyyətinə dair məlumatlar mütəmadi və yenilənmiş qaydada Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilmişdir.  “Auditor xidməti haqqında” Qanunun icrasından irəli gələn 
məlumatlar, sərbəst auditor və auditor təşkilatları 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 
komitələrinin fəaliyyətləri barədə, dövlət orqanlarının sifarişlərinin icrası barədə, Palatanın 
əməkdaşlıq etdiyi təşkilatlarla əlaqələri, birgə tədbirləri, xarici təşkilatlarla bağlanan yeni 
sazişlər, memorandumlar və s. barədə məlumatlar Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir.  

“Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə illik məruzələr tərtib etməsi və internet 
səhifələrində açıqlaması” bəndinə uyğun olaraq, Auditorlar Palatasının 2014-cü il üzrə 
fəaliyyətinin nəticələrinə dair hazırlanmış geniş hesabat 2015-ci ilin birinci rübündə jurnal 
formatında nəşr etdirilərək rəsmi qaydada Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasına təqdim edilmiş, habelə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, 
Vergilər, İqtisadiyyat və Sənaye nazirliklərinə, Mərkəzi Banka, dövlət və qeyri-dövlət 
qurumlarına və təhsil müəssisələrinə, habelə ingilis dilinə tərcümə edilərək Palatanın 
əməkdaşlıq etdiyi 20-yə yaxın beynəlxalq təşkilatlara göndərilmiş və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilmişdir.   

Palatanın 2015-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatın 2016-cı ilin I rübü 
ərzində nəşr etdirilərək aidiyyatı qurumlara göndərilməsi və internet səhifəsində açıqlanması 
nəzərdə tutulmuşdur. 

2015-ci il 10 iyun tarixində “Azərbaycan” qəzetində Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad 
elmləri doktoru, professor Vahid Novruzovun “Canlı bağlantı və ya ictimai nəzarət dövrün 
tələbidir” başlıqlı məqaləsi dərc edilmişdir. 
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 2015-ci il 3-4 sentyabr tarixlərində “Azərbaycan” qəzetində Auditorlar Palatasının 
sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzovun “İkili standart cilovu” başlıqlı 
məqaləsi dərc edilmişdir. 

2015-ci il 22 oktyabr tarixində “Azərbaycan” qəzetində Auditorlar Palatasının sədri, 
iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzovun “Maliyyə və iqtisadi sahədə tam 
şəffaflıq təmin edilməlidir” başlıqlı məqaləsi dərc edilmişdir. 

2015-ci il 17 aprel tarixində “Respublika” qəzetində Auditorlar Palatasının İdarə rəisi 
Maarif Abbasovun “Auditorlar Palatasının uğurlu fəaliyyəti iqtisadi inkişafa güclü stimul verir” 
başlıqlı məqaləsi dərc edilmişdir. 

“İqtisadiyyat” qəzetinin 2015-ci il 1-7 may nömrəsində Auditorlar Palatası Aparatının 
rəhbəri  Qəşəm Bayramovun “Azərbaycan Auditi 2014-cü ildə” başlıqlı məqaləsi dərc 
olunmuşdur. 

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

Milli Fəaliyyət Planı” üzrə: 
“Dövlət qurumlarının rəhbərləri tərəfindən mütəmadi olaraq vətəndaşların birbaşa, o 

cümlədən səyyar qəbulunun təşkili” bəndinə uyğun olaraq hər ilin sonunda olduğu kimi 
2015-ci ilin sonunda Palata rəhbərliyinin 2016-cı il üzrə vətəndaşların birbaşa qəbulu ilə 
bağlı günlər və saatlar müəyyən olunmuş, qəbul qrafiki məlumat qaydasında Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Administrasiyasına təqdim edilmiş, Palatanın girişində hamının görə 
biləcəyi yerdə elan lövhəsində asılmış və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.  

“Maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üzrə treninqlərin təşkili”  bəndinin 
tələblərinə uyğun olaraq məqsədi sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının sağlam rəqabət 
əsasında fəaliyyət göstərmələri üçün əlverişli şərait yaratmaqdan, rəqabət qabiliyyətlərinin 
güclənməsinə yönəldilmiş tədbirlər həyata keçirməkdən, audit bazarında haqsız rəqabət 
hallarının və maraqlar toqquşmasının tənzimlənməsinə yönəldilmiş tədbirlər görməkdən 
ibarət olan Palata Şurasının qərarı ilə təsdiq edilmiş və Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilmiş “Auditor xidmətində haqsız rəqabət hallarının və maraqlar toqquşmasının 
qarşısının alınmasına dair Təlimat”ın qəbulu ilə əlaqədar 2015-ci ilin ikinci yarımilliyində 
Auditorlar Palatasında “Təlimat”la bağlı auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların iştirakı 
ilə seminar keçirilmişdir.   

“Etik davranış məsələləri üzrə illik hesabatların hazırlanması, Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim edilməsi və ictimaiyyətə açıqlanması” bəndinin icrası 
ilə bağlı  “Milli Fəaliyyət Planı”nın bu bəndinə və 2013-cü il 5 dekabr tarixində Palata 
Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş “Auditorlar Palatası üzvləri tərəfindən etik davranış 
qaydalarının pozulması barədə illik hesabatın hazırlanmasına dair TƏLİMAT”ın tələblərinə 
və Palatanın 2015-2017-ci illər üzrə iş planının 1.5-ci və Palata Şurasının 2015-ci il üzrə iş 
planının 7-ci bəndlərinə uyğun olaraq Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış 
qaydalarına riayət olunması vəziyyəti barədə illik hesabat hazırlanmış və müvafiq qaydada 
təsdiqlənmişdir. 
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Hesabat Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyəti 
Planı”nda və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 
Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
tərəfindən 2015-ci ildə yerinə yetirilməsinə dair hazırlanmış hesabata əlavə edilmiş, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli 
sərəncamının 3.1-ci bəndinin tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə və Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiyasına göndərilməsi təmin olunmuşdur. 

 “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalarla bağlı risk qiymətləndirilməsi sisteminin 
yaradılması və yoxlamaların risklərin idarə edilməsi əsasında təyin edilməsi” bəndinə uyğun 
olaraq Palata Şurası tərəfindən 19 dekabr 2013-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Sərbəst 
auditorların və auditor təşkilatlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlamalarının risk 
qiymətləndirilməsi əsasında təyin edilməsinə dair “Təlimat”a əsasən 2014-cü ilin oktyabr 
ayında sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 
yoxlanılması risklərin qiymətləndirilməsi əsasında planlaşdırılmış, 2015-ci il ərzində 
fəaliyyətləri yoxlanılacaq auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar barədə məlumatlar 2015-ci 
il 1 noyabr tarixədək Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Sahibkarlıq sahəsində 
aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestri xidmətinə göndərilmiş və həmin orqan 
tərəfindən müvafiq qaydada qeydiyyata alınmışdır.  

Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 2015-ci il 1 noyabr tarixinədək keçirilmiş 
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılması Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyinin Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestri xidmətində 
qeydiyyata alındıqdan sonra keçirilmiş və nəticələri barədə həmin xidmətə məlumatlar 
təqdim edilmişdir. 

Hesabat ili ərzində 3 auditor təşkilatı və 2 sərbəst auditor tərəfindən audit aparılarkən 
etik davranış qaydalarının pozulması halları müəyyən edilmişdir. Aşkar edilmiş hər bir fakt 
üzrə araşdırma aparılmış, araşdırmaların nəticəsi müvafiq olaraq Auditorların Peşə Etikası 
Komitəsində, Keyfiyyətə nəzarət Komitəsində, Palata rəhbərliyi yanında və Palata 
Şurasında müzakirə olunmuş, pozuntuya yol vermiş iki sərbəst auditora və iki auditor 
təşkilatının rəhbərliyinə rəsmi xəbərdarlıq olunmuş, o cümlədən, bir auditor təşkilatına 
nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün üç ay vaxt verilmiş və bir auditor 
təşkilatının lisenziyası ləğv edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların 
dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin 9 ayının sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasındakı tapşırıqlarının icrasını 
təmin etmək məqsədilə Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 1 oktyabr tarixli qərarına 
əsasən 2015-ci il 1 noyabr tarixindən etibarən “Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlamaları iki il müddətinə dayandırılmışdır. 
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2015-ci il 9 iyun tarixində “Şəffaflıq-Azərbaycan”  Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai 
Birliyi tərəfindən dövlət qurumlarının nümayəndələrinin, biznes subyektlərinin, eləcə də QHT 
və media nümayəndələrinin dəvət olunduğu “ASAN xidmət mərkəzlərinin imkanlarından 
biznes mühitinin inkişafı üçün istifadə imkanları” adlı dəyirmi masada Auditorlar Palatasının 
Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi təminat idarəsinin Hüquqi təminat şöbəsinin müdir müavini 
Fəzail Məmmədov iştirak etmişdir.  

Avropa Şurasının layihə məsləhətçisi Edmont Dunqanın dəvətinə uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş 
İdarəsində Avropa Şurasının “Hüquqi şəxslərin araşdırılması və ittiham edilməsi və 
aktivlərin qaytarılması”; “Hüquqi şəxsin (müəssisənin) məsuliyyəti” layihələri üzrə 2015-ci il 
19-20 noyabr tarixlərində keçirilən tədbirdə Palatanın Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov  və Dövlət orqanları və ictimaiətlə əlaqələr 
üzrə komitənin sədri, sərbəst auditor Avtandil Əliyev və Mübahisə və Apellyasiyalar üzrə 
komitənin sədri, sərbəst auditor Adıgözəl Musayev iştirak  və müzakirə olunan mövzular 
ətrafında çıxışlar etmişlər.  

2015-ci il 19 sentyabr tarixində “Transparency International” təşkilatının milli bölməsi 
olan “Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi Amerika Birləşmiş 
Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) maliyyə dəstəyi, “Konstitusiya” Araşdırmalar 
Fondunun əməkdaşlığı ilə Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə QHT-lərin Məlumat və 
Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin koordinatoru, “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondunun prezidenti 
Əliməmməd Nuriyev tərəfindən keçirilən “Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı layihəsi” adlı 
tədbirdə Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov iştirak 
etmişdir.  

Auditor xidmətinə ictimai etimadın artırılması, Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə ictimai 
nəzarətin təşkilində vətəndaşların və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakı, Palatanın 
ictimaiyyətlə məsləhətləşməsi və ictimai rəyin nəzərə alınması məqsədi ilə Auditorlar 
Palatası Şurasının qərarı ilə “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə 
ictimai nəzarətə dair Əsasnamə”  təsdiq edilmişdir.   

Palatanın 2015-ci il üzrə iş planının 2.2-ci “Beynəlxalq Audit Standartlarına və Peşəkar 
Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə dair edilmiş son əlavə və dəyişikliklər  daxil edilməklə 
auditorların ixtisasartırma proqramının təkmilləşdirilməsi”  bəndinə uyğun olaraq, əlavə və 
dəyişikliklər Palata Şurasının 2015-ci il 22 yanvar tarixli 260/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“2015-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramının və qrafikinin 
hazırlanması” proqramında öz əksini tapmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasında 2015-ci il 18 dekabr tarixində Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi tərəfindən “Vətəndaşların müraciətləri 
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” mövzusunda seminar keçirilmişdir. 

Auditorlar Palatasının şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə 
istiqamətində səlahiyyətli dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq əlaqələri dövlət sifarişləri 
formasında 2015-ci ildə də davam etdirilmişdir. Belə ki, həmin orqanlardan daxil olmuş 26 
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müraciət 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, Xızı rayon Məhkəməsindən, Bakı şəhəri Binəqədi 
Rayon Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikası Şirvan Apellyasiya Məhkəməsindən, 
Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi Bələdiyyələrlə iş Mərkəzindən, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon 
Məhkəməsindən, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikası 
Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin İstintaq 
idarəsindən daxil olmuşdur.  
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VI. AUDİTOR XİDMƏTİNİN KEYFİYYƏTİNƏ NƏZARƏT 
 
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.  

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 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 keçirilir.  

Qeyd olunan normativ sənədlərə və Auditorlar Palatasının 2015-2017-ci illər üzrə və 
Palata Şurasının 2015-ci il üzrə iş planlarının müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq Keyfiyyətə 
nəzarət komitəsinin 2015-ci il üzrə iş planı təsdiq edilmiş və icraya yönəldilmişdir.  

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” bəndinin icrasını təmin etmək, yoxlamaların nəticələri 
üzrə ümumiləşdirmələr aparmaq, auditor xidmətinin keyfiyyətinin mövcud vəziyyətinin 
mənzərəsini yaratmaq və aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması 
istiqamətində zəruri tədbirlər görmək və Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş digər vəzifələr 
həyata keçirmək Komitənin fəaliyyətinin başlıca məqsədi olmuşdur.  

2015-ci hesabat ilində Keyfiyyətə nəzarət Komitəsi öz fəaliyyətini aşağıdakı dörd 
istiqamətdə qurmuşdur:  

- “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”na 
əsasən hazırlanmış, icrası Auditorlar Palatasına tapşırılmış “Beynəlxalq təcrübə nəzərə 
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alınmaqla auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyası”nda (2012-2020-ci illər) nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin yerinə yetirilməsi 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.  

Auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin daha səmərəli təşkilini təmin etmək və 
Auditorlar Palatasının struktur bölmələri arasında iş bölgüsünün beynəlxalq təcrübə nəzərə 
alınmaqla təkmilləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin 
“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının strukturunun  təkmilləşdirilməsi  barədə” 
2015-ci il 1 sentyabr tarixli 1/28 nömrəli sərəncamına əsasən Auditorlar Palatasının 
strukturunda müstəqil “Auditin keyfiyyətinə nəzarət” şöbəsi yaradılmışdır.  

“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının strukturunun təkmilləşdirilməsi 
barədə” Palata sədrinin 01 sentyabr 2015-ci il tarixli 1/28  nömrəli sərəncamının 3-cü 
bəndinə uyğun olaraq Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin Əsasnaməsi və onun 
əməkdaşlarının vəzifə borcları hazırlanmışdır.  

Bu sahədə nəzarətin təşkili və tənzimlənməsi işini yaxşılaşdırmaq üçün eyni zamanda 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 11 avqust tarixli 265/5 
saylı Qərarına əsasən  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının  Şurası yanında 
Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsinə sərbəst auditor Elçin Əliyev yeni sədr təyin edilmişdir.   

Auditorlar Palatasının 2015-2017-ci illər üzrə iş planının 3.1-ci “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” bəndinin icrasına dair Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
Şurasının 2015-ci il 11 avqust tarixli 265/5 saylı Qərarına əsasən Keyfiyyətə Nəzarət 
Komitəsinin tərkibinin dəyişilməsi, bununla bağlı sərbəst auditorların və auditor 
təşkilatlarının təqdim etmiş olduqları audit materiallarının təhvil-qəbulu, eyni zamanda 
keyfiyyətə nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə Palatanın strukturuna edilmiş dəyişikliklə 
əlaqədar keyfiyyətə nəzarətin həyata keçirilməsinə dair tərtib edilmiş iş planında  müəyyən 
olunmuş müddətlərin dəyişdirilməsi zərurəti yaranmışdır. Qeyd edilənlərə əsasən auditor 
xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətə dair yeni tərtib edilmiş iş planına uyğun olaraq iki auditor 
təşkilatının (“Baker Tilly Audit Azərbaycan” MMC, “Baltik Kaspian Audit” MMC) və həmçinin 
iki sərbəst auditorun (İsgəndərov Səməd Mahmud oğlu, Cəfərov Altay Mürsəl oğlu) aparmış 
olduqları auditlərin keyfiyyəti yoxlanılmışdır. Yoxlamanın nəticəsi üzrə aidiyyatı üzrə müvafiq 
tapşırıqlar verilmişdir. 
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Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 16 dekabr tarixli 
258/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2015-
2017-ci illər üzrə İş Planının 3.8-ci və Auditorlar Palatası Şurasının   29-cu “Auditor 
təşkilatlarının və sərbəst auditorların fəaliyyətlərinin yoxlanılması və aparılmış yoxlamalara 
dair icmalın hazırlanması” bəndlərinə uyğun olaraq  9 sərbəst auditorun və 9 auditor 
təşkilatının  maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılması nəzərdə tutulmuşdur. Lakin 
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununun və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Nazirlər Kabinetinin 
2015-ci ilin 9 ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunmuş iclasındakı tapşırıqlarının icrasını təmin etmək məqsədilə Auditorlar Palatasının 
Şurasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 267/1 saylı  “Auditorlar Palatası tərəfindən auditor 
təşkilatlarının və sərbəst auditorların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılmasının 
dayandırılması barədə” qərarı ilə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılması 2015-ci ilin 01 noyabr tarixindən 2 il müddətinə 
dayandırılmışdır. 

Yoxlamaların dayandırılmasına qədər olan dövrdə Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyinin sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat 
reyestrindən Çıxarışlara və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin müvafiq 
əmrlərinə əsasən 8 sərbəst auditorların və  4 auditor təşkilatlarının maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətləri yoxlanılmışdır. 

Yoxlama Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası  Şurasının 2011-ci il 2 iyul 
tarixli 220/5 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 
fəaliyyətinin yoxlanılmasına dair” Metodik göstərişə və fəaliyyəti yoxlanılanlar tərəfindən 
təqdim edilən sənədlərə əsasən aparılmışdır.  

Görülmüş işlərin nəticəsi olaraq “Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılması və aparılmış yoxlamalara dair İcmal” hazırlanmış və 
Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. Həmin İcmal Auditorlar Palatası Şurasının iclasında 
müzakirə edilmiş və 4 dekabr 2015-ci il tarixli 270/2 saylı qərar qəbul edilmişdir. 

Bu qərara əsasən auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara  
tapşırılmışdır  ki: 

- Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 22 may tarixli 333-IIIQ nömrəli “Auditorun 
mülki məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Qanununa müvafiq olaraq öz fəaliyyətlərinin 
sığortalanmasını təmin etsinlər; 

- Auditorlar Palatası Şurasının 2009-cu il 26 yanvar tarixli 197/6 saylı “Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan 
minimum hədləri barədə” Auditorlar Palatası Şurasının 2005-ci il 23 dekabr tarixli 159/5 
saylı qərarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında” qərarına tam riayət etsinlər; 

- “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 Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2012-ci il      
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5 oktyabr tarixli 234/4 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş İş Planının 9.3-cü bəndinə tam riayət 
edilərək göstərilən auditor xidmətlərinin haqqının ödənilməsini yalnız bank köçürmələri 
vasitəsi ilə həyata keçirsinlər; 

- Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət təşkilati-hüquqi formasında olan auditor təşkilatları illik 
maliyyə hesabatının düzgünlüyü yoxlatmaq üçün Auditorlar Palatası Şurasının 2009-cu il 26 
yanvar tarixli 197/5 saylı qərarına uyğun olaraq hər il əmlak mənafeləri ilə təşkilata və ya 
onun iştirakçılarına bağlı olmayan peşəkar auditor tərəfindən maliyyə hesabatlarının təsdiq 
olunmasını təmin etsinlər;  

- Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2010-cu il 12 oktyabr 
tarixli 212/6 saylı qərarı ilə bəyənilmiş “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında”  Azərbaycan Respublikasının Qanununun auditorlar qarşısında yaratdığı 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində auditorların fəaliyyətlərinə Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatasının öz səlahiyyətləri çərçivəsində nəzarətin təşkili üzrə 
Metodik göştərişə əməl olunmasını təmin etsinlər. 

  Bundan başqa, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə (M.Abbasov) 
tapşırılmışdır ki, “Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 2015-ci ildə maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılmasına dair İcmal” haqqında məlumatı  Palatanın elektron 
səhifəsində yerləşdirilməsini təmin etsin və auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
tərəfindən qanunvericilik aktlarının, Palata Şurasının qərarlarının, Palata rəhbərliyinin əmr 
və sərəncamlarının icrasının təmin olunması işinə nəzarəti gücləndirsin. 

   Hesabat ili ərzində 3 auditor təşkilatı və 2 sərbəst auditor tərəfindən audit 
aparılarkən etik davranış qaydalarının pozulması halları müəyyən edilmişdir. Aşkar edilmiş 
hər bir fakt üzrə araşdırma aparılmış, araşdırmaların nəticəsi müvafiq olaraq Auditorların 
Peşə Etikası Komitəsində, Keyfiyyətə nəzarət Komitəsində, Palata rəhbərliyi yanında və 
Palata Şurasında müzakirə olunmuş, pozuntuya yol vermiş iki sərbəst auditora və iki auditor 
təşkilatının rəhbərliyinə rəsmi xəbərdarlıq olunmuş, o cümlədən, bir auditor təşkilatına 
nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün üç ay vaxt verilmiş və bir auditor 
təşkilatının lisenziyası ləğv edilmişdir. 

   «Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 2015-ci ildə maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətlərinin yoxlanılmasına dair İcmal» haqqında  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatası Şurasının qərarı barədə məlumatın Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi 
təmin edilmişdir. 
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VII. 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 

2015-ci və 2016-cı ilin I rübü ərzində lisenziyalarının qüvvədə olma 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 
qüvvədə olma müddətinin başa çatması ilə bağlı ikipilləli imtahanlar keçirilmişdir. 2015-ci ilin 
4 və 16 iyul tarixlərində I və II pillə üzrə keçirilən imtahanlardan auditor adı almaq üçün 
müraciət etmiş 3 nəfər  müvəffəq nəticə əldə etmiş, o cümlədən Palata Şurasının 2015-ci il 
26 may tarixli 263/6 saylı “Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq üçün lisenziyaların qüvvədə olma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar 
keçiriləcək imtahan barədə” qərarına əsasən, lisenziyaların qüvvədəolma  müddətinin başa 
çatması ilə bağlı 1 nəfər imtahan haqqından və imtahandan azad edilmişdir. Bundan başqa, 
2015-ci il 12 və 25 dekabr tarixlərində I və II pillə üzrə keçirilən imtahanlardan auditor adı 
almaq üçün müraciət etmiş 3 nəfərdən hamısı müvəffəq nəticə göstərmiş, lisenziyalarının 
qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar müraciət etmiş 2 nəfər müvəffəq nəticə 
əldə etmiş, 10 nəfər isə imtahanda iştirak etməmişdir, o cümlədən Palata Şurasının  2015-ci 
il 4 dekabr tarixli 270/4 saylı “Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq üçün lisenziyaların qüvvədə olma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar 
keçiriləcək imtahan barədə” qərarına əsasən, lisenziyaların qüvvədəolma  müddətin başa 
çatması ilə bağlı 7 nəfər imtahan haqqından və imtahandan azad edilmişdir.  

 Ümumilikdə isə il ərzində auditor adı almaq üçün və lisenziyalarının müddəti başa 
çatmış auditorlara keçirilən imtahanlarda 18 nəfər iştirak etmiş, o cümlədən 10 nəfər  
imtahanda iştirak etməmiş, 8 nəfər isə müvəffəq nəticə əldə etmişdir.  

Ötən illə müqayisədə 2015-ci ildə  auditor adı almaq üçün və auditor fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq üçün lisenziyaların qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə bağlı keçirilən 
imtahanların nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur: 
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Ötən illə müqayisədə 2015-ci ildə Auditorlar Palatası tərəfindən ixtisasartırma 

kurslarında hər il iştirak edən və bu kursları müvəffəqiyyətlə bitirən, habelə seminarlarda 
fəal iştirak etmiş 8 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 2015-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramı, qrafiki və 
auditorların qruplar üzrə siyahısı hazırlanmış və Palata Şurasının iclasında müzakirə 
edilərək təsdiq edilmişdir. Təsdiq edilmiş proqram və qrafikə əsasən auditorların I və II 
qrupları üçün 2015-ci il 1 sentyabr tarixindən 30 sentyabr tarixinədək, III, IV və V qruplar 
üçün 5 oktyabr tarixindən 30 oktyabr tarixinədək ixtisasartırma kursları keçirilmişdir. 
Kursların nəticələrinə dair 2015-ci il 3 oktyabr və 31 oktyabr tarixlərində imtahanlar 
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keçirilmişdir. İmtahanlarda 142 nəfər iştirak etmiş, 21 nəfər iştirak etməmiş, qaydaların 
pozulmasına görə imtahandan xaric edilən olmamış, imtahanı müvəffəq balla bitirmiş 
şəxslərin sayı 115 nəfər olmuş, imtahanı müvəffəq balla bitirməmiş şəxslərin sayı isə 27 
nəfər olmuşdur. 

2015-ci 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 Azərbaycan Daxili Auditorlar İnstitutu daxili auditor 
kadrlarının hazırlanması məqsədilə, 2014-cü  ilin 1 aprel tarixindən - 1 may tarixinədək 
müraciət etmiş 14 nəfərə, 2015-cü ilin 19 oktyabr tarixindən  19 noyabr tarixinədək müraciət 
etmiş 6 nəfərə, ümumilikdə isə 20 nəfərə “Daxili auditin əsasları” mövzusunda təsdiq edilmiş 
proqram üzrə kurslar keçirmişdir. Kursun sonunda iştirakçılara dinləyici sertifikatı təqdim 
edilmişdir. 

                                                                                  
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, 35 auditor 
təşkilatından müraciət etmiş 59 nəfər əməkdaşa 2015-ci il 1 may tarixindən 26 may 
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tarixinədək iki qrup kurs təşkil edilmiş, kursların nəticələrinə görə dinləyicilərə sertifikatlar 
təqdim edilmişdir. 

2015-ci ildə ötən illə müqayisədə auditor təşkilatlarında çalışan assistent və 
mütəxəssislər üçün keçirilmiş ixtisasartırma kurslarının nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 

 
 

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; 

• 2015-ci 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. 

 
2015-ci il ərzində Auditorlar Palatası tərəfindən təşkil olunan seminar, simpozium 

və tədbirlər 
 

Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair 2015-ci il üzrə 
silsilə seminarların keçirilməsi 

Ölkə Prezidentinin proqram xarakterli göstərişlərini rəhbər tutaraq, müstəqil maliyyə 
nəzarəti sahəsində mütərəqqi dünya təcrübəsini öyrənmək və milli iqtisadiyyatın 
xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla ölkəmizdə tətbiqini genişləndirmək istiqamətində həyata 
keçirdiyi tədbirlərə, Auditorlar Palatasının Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) 
qarşısında götürdüyü üzvlük öhdəliklərinə  və Auditorlar Palatasının 2015-2017-ci illər 
üzrə iş planının 8.2-ci “Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair silisilə seminarların 
keçirilməsi” bəndinə uyğun olaraq, ölkəmizdə auditor xidmətinin Beynəlxalq Audit 
Standartlarına uyğunlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqsəd Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin Beynəlxalq təcrübəyə 
əsaslanan işlək normativ-hüquqi sənədlər bazası ilə təmin edilməsi, bu növ fəaliyyətdə 
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obyektivliyin, müstəqilliyin və şəffaflığın artırılması, auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının təmin edilməsi və inkişafı üçün 
zəruri şəraitin yaradılmasından ibarətdir.            

Bu məqsədə nail olmaq üçün Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) təsdiq 
etdiyi Beynəlxalq Audit Standartlarının 2013-cü il versiyasının ayda iki dəfə olmaqla 
seminar şəklində Auditorlar Palatasının üzvü olan auditorların nəzərinə çatdırmaqdır. 
2015-ci il ərzində keçirilmiş seminarların siyahısı aşağıdakı qrafikdə qeyd edilmişdir: 

  
Sıra 
№-si Mövzunun adı Keçirilmə 

vaxtı Məruzəçi 

1. 
 

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı 
(ISQC): Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, 
habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə 
tapşırıqları yerinə yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət 
200 saylı BAS: Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri 
və auditin beynəlxalq audit    standartlarına uyğun 
aparılması 

16.01.2015 
 

İ.Bayramov 
 

2. 
210 saylı BAS: Audit tapşırığı şərtlərinin 
razılaşdırılması 
220 saylı BAS: Maliyyə hesabatları auditinin 
keyfiyyətinə nəzarət 

30.01.2015 
   

N.Abbaslı 
 

3. 
230 saylı BAS: Auditin sənədləşdirilməsi 
240 saylı BAS: Maliyyə hesabatlarının auditi   zamanı 
dələduzluqla bağlı  auditorun məsuliyyəti 

13.02.2015 
 

N.Talıbov 
 

4. 
250 saylı BAS: Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı 
qanun və qaydaların nəzərə alınması 
260 saylı BAS: İdarəetmə  səlahiyyətlərinə malik 
şəxslərlə əlaqə 

27.02.2015 

   
Q.Bayramov 

 
 

5. 

265 saylı BAS: Daxili nəzarətlə bağlı çatışmazlıqların 
idarəetmə səlahiyyətlərinə malik  şəxslərə və 
rəhbərliyə  bildirilməsi 
300 saylı BAS: Maliyyə hesabatlarının auditinin 
planlaşdırılması 

13.03.2015 
 

A.Qurbanov 
 

6. 

315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS: İqtisadi subyekt və 
onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli 
təhriflər riskinin müəyyənləşdirilməsi və 
qiymətləndirilməsi 
320 saylı BAS: Auditin planlaşdırılmasında və həyata 
keçirilməsində əhəmiyyətlilik 

31.03.2015 
  

N.Axundov 
 

7. 
330 saylı BAS: Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı 
auditorların cavab tədbirləri 
402 saylı BAS: Xidmət təşkilatının xidmətindən istifadə 
edən iqtisadi subyektin auditi üzrə mülahizələr 

17.04.2015  
 

A.Cəfərov 
 

8. 
501 saylı BAS: Audit sübutu – seçilmiş maddələr üzrə 
xüsusi mülahizələr 
505 saylı BAS: Kənar mənbədən təsdiqləmələr 

30.04.2015 
 

Z.Hüseynov 
 

9. 510 saylı BAS: İlk audit – ilkin qalıqlar 
520 saylı BAS: Analitik prosedurlar 

15.05.2015 
 

İ.Bayramov 
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10. 
530 saylı BAS: Audit seçməsi 
540 saylı BAS: Mühasibat uçotu üzrə 
qiymətləndirmələrin, o cümlədən ədalətli dəyər 
qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların auditi 

29.05.2015 
 

N.Abbaslı 
 

11. 550 saylı BAS: Əlaqəli tərəflər 
560 saylı BAS: Sonrakı hadisələr 

12.06.2015 
 

N.Talıbov 
 

12. 570 saylı BAS: Fəaliyyətin fasiləsizliyi 
580 saylı BAS: Yazılı təqdimatlar 30.06.2015 Q.Bayramov 

13. 

600 saylı BAS: Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə 
hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının 
işi) 
610 saylı (düzəliş edilmiş) BAS: Daxili auditorların 
işindən istifadə edilməsi 

18.09.2015 
 

A.Qurbanov 
 

14. 
620 saylı BAS: Auditorun ekspertinin işindən  istifadə 
edilməsi 
700 saylı BAS: Maliyyə hesabatları haqqında rəyin 
formalaşdırılması və hesabat verilməsi 

30.09.2015 
 

N.Axundov 
 

15. 

705 saylı BAS: Müstəqil auditorun hesabatında 
dəyişikliklər 
706 saylı BAS: Müstəqil auditorun hesabatındakı 
izahedici paraqrafların və digər izahedici paraqrafların 
xüsusilə vurğulanması 

16.10.2015 
 

A.Cəfərov 
 

 
   16. 
 

710 saylı BAS: Müqayisəli informasiya – Uyğun 
göstəricilər və müqayisəli maliyyə hesabatları 
720 saylı BAS: Auditi aparılmış maliyyə hesabatlarını 
əks etdirən sənədlərdəki digər məlumatlar üzrə 
auditorun məsuliyyəti 

30.10.2015 
 

Z.Hüseynov 
 

17. 

800 saylı BAS: Xüsusi mülahizələr – xüsusi   təyinatlı 
çərçivələrdə hazırlanmış maliyyə hesabatlarının auditi 
805 saylı BAS: Xüsusi mülahizələr – ayrı-ayrı maliyyə 
hesabatlarının və xüsusi elementlərin, hesabların və ya 
maliyyə hesabatı maddələrinin auditi 

13.11.2015 
  

İ.Bayramov 
 

18. 
810 saylı BAS: İcmal maliyyə hesabatlarına dair 
hesabat tapşırığı 
1000 saylı BAPQ: Maliyyə alətlərinin auditi üzrə xüsusi 
mülahizələr 

27.11.2015 
 

N.Abbaslı 
 

19. 
610 saylı (2013-cü ildə düzəliş edilmiş) BAS: 
Daxili auditorların işindən istifadə edilməsi 
Digər BAS-lara edilmiş müvafiq düzəlişlər 

18.12.2015 
 

N.Talıbov 
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• 23.01.2015 – 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 13.2-ci bəndinə və “Azərbaycan 
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Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyası”na (2012-2020-ci illər) müvafiq 
olaraq auditin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Auditorlar 
Palatası tərəfindən hazırlanmış «Auditor fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası 
Qanununun layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş «Dəyirmi masa» keçirilmişdir. 

İctimai maraq kəsb edən qanun layihəsinin müzakirəsində Azərbaycan 
Respublikasının Ədliyyə, Vergilər, İqtisadiyyat və Sənaye nazirliklərinin,  Mərkəzi Bankın, 
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin, Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Konfederasiyasının, Dövlət İqtisad Universitetinin, habelə auditor təşkilatlarının 
nümayəndələri iştirak etmişlər. 

«Dəyirmi masa»da işgüzar müzakirələr aparılmış, iştirak edən tərəflər layihə ilə bağlı 
dəyərli tövsiyələr vermişlər. Verilmiş tövsiyələr nəzərə alınmaqla qanunun son 
versiyasının hazırlanması və aidiyyatı qurumlara göndərilməsi qərara alınmışdır. 

 

 
  
17.03.2015 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının və Azərbaycan Turizm 

və Menecment Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda audit fəaliyyəti və bu 
sahədə kadr hazırlığına tələblər” mövzusunda seminar keçirilmişdir. 

Tədbirin açılışında Universitetin rektoru, professor Cəfər Cəfərov çıxış edərək, ilk 
öncə tədbir iştirakçılarını salamlayaraq onlara öz təşəkkürünü bildirmiş, imzalanacaq 
əməkdaşlıq Sazişinin müddəalarına nəzər yetirərək qarşılıqlı əlaqələrin daha mütəşəkkil 
bir vəziyyət alacağına ümid etdiyini vurğulamış və qeyd etmişdir ki, iki qurum arasında 
bağlanacaq sazişin məqsədi Azərbaycanda maliyyə, mühasibat uçotu, audit və turizm 
sahəsində dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsini ümumiləşdirmək, ölkənin gələcək 
inkişafı naminə daha peşəkar mütəxəssis yetişdirməkdir. Bu sənəd kadr hazırlığı, təlim və 
tədris prosesinin təşkilini, elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını, maddi-texniki bazanın 
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möhkəmləndirilməsini əhatə edir. Həmçinin diqqətə o da çatdırılıb ki, əməkdaşlığın 
məqsədi təhsilin inkişafı, Azərbaycanda dövlət təşkilatları, peşəkar qurumlar və biznes 
strukturları ilə təhsilin maraqlarının uzlaşdırılması, rəqabət qabiliyyətli milli kadrların 
yetişdirilməsi üçün yeni tərəfdaşlıq mühitinin  formalaşdırılması, dünya elmi 
nailiyyətlərinin idarəetmənin və sahibkarlığın inkişafına yönəldilməsi, sahibkarlıq 
subyektlərinin maarifləndirilməsinə kömək etməkdir. Daha sonra Auditorlar Palatasının 
sədri, professor Vahid Novruzov çıxış edərək bildirmişdir ki, Sazişin əsas prinsiplərindən 
biri Universitet tələbələrinin  sahə təcrübələri keçmələri üçün şəraitin yaradılması, 
tələbələrin və müəllim heyətinin seminarlarda iştirakının təmin edilməsidir. Hər iki qurum 
arasında əməkdaşlığa dair saziş imzalandıqdan sonra “Azərbaycanda audit fəaliyyəti və 
bu sahədə kadr hazırlığına tələblər” mövzusunda ilk birgə seminar işə başlamışdır. 

Seminarda universitetin müəllimi, dosent Ənvər Salahov – “Azərbaycan Turizm və 
Menecment Universitetində Audit fəaliyyəti üzrə mütəxəssis hazırlığının istiqamətləri” 
mövzusunda və Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf 
Talıbov - “Turizm sektorunda hesabatlıq və audit maliyyə şəffaflığının təminatçısıdır” 
mövzularında məruzə ilə çıxış etmişlər. 

Sonda tərəflər arasında qarşılıqlı fikir mübadiləsi və peşəkar müzakirələr 
aparılmışdır.
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• 30.04.2015 – Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci 
ildönümünə həsr olunmuş “Korrupsiyaya və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə 
auditin qarşısında duran problemlər və onun həlli yolları” mövzusunda konfrans keçirilib. 

Konfrans Auditorlar Palatasının, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında 
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin və Maliyyə Monitorinq Xidmətinin birgə 
təşkilatçılığı ilə baş tutmuşdur. 

Tədbirdə Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzov çıxış edərək 
bildirmişdir ki, konfransın keçirilməsində məqsəd korrupsiyaya və çirkli pulların 
yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin həllində auditin 
qarşısında duran vəzifələr və onun həlli yollarını müəyyənləşdirməkdən, Auditorlar 
Palatasının korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanlarla əməkdaşlığını 
gücləndirməkdən və cinayət yolu ilə əldə olunmuş vəsaitlərin və digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində 
auditorların öhdəliklərin tam yerinə yetirilməsinin davamlı təminatına nail olmaqdan 
ibarətdir. Qeyd edilmişdir ki, audit korrupsiya və fırıldaqçılıq hallarının qarşısının 
alınmasında mühüm rol oynayır. Son dövrlər Azərbaycanda “şəffaflıq mədəniyyəti” 
formalaşmaqdadır. Bunun bariz nümunəsi kimi “ASAN xidmət”i göstərmək olar. 
V.Novruzov diqqətə çatdırmışdır ki, auditor fəaliyyəti göstərilərkən korrupsiyaya qarşı 
mübarizənin yollarına həsr olunmuş qısa müddətli kursların keçirilməsi məqsədəuyğun 
olardı. 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə 
Baş İdarəsinin Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin rəisi Rəşid Mahmudov bildirmişdir ki, auditin 
korrupsiyanın azaldılmasında rolu şəffaflıq, hesabatlıq, risklərin azaldılması, fırıldaqçılıq 
imkanlarının azaldılması, qanunvericiliyə əməl olunmasına nəzarət istiqamətləri ilə 
müəyyən olunur. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə davamlı olaraq həyata 
keçirilir. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların leqallaşdırılması ilə mübarizənin hüquqi 
mexanizmlərini təhlil edən mütəxəssislərin rəyinə görə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına qarşı mübarizənin səmərəliliyi, həmin 
mübarizənin keyfiyyəti bir sıra amillərlə müəyyən oluna bilər. Məsələn, valyuta 
sərvətlərinin Azərbaycan ərazisinə gətirilməsi və ya çıxarılmasının monitorinqinin təşkili, 
məbləğdən asılı olmayaraq monitorinq olunmalı əməliyyatların təşkilinin vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması, informasiya mübadiləsi, xarici dövlətlərin səlahiyyətli orqanları ilə 
qarşılıqlı əməkdaşlığın və hüquqi yardımın inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi. 

R.Mahmudov qeyd etmişdir ki, hazırkı Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi korrupsiya və çirkli 
pulların yuyulması ilə bağlı cinayət işləri üzrə istintaqın rastlaşdığı mühüm problemləri 
araşdırır, istintaq fəaliyyəti ilə bağlı mühüm təkliflər hazırlayır. 

Çıxış edən digər natiqlər korrupsiyaya və çirkli pulların yuyulmasına qarşı Auditorlar 
Palatası tərəfindən həyata keçirilən tədbirləri yüksək qiymətləndirmişlər. 

Konfransda “Korrupsiyaya qarşı mübarizədə Beynəlxalq Audit Standartlarının rolu və 
əhəmiyyəti”, ”Auditin keyfiyyətinin müasir vəziyyəti və onun yüksəldilməsi yolları”, 
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“Korrupsiyanın azaldılmasında daxili auditin rolu və əhəmiyyəti: vəzifələr və öhdəliklər”, 
“Beynəlxalq audit təcrübəsində antikorrupsiya tədbirləri”, Auditin qanunvericilik bazasının 
təkmilləşdirilməsi zərurəti” mövzularında məruzələr dinlənilmiş, mövzular ətrafında 
müzakirələr aparılmışdır. 

Sonda konfrans iştirakçıları adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevə müraciət ünvanlanmışdır. 

 

 
 
• 30.06.2015 – Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında auditdən 

yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin görülməsinə dair hesabatın 
müzakirəsi “Dəyirmi masa” formatında təşkil edilmişdir. Tədbirdə “ANR AUDİT” MMC-nin 
direktor-auditoru,  Auditorlar Palatasının Şurası yanında Beynəlxalq Standartlar üzrə 
Komitənin sədri Namiq Abbaslı, “MAK Azərbaycan LTD” MMC-nin direktor-auditoru, 
Auditorlar Palatasının Şurası yanında Milli auditə dəstək üzrə Komitənin sədri  Zamin 
Hüseynov, “HLB Azərbaycan” MMC-nin direktor-auditoru, Auditorlar Palatasının Şurası 
yanında Keyfiyyətə nəzarət Komitəsinin sədri İslam Bayramov, “Balans Audit”- Məsləhət 
firmasının direktor-auditoru Əli Nəbiyev, sərbəst auditor, Auditorlar Palatasının Şurası 
yanında Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə Komitənin sədri Elnur İbrahimov, “Deloitte 
& Touche” MMC-nin auditoru Rauf Atakişiyev, sərbəst auditor,  Auditorlar Palatasının Şurası 
yanında  Dövlət orqanları və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə Komitənin sədri Avtandil Əliyev 
iştirak etmişlər. Tədbir iştirakçıları tərəfindən “Dəyirmi masa”nın gündəliyində duran 
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məsələlər müzakirə edilərək qərar qəbul edilmişdir. Dəyirmi masanın nəticələri barədə geniş 
material hazırlanmış və ictimaiyyətə çatdırılması üçün “İqtisadiyyat” qəzetində dərc 
etdirilmişdir. 
 

Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının və üzvlərinin 2015-ci il ərzində iştirak 
etdikləri yerli tədbirlər 

• 22.12.2015 – «Azərbaycan Respublikasında audit xidmətinin inkişaf 
konsepsiyası»nda (2012-2020-ci illər) və Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
Şurasının 2015-2017-ci illər üzrə iş planının «Auditor xidməti ilə əlaqədar təlimatlar, 
tövsiyələr və metodik  göstərişlərin hazırlanması» bəndində «Turizm müəssisələrində 
audit  aparılmasına dair proqram»ı  nəzərdə tutulmuş və Palata sədrinin elmi-metodik 
məsələlər üzrə müşaviri, sərbəst auditor Nəcəf Talıbov tərəfindən həmin proqram işlənib 
hazırlanmışdır. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 
noyabr tarixli iclasında proqram bəyənilmiş və onun razılaşdırılması məqsədilə  
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə  və Azərbaycan Turizm və 
Menecment Universitetinə təqdim olunmuşdur. 

2015-ci il 22 dekabr tarixində Divan Express Baku Otelində keçirilmiş «SKAL 
İNTERNATİONAL BAKU» Turizm Professionalları Assosiasiyasının, Mədəniyyət  və 
Turizm Nazirliyinin, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin,  Azərbaycan 
Turizm Assosiasiyasının, turizm təşkilatlarının, habelə kütləvi informasiya vasitələrinin 
nümayəndələrinin iştirakı ilə təşkil olunmuş geniş toplantıda «Turizm müəssisələrində 
audit aparılmasına dair proqram»ın təqdimatı keçirilmişdir. Toplantı iştirakçıları tərəfindən 
böyük maraqla qarşılanan təqdimat geniş müzakirə edilmişdir. Tədbir iştirakçılarının  
çoxsaylı sualları Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri 
N.Talıbov tərəfindən cavablandırılmışdır. İştirakçılar tərəfindən turizm təşkilatlarının 
maliyyə  hesabatlarının şəffaflığının təmin olunmasında auditin rolu, habelə biznes, 
marketinq və menecment sahəsində əlaqəli auditor xidmətlərinin əhəmiyyəti xüsusi 
vurğulanmış və təqdim olunmuş proqram yüksək qiymətləndirilmişdir. 
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VIII. 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 2015-ci il ərzində iştirak etdikləri 

beynəlxalq tədbirlər 
• 2015-ci il 27-28 aprel tarixlərində Audit və Mühasibatlıq Standartları üzrə Təcrübə 

Cəmiyyətinin “Avropa İttifaqının tələbləri və ən yaxşı beynəlxalq təcrübənin mübadiləsi üzrə 
mühasibat uçotu və audit qanunvericiliyinin müasirləşdirilməsi” mövzusunda keçirilmiş 
iclasında Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov,  
Beynəlxalq Standartlar üzrə Komitənin sədri Namiq Abbaslı və Beynəlxalq Standartlar üzrə 
Komitənin sədr müavini Elnur Qurbanov iştirak etmişdir. 

• 2015-ci il 5 may tarixində ACCA (Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiasiyası) və 
ecoDA (Direktorlar Assosiasiyalarının Avropa Konfederasiyası) birgə təşkilatçılığı ilə Brüssel 
şəhərində keçirilmiş korporativ idarəetmə tədbirində Auditorlar Palatasının Şurası yanında 
Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədri Lamiyə Bayramova iştirak etmişdir. 

• 2015-ci il 1 iyun tarixində Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, 
iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzov və Aparatın rəhbəri Qəşəm Bayramov 
Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində keçirilən «ATOMEKSPO 2015» VII 
Beynəlxalq Forumu çərçivəsində «Aşkarlıq şəraitində  daxili nəzarət» mövzusunda 
«dəyirmi masa»da iştirak etmişlər. 

«Rosatom» Dövlət Korporasiyasının Daxili nəzarət və audit üzrə direktoru – baş 
nəzarətçi Aleksandr Loktevin və «Rosatom»un təftiş-nəzarət fəaliyyəti departamentinin 
direktoru  İqor İqinin moderatorluq etdiyi «dəyirmi masa»da Auditorlar Palatasının sədri, 
professor V.Novruzov «Azərbaycanda daxili  nəzarət və audit» mövzusunda geniş 
məruzə ilə çıxış etmişdir. Auditorlar Palatasının nümayəndə heyətinin iştirak etdiyi bu 
«dəyirmi masa»da əsasən Rusiya Federasiyasının təmsilçiləri, xaricdən isə  
Azərbaycanla yanaşı, təkcə Macarıstan Auditorlar Palatasının nümayəndələri iştirak  
etmişdir. 
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●  2015-ci il 25-26 iyun tarixlərində Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid 
Novruzovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Portuqaliyanın Lissabon şəhərində 
keçirilən Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) İllik Ümumi 
Yığıncağında və EFAA ilə Portuqaliyanın Sertifikatlı Mühasiblər Birliyinin (OTOC) birgə  
təşkil etdikləri “Qlobal iqtisadi böhran və onun aradan qaldırılması - Maliyyə hesabatlığına 
tənqidi baxış” mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir. 

• 2015-ci il 21-22 sentyabr tarixlərində Auditorlar Palatasının sədri, professor 
Vahid Novruzovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Gürcüstan Auditorlar, Mühasiblər və 
Maliyyə meneceri Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Gürcüstan Respublikasının paytaxtı 
Tbilisi şəhərində “Mühasibat uçotu və audit sahəsində qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və 
sertifikatlaşdırma: Gürcüstan üçün beynəlxalq təcrübənin ön plana çəkilməsi” 
mövzusunda keçirdiyi beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir. 10 ölkənin (Fransa, 
Almaniya, Avstraliya, Monteneqro, Rusiya, Polşa, Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan, 
Moldova) nümayəndələrinin iştirak etdiyi beynəlxalq konfransda “Audit sahəsində 
sertifikatlaşdırmanın Azərbaycan təcrübəsi barədə” mövzusunda təqdimat böyük maraqla 
qarşılanmışdır. Konfransda audit və mühasibat uçotu sahəsində sertifikatlaşdırmaya dair 
məruzələr ətrafında geniş müzakirələr aparılmışdır.   
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• 2015-ci il 11-12 noyabr tarixlərində Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) 

Sinqapur şəhərində keçirilmiş şura iclasında Auditorlar Palatasının Şurası yanında 
Beynəlxalq əlaqələr Komitəsinin sədri Lamiyə Bayramova iştirak etmişdir. 

• 2015-ci il 18 noyabr tarixində CCAB-nin (Mühasibat Təşkilatlarının Məsləhət 
Komitəsi) təşkilatçılığı ilə Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində “Çirkli Pulların Yuyulması və 
Terrorçuluğa qarşı mübarizə: maliyyə peşəkarlarının və mühasiblərin rolu” mövzusunda 
keçirilmiş tədbirdə Auditorlar Palatasının üzvü, sərbəst auditor Rahim Əlizadə iştirak 
etmişdir. 

 Auditorlar Palatası tərəfindən 2015-ci ildə təşkil olunan beynəlxalq tədbirlər və 
görüşlər   

• 2015-ci il 13 fevral tarixində Böyük Britaniyanın Sertifikatlı İmtiyazlı Mühasiblər 
Assosiasiyasının Ukrayna, Baltik və Qafqaz ölkələri üzrə nümayəndəsi xanım Natalya 
Vovçuk ilə Auditorlar Palatasında görüş keçirilmişdir. 

Görüş zamanı ACCA ilə Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) Azərbaycan 
təmsilçisi Auditorlar Palatası arasında səmərəli əməkdaşlığın davam etdirilməsinə və 
onun gələcək inkişaf perspektivlərinə, habelə IFAC qarşısında qoyulan üzvlük 
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə dair işgüzar müzakirələr aparılmışdır. 

Eyni zamanda ACCA ilə Auditorlar Palatası arasında əməkdaşlıq çərçivəsində IFAC-
ın Beynəlxalq Standartlarının sertifikatlaşdırılan kurslarda tədrisinə  dair məsələlər də 
müzakirə edilmişdir. 

Müzakirə zamanı ACCA ilə Auditorlar Palatasının bundan sonra da sıx 
əməkdaşlığının davam etdirilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. 
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ACCA-nın Ukrayna, Baltik və Qafqaz ölkələri üzrə nümayəndəsi xanım Natalya 
Vovçuk Auditorlar Palatasının Fəxri qonaqlar kitabında öz ürək sözlərini qeyd etmiş və 
Palatanın işlərinə uğurlar arzu etmişdir. 

• 2015-ci il 8 oktyabr tarixində “Qloballaşma şəraitində mühasibat uçotu və audit: 
Mərhələlər, meyllər və inkişaf perspektivləri” mövzusunda Mühasiblərin və Auditorların V 
Avrasiya forumu keçirilmişdir.  

 

 
 

Forumun təşkilində əsas məqsəd qloballaşan dünya iqtisadiyyatında yaranmış 
vəziyyət, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə olunması, idarəetmə sistemində və 
bütövlükdə sosial-iqtisadi həyatda şəffaflığın yüksəldilməsi sahəsində peşəkar 
müzakirələr aparmaq, mövcud problemləri təhlil etmək, beynəlxalq təcrübə nəzərə 
alınmaqla müvafiq institusional mexanizmlərin fəaliyyət istiqamətlərini dəqiqləşdirmək, bu 
sahədə beynəlxalq standartların tətbiqi, maarifləndirmə və beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə 
real nəticələr əldə etməkdən ibarət olmuşdur. 

Tədbirdə təşkilatçıların əməkdaşlıq etdiyi qurumlar – Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, 
Polşa, Rumıniya, Macarıstan, Litva, Qazaxıstan, Gürcüstan və s. ölkələrdən audit və 
mühasibatlıq qurumlarının təmsilçiləri, eyni zamanda yerli qurumların, o cümlədən 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Vergilər Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyinin, Hesablama Palatasının, SOCAR, Baş Prokuror yanında 
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin, “Azərsu” ASC-nin, “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin, yerli və beynəlxalq audit şirkətlərinin və s. nümayəndələri 
iştirak etmişlər. 
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IX. XÜSUSİ KOMİSSİYALARIN VƏ KOMİTƏLƏRİN FƏALİYYƏTİ 
 

Hesabat ili ərzində Auditorlar Palatasının Şurası yanında Auditorların Peşə Etikası 
Komitəsi, Keyfiyyətə nəzarət Komitəsi, 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, Auditorların və mütəxəssislərin 
ixtisasının artırılması üzrə Komitə, Metodik Komitə, Gənclərlə iş üzrə Komitə və Üzvlük 
məsələləri üzrə Komitə öz fəaliyyətlərini Palata Şurasının müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş 
Əsasnamələrinə və iş planlarına əsasən təşkil etmişlər. 

 
Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsi 

Komitə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü il             
11 oktyabr  tarixli 245/1saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir. 

Komitənin məqsədi “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə”yə, 
“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə 
Əsasnamə”yə, Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS), Peşəkar Mühasiblərin Etika 
Məcəlləsinə (Etika Məcəlləsi), Üzvlük Öhdəlikləri Bəyannaməsinə (ÜÖB) uyğun olaraq və 
qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının tələblərinin həyata keçirilməsi, auditor xidmətinin 
keyfiyyətinə kənar nəzarətin təmin edilməsi və Azərbaycan Respublikasında auditor 
fəaliyyətini həyata keçirməyə səlahiyyəti olan Palata üzvü, auditor təşkilatı və ya sərbəst 
auditor tərəfindən peşə standartlarına və müvafiq etik tələblərə riayət olunmasını təmin 
etmək üçün kənar nəzarətin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Komitənin fəaliyyəti ilə bağlı 
hesabatın VII bölməsində məlumat verilmişdir. 

 
Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin sədri 

Əliyev Elçin  
Məmmədəli oğlu 

Sərbəst auditor                          
 

      Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin sədr müavini 
Kərimov Nuran  
Qüdrət oğlu “Deloitte & Touche” MMAC-nin direktoru 

                               Keyfiyyətə nəzarət Komitəsinin üzvləri 
Hüseynov Zamin 
Ramazan oğlu “MAK AZƏRBAYCAN LTD” MMC-nin direktoru 

Teymurov Turqay  
Teymur oğlu 

“Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkəinin 
 Azərbaycan Respublikasındakı filialının audit üzrə 
 partnyoru 

İsgəndərov Səməd 
 Mahmud oğlu Sərbəst auditor 
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Tahirov Rüstəm 
Şamil oğlu 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 
Prudensial siyasət və metodologiya 
departamentinin direktor müavini 

Musayev Oqtay 
Həsən oğlu 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər  
Nazirliyinin Vergi auditi baş idarəsinin  
rəis müavini, baş vergi xidmət müşaviri 

Rəhimli Fərid  
Fuad oğlu 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  
Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Lisenziyalaşdırma  
və nəzarət şöbəsinin müdiri vəzifələrini icra edən 

 
Auditorlar Palatasının Şurası yanında Auditorların Peşə Etikası komitəsi 

Azərbaycan  Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 31 yanvar tarixli 
250/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir. 

Komitənin məqsədi: 
- Auditorların peşə etikası normalarına riayət edilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübəni 

öyrənmək və ölkə qanunvericiliyinə, milli-mənəvi xüsusiyyətlərə uyğun şəkildə tətbiqi üzrə 
işlənib hazırlanmış zəruri normativ-metodik sənədlərə dair təklif və tövsiyələr verməkdən; 

- Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına, beynəlxalq audit standartlarına, 
Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə, Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsinə müvafiq 
olaraq, sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən peşə etikası qayda və 
normalarına daha dolğun riayət edilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair Palatanın 
rəhbərliyinə və ya Palata Şurasına təkliflər verməkdən; 

-  Fəaliyyət göstərərkən “Auditor xidməti haqqında”, “Cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarının, “Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamənin, Peşəkar Mühasiblərin Etika 
Məcəlləsinin, Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsinin, beynəlxalq audit standartlarının, peşə 
etikası və əxlaq normalarına dair digər normativ hüquqi aktların tələblərinə riayət etməyən 
sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları barəsində Palatanın rəhbərliyini və ya Palata 
Şurasını məlumatlandırmaq və bununla bağlı zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin 
etməkdən ibarətdir. 

Auditorlar Palatası Şurasının yanında “Auditorların peşə etikası Komitəsi 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, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası əməkdaşlarının etik davranış 
qaydaları”, beynəlxalq audit standartlarını və qüvvədə olan digər normativ hüquqi aktları, 
Palata Şurasının qərarlarını, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarını və Əsasnaməni rəhbər 
tutur. 
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Bundan əlavə,  2014-cü ildən Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü 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 münasibətləri 
müəyyən edən “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası əməkdaşlarının etik 
davranış qaydaları” qüvvədədir.   

“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 Şurası tərəfindən bəyənildikdən sonra 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli sərəncamının “3.1. “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 (bundan sonra -
 “Fəaliyyət Planları”) nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası barədə hər il yanvarın 15-dək 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Azərbaycan Respublikasının 
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına illik hesabatlarını təqdim etsinlər” bəndinə 
uyğun olaraq hazırlanmış illik hesabata əlavə edilmiş və aidiyyatı üzrə göndərilməsi təmin 
olunmuşdur. 

 “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 saytında etik 
məsələlərə dair ayrıca bölmə fəaliyyət göstərir ki, maraqlı şəxslər öz müraciətlərini həmin 
bölməyə daxil olmaqla göndərir və göndərdikləri müraciətin nəticəsi barədə öz elektron poçt 
ünvanlarında məlumat əldə edə bilirlər. 

 

Auditorların Peşə Etikası komitəsinin sədri 
Salayev Yunis 
Elxan oğlu “BDO Azərbaycan” MMC-nin idarəedici partnyoru 

                            Auditorların Peşə Etikası komitəsinin sədr müavini 
Hacıəzizov İlham 
İsfəndiyar oğlu Sərbəst auditor 

                                Auditorların Peşə Etikası komitəsinin üzvləri 

Abbasov Azər 
Rasim oğlu 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı yanında 
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Hüquqi və 
metodologiya şöbəsinin böyük hüquq məsləhətçisi 
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Ələkbərova Şölə 
Mürşüd qızı 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə 
Dövlət Komitəsinin İnsan Resurslarının idarə edilməsi 
şöbəsinin müdiri 

Paşayev Mövlan 
Nofəl oğlu 

“Praysvoterhauskupers Audit Azərbaycan” MMC-nin 
direktoru-auditor 

Rəhimov Vəli 
Rəhim oğlu 

“Jpa İnternational Azərbaycan” MMC-nin 
direktoru-auditor 

Bayramova Lamiyyə 
Qəşəm qızı “L.B.Audit xidməti” MMC-nin direktoru-auditor 

Mahmudova Lalə 
Əmirali qızı 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyinin “Dövlət qulluğu və kadr” şöbəsinin 
Dövlət qulluğu məsələləri sektorunun müdiri 

Mehmanov 
Mehman Veyis oğlu 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Təşkilatları Milli Konfederasiyasının (ASK) 
baş katibinin müavini 

 
Auditorların və mütəxəssislərin ixtisasının artırılması 

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

245/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir. 
Komitənin məqsədi: 
- Auditorlar və mütəxəssislərin ixtisasartırma kurslarının təşkili və keçirilməsi 

qaydalarına müvafiq olaraq, auditorların ixtisasının artırılması prosesinin həyata 
keçirilməsindən; 

- auditorların sertifikatlaşdırılmasından; 
- verilmiş sertifikatların reyestrinin aparılmasından; 
- auditorların ixtisasının artırılması üzrə perspektiv (illik) planının işlənib 

hazırlanmasından; 
- auditorların ixtisasartırma qrafiklərinin tərtibatından; 
- keçirilmiş ixtisasartırma kursları və səlahiyyətli orqanla təyin edilmiş forma üzrə 

sertifikatların verilməsi haqqında illik hesabatın formalaşdırılmasından; 
- auditorların ixtisasartırma kurslarının təşkili ilə bağlı ayrı-ayrı xidmətlər göstərən 

auditorlar və auditor təşkilatlarından təkliflərin ilkin araşdırılmasından; 
- Auditorlar Palatasına auditorların ixtisasartırma prosesinin təkmilləşdirilməsi üzrə 

daxil olan təkliflərin (məktubların, müraciətlərin) araşdırılmasından; 
- auditorların daimi peşəkar inkişaf tələblərinin yerinə yetirilməsinin monitorinqindən; 
- Auditorlar Palatasının üzvlərinin ixtisasının artırılması üzrə məlumat bazasının 

formalaşdırılması və aparılmasından; 
- auditorlardan hesabatların qəbulunu və ixtisasının artırılmasını təsdiq edən digər 

sənədlərin qiymətləndirilməsindən; 
- daimi peşəkar inkişaf tələblərinin yerinə yetirilməsi üzrə nəzarətdən; 
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- Auditorlar Palatasının üzvlərinin ixtisasartırma prosesinin cari durumunun 
araşdırılmasını və müvafiq  qərarların qəbul edilməsindən; 

- Auditorlar Palatasının idarəetmə orqanları tərəfindən Komitənin üzərinə qoyulmuş 
digər funksiyaları yerinə yetirilməsindən ibarətdir. 

 

                          Auditorların və mütəxəssislərin ixtisasının artırılması üzrə  
komitənin sədri 

Qurbanov Abbasəli 
Şükür oğlu 

“RR-VAM Beynəlxalq Audit Konsaltinq” MMC-nin 
direktoru-auditor 

Auditorların və mütəxəssislərin ixtisasının artırılması üzrə komitənin üzvləri 

Süleymanov İlham  
Süleyman oğlu “İmdad Audit” MMC-nin direktoru-auditor 

Namazova Cəmilə  
Bayramalı qızı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru 

Sadıxov Azad  
Tağı oğlu “CACS AUDİT” MMC-nin auditoru 

Axundov Nazim  
Zakir oğlu Sərbəst auditor 

 
Auditorların İxtisasartırma Komitəsi öz fəaliyyətində mövcud qanunvericilik aktlarını və 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş 
“Auditorların İxtisasartırma Komitəsi haqqında əsasnaməni” rəhbər tutaraq, Palata üzrə 
təsdiq olunmuş iş planına uyğun olaraq 2015-ci ildə aşağıdakı işləri görmüşdür: 

- Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının 2.2-ci “Beynəlxalq Audit 
Standartlarına və Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə dair edilmiş son əlavə və 
dəyişikliklər daxil edilməklə auditorların ixtisasartırma proqramının təkmilləşdirilməsi” 
bəndinə uyğun olaraq, Kadr hazırlığı şöbəsi və Auditorların İxtisasartırma Komitəsi 
tərəfindən əlavə və dəyişikliklər Palata Şurası 2015-ci il 22 yanvar tarixli 260/1 saylı qərarı 
ilə təsdiq edilmiş “2015-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramının və 
qrafikinin hazırlanması” proqramında öz əksini tapmışdır. 

- Palatanın 2015-ci il üzrə iş planının 4.1-ci “2015-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma 
kursunun tədris proqramının və qrafikinin hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq, Kadr 
hazırlığı şöbəsi və Auditorların İxtisasartırma Komitəsi tərəfindən 2015-ci il üzrə auditorların 
ixtisasartırma kursunun tədris proqramı və auditorların qruplar üzrə siyahısı hazırlanaraq, 
Palata Şurasının iclasında müzakirəsi üçün 2015-ci il 6 fevral tarixində rəhbərliyə təqdim 
edilmişdir. 

- Palatanın 2015-ci il üzrə iş planının 4.3-cü “Auditorların ixtisasartırma kurslarının 
keçirilməsi” bəndinə uyğun olaraq, idarə tərəfindən 2015-ci il 1 sentyabr tarixindən 30 
sentyabr tarixinədək 1-ci və 2-ci qrup 61 nəfər auditor üçün ixtisasartırma kursu təşkil 
edilmişdir.  
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- Palatanın 2015-ci il üzrə iş planının 4.4-cü “Auditor təşkilatlarının əməkdaşları 
(assistentlər, mütəxəssislər) üçün ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi” bəndinə uyğun 
olaraq, Kadr hazırlığı şöbəsi  və Auditorların İxtisasartırma Komitəsi tərəfindən 2015-ci il 
üzrə assistent və mütəxəssislərin ixtisasartırma kursunun tədris proqramı, qrafiki və əmr 
layihəsi hazırlanaraq baxılması üçün 2015-ci il 3 fevral tarixində rəhbərliyə təqdim 
edilmişdir.  

- Palatanın 2015-ci il üzrə iş planının 4.5-ci “Daxili audit kurslarının keçirilməsi” 
bəndinə uyğun olaraq, kurslarla bağlı elan 2015-ci il 8 yanvar tarixində Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilmişdir. Kadr hazırlığı şöbəsi tərəfindən kursun tədris proqramının 
layihəsi hazırlanaraq, baxılması üçün 2015-ci il 2 fevral tarixində rəhbərliyə təqdim 
edilmişdir. Proqram Palata sədrinin 2015-ci il 11 mart tarixli 10 saylı Əmri ilə təsdiq 
edilmişdir.  

- Palatanın 2015-ci il üzrə iş planının 4.6-cı “Mühasibat uçotu kurslarının keçirilməsi” 
bəndinə  uyğun olaraq, idarə tərəfindən kursun tədris proqramı hazırlanaraq 2015-ci il 20 
fevral tarixində baxılması üçün rəhbərliyə təqdim edilmişdir.    

- Palatanın 2015-ci il üzrə iş planının 4.7-ci “Müvafiq ali təhsil müəssisələrində gənc 
auditor kadrlarının  hazırlanması işinə dəstək və peşənin təbliği” bəndinə, Palata Şurasının 
2015-ci il 22 yanvar tarixli 260/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş, “Auditor xidmətinin aktual 
problemləri” mövzusunda keçirilmiş sosioloji sorğunun nəticələri ilə bağlı tövsiyələrin 5-ci 
“Auditor kadrlarının hazırlanması və yenidən hazırlanması üzrə” bəndinin  ali təhsil 
müəssisələrində gənc auditor kadrlarının hazırlanması işinə dəstək və peşənin təbliğ 
edilməsi yarımbəndinə uyğun olaraq, idarə tərəfindən təşkil olunmuş seminarlarda 
tələbələrin iştirakı təmin edilmişdir.  

- Palatanın 2015-ci il üzrə iş planının 8.2-ci “Beynəlxalq Audit Standartlarının 
tətbiqinə dair silsilə seminarların keçirilməsi” bəndinə uyğun olaraq 2015-ci il 9 yanvar 
tarixində təsdiq edilmiş “Beynəlxalq Auditi Standartlarının tətbiqinə dair silsilə seminarların 
keçirilməsi” plan-proqramına əsasən idarə tərəfindən  2015-ci il 16 yanvar tarixində “1 saylı 
Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı (İSQC):  Maliyyə hesabatlarının auditini  və 
təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırıqları yerinə yetirən 
şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət”, “BAS 200 – Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin 
beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması” mövzusunda seminar təşkil edilmişdir; 

- Palatanın 2015-ci il üzrə iş planının 8.5-ci “Auditorlar və audit mütəxəssisləri üçün 
xarici dil (ingilis dili) kurslarının keçirilməsi” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə, Kadr 
hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsi və Maliyyə və Təsərrüfat idarəsi 
tərəfindən kursların təşkili ilə bağlı “ABC Təhsil Mərkəzi” ilə danışıqlar aparılmış və razılıq 
əldə edilmişdir.  
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Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə komitə  
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il  10 oktyabr   tarixli 

255/3 saylı qərarı ilə   təsdiq  edilmiş əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir. 
 Komitənin məqsədi:  
- Auditorlar Palatasının və onun üzvlərinin Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə 

riayət etməsinin təmin olunmasına yönəlmiş tədbirlərin təşkili və keçirilməsindən; 
- Auditorlar Palatasının üzvlərinin normativ-hüquqi aktlarla tanış olunması işinin 

təşkilindən; 
- Auditorlar Palatasının, o cümlədən digər Komitələrin fəaliyyətinin  normativ-hüquqi 

təminatı işinin təşkili və həyata keçirilməsindən; 
- beynəlxalq auditor və digər maliyyə təşkilatlarının nümayəndələrini, hüquqşünas 

alimləri, praktiki fəaliyyətlə məşğul olan hüquqşünasları, habelə Azərbaycan Respublikası 
dövlət orqanlarının nümayəndələrini cəlb etməklə hüquqi məsələlərlə bağlı tədbirlərin 
(kursların, seminarların, konfransların və s.) təşkili və keçirilməsindən; 

- Auditorlar Palatasının veb-saytında yerləşdirmək üçün auditor fəaliyyəti sahəsində 
normativ-hüquqi aktların təhlili və seçilməsindən; 

- Auditorlar Palatasının üzvlərinə məsləhət – hüquqi yardım göstərilməsindən; 
- qanunvericiliyin tətbiqi məsələləri ilə bağlı rəylərin, izahların və tövsiyələrin 

verilməsindən; 
- hüquqi məsələlərlə bağlı dövlət orqanları və digər təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqəsindən; 
- Auditorlar Palatasının normativ yaradıcılıq işinin təşkilindən; 
- Auditorlar Palatası tərəfindən hazırlanan normativ sənədlərin ekspertizasını həyata 

keçirilməsindən; 
- Sahibkarlıq fəaliyyətini, o cümlədən auditor fəaliyyətini tənzimləyən mövcud 

qanunvericilikdəki mübahisəli məsələləri aşkar etmək, onların müzakirəsində Auditorlar 
Palatası və onun qurum vahidlərinin fəaliyyətini tənzimləyən sənədlərdə nəzərdə tutulmuş 
qaydada iştirak etməsindən; 

- auditor praktikasının mübahisəli və tənzimlənməmiş məsələləri ilə bağlı Palata 
daxilində vahid mövqe işləyib hazırlanmasından; 

- Auditorlar Palatasının digər komitələri və  struktur bölmələri ilə birlikdə Auditorlar 
Palatasının qanunvericilik təşəbbüsü sənədlərinin ilkin hazırlanmasını həyata 
keçirilməsindən; 

- Auditorlar Palatasının struktur bölmələri və digər Komitələri ilə qarşılıqlı əlaqələrin 
təmin edilməsindən; 

- Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarının, xüsusilə Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üçün ona əlavə və dəyişikliklərin 
edilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasında iştirak edilməsindən; 

- Auditorlar Palatası Şurasının qərarları ilə müəyyən edilmiş digər vəzifələrin və 
funksiyaların yerinə yetirilməsindən;  

52 
 



- Komitənin fəaliyyətinə aid olan məsələlər barədə informasiya xarakterli materialları 
hazırlamaqdan və www.audit.gov.az saytında çap etdirilməsindən; 

- Dövlət orqanlarından Auditorlar Palatasına daxil olan qanun və digər normativ-hüquqi 
sənədlərinə hüquqi rəy verilməsindən; 

- Dövlət Proqramlarında və qanunvericiliklə Auditorlar Palatasına həvalə edilmiş 
vəzifələrin yerinə yetirilməsində iştirak edilməsindən ibarətdir. 

 

                       Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə komitənin sədri 
İbrahimov Elnur  
Elxan oğlu Sərbəst auditor 

                 Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə komitənin sədr müavini 
Yusifov Naib  
Mahal oğlu "Yusifov Audit" MMC-nin direktoru 

                      Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə komitənin üzvləri 
Axundov Nazim  
Zakir oğlu Sərbəst auditor 

Axundov Vaqif  
Xəlil oğlu Sərbəst auditor 

Əkbərov Mübariz  
Əkbər oğlu Sərbəst auditor 

İsgəndərov 
Səməd  
Mahmud oğlu 

Sərbəst auditor 

Kərimov Natiq  
İmran oğlu "Premium-Audit" MMC-nin  direktoru 

Kirimova Nailə  
Teymurazovna 

"Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi." şirkətinin 
Azərbaycan Respublikasındakı filialının hüquqşünası 

 
       Komitənin sədri Elnur İbrahimov Palatanın mənafelərini bir sıra məhkəmə 
proseslərində təmsil etmişdir.  Eyni zamanda 2015-ci il ərzində Palatanın struktur 
bölmələri və eləcə də müvafiq komitələri tərəfindən hazırlanmış müxtəlif normativ 
xarakterli sənədlərə, habelə təlimat layihələrinə rəylər bildirmiş və əməli təkliflər 
vermişdir. 
 

Mübahisə və apellyasiyalar üzrə komitə 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 10 oktyabr tarixli 

255/4 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir. 
Komitənin məqsədi: 
- Auditorların peşəyönümlü sahəsində mübahisəli və tənzimlənməsi mümkün olmayan 

məsələlərdə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının (ARAPŞ)  vahid 
mövqeyini işləyib hazırlamaqdan; 
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- Etikasının pozulması zamanı ekspert fikrinin ifadə edilməsindən; 
- Auditor fəaliyyəti zamanı ARAPŞ çərçivəsində maraqların konfliktə çevrilməsi üçün 

vahid mövqe ifadə etməkdən; 
- ARAPŞ üzvlərinə təşkilatı məsələlərdə və onların peşə fəaliyyətini həyata keçirən 

zaman, komitənin fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsi zamanı hərtərəfli köməyin təmin 
olunmasından;      

- ARAPŞ-nın göstərişi ilə auditorların müstəqil qaydalarına və auditorların profesional 
etika kodeksinə əlavələrin və dəyişikliklərin işlənməsindən; 

- ARAPŞ sənədlər layihəsinin, auditorların profesional etika kodeksinin praktik tətbiqi 
zamanı, auditorların və auditor təşkilatlarının müstəqil qaydalarının, eləcədə maraqların 
konfiliktə keçməməsi naminə kompleks tədbirlərin işlənməsindən; 

- ARAPŞ-nın qanunverici orqanların tələbinə uyğun standartların və qaydaların 
analizindən; 

- İşgüzar etika və uyğunlaşma ARAPŞ üzvlərinin onların işverənin və idarə 
orqanlarının maraqlarının konfliktə keçməməsi üçün nəzarətdən; 

-  ARAPŞ üzvlərinə qadağaların həyata keçməməsi, digər şəxslərə ziyan vurulmaması 
üçün nəzarətdən; 

-  Ədalətsiz konkrensiyaya qarşı mənəvi zərər vuran fəaliyyətlərə qarşı ARAPŞ 
üzvlərinin işgüzar hörmətinə qarşı zərər verəcək hərəkətlərə tələblər qoymaqdan ibarətdir. 

 

                                Mübahisə və Apellyasiyalar üzrə komitənin sədri 

Musayev Adıgözəl 
Maqsud oğlu Sərbəst auditor 

Mübahisə və Apellyasiyalar üzrə komitənin sədr müavini 

Vahabov Adil  
İdris oğlu "Kermur Audit və Konsaltinq" MMC-nin direktoru 

                             Mübahisə və Apellyasiyalar üzrə komitənin üzvləri 

Ağayev Akif  
Ağa oğlu Sərbəst auditor 

Əliyev Xaləddin  
Cəlal oğlu Sərbəst auditor 

 
Mübahisə və apellyasiyalar üzrə komitə Auditorlar Palatasının 2015-ci ildə Komitənin 

əsasnaməsinə uyğun olaraq aşağıdakı işləri görmüşdür:  
- “Baker Tilly Azərbaycan” MMC tərəfindən “Bank VTB” (Azərbaycan) ASC-də Audit 

xidməti göstərilmiş və Bank tərəfindən auditin nəticəsindən asılı olaraq bankın əməkdaşları 
Əsgərova Səbinə Vahid qızı və Həsənov Samir Zakir oğlu işdən kənarlaşdırıldığı barədə 
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müraciətləri ilə əlaqədar Komitə tərəfindən rəy bildirilmişdir. Qeyd edilən məsələni yəni 
bankın əməkdaşları olan Əsgərova Səbinə Vahid qızı və Həsənov Samir Zakir oğlunun 
imzası ilə daxil  olunmuş şikayətləri araşdırmaqdan ötrü “Baker Tilly Azərbaycan” MMC 
tərəfindən “Bank VTB (Azərbaycan) aparılmış auditor xidmətinin növü, auditor hesabatı və 
ona əlavələr, həmçinin “Bank VTB” (Azərbaycan) ASC-nin əməkdaşları Əsgərova Səbinə 
Vahid qızı və Həsənov Samir Zakir oğlunun işdən kənarlaşdırılmasını təsdiq edilən sənədlər 
(təqdimat, işdən çıxması barədə əmr və ya bu barədə hər hansı material varsa) təqdim 
edildikdən sonra araşdırılma aparılıb komissiya tərəfindən baxıla bilər. Bu barədə 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasına 02.10.2015-ci il tarixdə məktub 
göndərilmişdir. 

- “Auditin statistik göstəricilər sistemi”nin tətbiqi istiqamətində 2015-ci il 19 iyun 
tarixində auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar statistik göstəricilər sisteminə dair cədvəl 
formalarını Auditorlar Palatasına təqdim etmədikləri üçün onlar haqqında müvafiq tədbirlər 
görülməsi üçün Palata Şurasında müzakirə edilməsi barədə Komitə tərəfindən Palataya 
11.11.2015-ci il tarixdə elektron qaydada cavab verilmişdir. 

 
Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 5 noyabr tarixli 
256/3 saylı qərarı ilə təsdiq  edilmiş əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir. 

Komitənin məqsədi:     
- Auditorlar Palatasının beynəlxalq və xarici peşəkar qurumlarla əlaqələrinin inkişaf 

etdirilməsinə dair  siyasətin hazırlanmasından; 
- Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasında (BMF-də) üzvlük  öhdəlikləri çərçivəsində 

məlumat mübadiləsi və peşəkar auditor  təşkilatının fəaliyyətinin uyğunlaşdırılması üzrə işlər 
aparmaqdan; 

- Beynəlxalq audit və mühasibatlıq təşkilatlarının sənədlərinin tərcüməsi və 
yayılmasında iştirakından; 

- Auditorlar Palatasının üzvlərini beynəlxalq və xarici təşkilatların xəbərləri və 
məlumatları ilə təmin etməkdən; 

- Beynəlxalq və xarici təşkilatların iştirakı ilə görüş və tədbirlərin təşkili və həyata 
keçirilməsindən;  

- Audit fəaliyyəti, peşəkar etika, peşəkar mühasibatlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə 
məşğul olan beynəlxalq  təşkilatlarla Palatanın əlaqələrinin inkişaf planını işləyib 
hazırlamaqdan; 

- Beynəlxalq peşəkar auditor təşkilatlarında auditorların maraqlarını təmsil etməkdən; 
- Azərbaycan auditinin dünyanın auditor cəmiyyətinə inteqrasiyası ilə bağlı  Şuraya 

təkliflər verməkdən; 
- Beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının audit, 

mühasibat uçotu, etika, peşəkar mühasiblərin təhsili sahəsində  məktub  və  sənədləri  ilə  
işi  təşkil  etməkdən; 
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- Audit və mühasibat uçotu, peşəkar təhsil, etika sahəsində beynəlxalq və yerli 
təşkilatların fəaliyyəti və beynəlxalq proqramlar barədə məlumatlar yaymaqdan; 

- Audit, mühasibat uçotu, etika, peşəkar təhsil sahəsində beynəlxalq sənədlər, metodik 
və digər ədəbiyyatın azərbaycan dilinə tərcüməsini təşkil etməkdən; 

- Müvafiq komitələrlə birlikdə mövcud BMHS-yə dəyişikliklər və yeni standartların 
qəbulu ilə bağlı seminarlar haqqında məlumatları yaymaqdan; 

- Komitənin fəaliyyəti ilə bağlı illik hesabat hazırlamaq və Palatanın vebsaytında dərc 
etməkdən; 

- Beynəlxalq təşkilatlardan əldə edilmiş və hazırlanmış sorğuları məlumat bazasına 
daxil etməkdən, habelə mövcud cavabların uçotunu təşkil etməkdən;  

- Palatanın Şurası yanında digər  Komitələr ilə qarşılıqlı münasibətləri təmin etməkdən; 
- Komitənin keçirdiyi iclas və digər tədbirlər barədə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirmək üçün məlumatlar hazırlamaqdan; 
-  Beynəlxalq auditor və mühüm xarici auditor təşkilatları ilə əməkdaşlıq haqqında 

memorandum və sazişlərin hazırlanmasından ibarətdir. 
 

                                   Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin sədri 

Bayramova Lamiyə  
Qəşəm qızı "L.B. Audit xidməti" MMC-nin direktoru 

                           Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin sədr müavini 

Məmmədov Sənan  
Süleyman oğlu 

"KPMC Azərbaycan Limited" şirkətinin Azərbaycan 
Respublikasındakı nümayəndəliyinin Audit üzrə 
baş meneceri 

                             Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin üzvləri 

Ağayev Ramil  
Ramiz oğlu Sərbəst auditor 

 
Auditorlar Palatasının Şurası yanında Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə Palata Şurasının 

2014-cü il 5 noyabr tarixli 256/3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Əsasnaməsinə və  2014-cü il 26 
noyabr tarixli 257/7 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 2014-2015-ci illər üzrə iş planına uyğun 
olaraq 2015-ci il ərzində bir sıra işlər görmüşdür: 

- Beynəlxalq peşəkar auditor təşkilatlarının keçirdikləri tədbirlərdə auditorların 
maraqlarını təmsil etmək məqsədilə Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin sədri L.Bayramova  
Auditorlar Palatasının sədri cənab V.Novruzovun 2015-ci il 1 may tarixli K-27 saylı əmrinə 
əsasən, 2015-ci ilin 4-7 may tarixlərində İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər 
Assosiasiyasının (ACCA) və Direktorlar Assosiasiyasının Avropa Konfederasiyasının 
(ecoDa) birgə təşkilatçılığı ilə  Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində Avropa Parlamentində  
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“İdarəetmə yolu ilə dəyər yaratma: İdarə heyətlərində korporativ mədəniyyət və etikanın 
əlaqəliliyi”  mövzusunda keçirilən  korporativ idarəetmə tədbirində iştirak  etmişdir.     

- Auditorlar Palatasının Beynəlxalq və xarici peşəkar qurumlarla əlaqələrini inkişaf 
etdirmək məqsədilə Palatanın sədri cənab V.Novruzovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyətinin tərkibində  Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin sədri L.Bayramova 2015-ci il 25-26 
iyun tarixlərində  Portuqaliyanın Lissabon şəhərində  keçirilən Avropa Mühasiblər və 
Auditorlar Federasiyasının  (EFFA) İllik Ümumi Yığıncağında və EFAA ilə Portuqaliyanın 
Sertifikatlı Mühasiblər Birliyinin  (OTOC) birgə təşkil etdikləri  “Qlobal iqtisadi böhran və 
onun aradan qaldırılması – Maliyyə hesabatlılığına tənqidi baxış”  mövzusunda Beynəlxalq 
Konfransın işində iştirak etmişdir. 

- Auditorlar Palatasının sədri cənab V.Novruzovun 2015-ci il 05 noyabr tarixli K-74a 
saylı əmrinə əsasən, Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin sədri  L.Bayramova  Beynəlxalq  
Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) 2015-ci ilin 11-12 noyabr tarixlərində Sinqapurda 
keçirilən illik Ümumi Şura İclasında iştirak etmişdir.         

- Auditorlar Palatasının sədri  cənab V.Novruzovun 2015-ci il noyabr tarixli göstərişinə 
əsasən, Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin Əsasnaməsi və onun 
əməkdaşlarının vəzifə borcları Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitədə müzakirə edilmiş və 
nəticəsi üzrə təkliflər Palatanın sədri cənab V.Novruzova, surəti isə Kadr hazırlığı, 
akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi S.Gülməmmədova təqdim edilmişdir.  

- Palatanın sədri cənab V.Novruzovun 2015-ci il 19 fevral tarixli dərkənar-göstərişinə 
əsasən, Avropa Mühasiblər Federasiyasının (FEE) idarəedici direktoru İryna De Smedth 
tərəfindən 2015-ci ilin 6 fevral tarixində Auditorlar Palatasına göndərilmiş  FEE-nin müxbir 
üzvü olmaq barədə Memorandumu Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitədə müzakirə edilmiş və 
Auditorlar Palatasının FEE-yə müxbir üzv olması məqsədəmüvafiq hesab edilmiş və bu 
barədə məlumat Palatanın sədrinə təqdim edilmişdir. 

- Palatanın sədri cənab V.Novruzovun  2015-ci il 27 fevral tarixli dərkənar-göstərişinə 
əsasən, Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) Auditorlar Palatasının Fəaliyyət 
Planının qiymətləndirilməsinə dair məktubu Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitədə müzakirə 
edilmiş və Palatanın fəaliyyət planının IFAC-ın üzvlük öhdəlikləri və Palata tərəfindən son 
zamanlar görülən işlərin hamısı nəzərə alınmaqla Palatanın fəaliyyət planının 
təkmilləşdirilməsi və IFAC-a göndərilməsi  məqsədəmüvafiq hesab edilmiş və bu barədə 
Palatanın sədrinə məlumat təqdim edilmişdir.  

- Palatanın sədri cənab V.Novruzovun 2015-ci ilin 19 may tarixli “Xahiş edirəm 
materialın tərcüməsini təmin edin” (S.Gülməmmədov, L.Bayramova, T.Əmiraslanov) 
dərkənar-göstərişinə əsasən, imtiyazlı Sertifikatlı Mühasiblər Assosasiyasının  (ACCA) 
İctimai işlər və Media Əlaqələri üzrə meneceri Cecile Bonino tərəfindən Auditorlar 
Palatasına daxil olmuş məktub tərcümə olunmuş və baxılmaq üçün 2015-ci ilin 29 may 
tarixində Palatanın sədrinə təqdim edilmişdir.  

- Palatanın sədri cənab V.Novruzovun 2015-ci il 3 iyun tarixli “Baxın və təklif verin” 
(S.Gülməmmədov, L.Bayramova) dərkənar-göstərişinə əsasən, Avropa Mühasiblər və 
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Auditorlar Federasiyasının (EFAA) texniki direktoru Marie Lang tərəfindən Auditorlar 
Palatasına daxil olmuş məktubla əlaqədar Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin sədri 
L.Bayramova tərəfindən müvafiq qaydada təklif hazırlanmış və 2015-ci ilin 7 iyun tarixində  
Palatanın sədrinə təqdim edilmişdir. 

- Palatanın sədri cənab V.Novruzovun 2015-ci il 3 noyabr tarixli məktubuna  cavab 
olaraq Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə tərəfindən  Auditorlar Palatasının 2016-2018-ci illər 
üzrə iş planına daxil edilməsi məqsədilə təkliflər hazırlanmış, 2015-ci il 18 noyabr tarixli 
məktubla Palatanın sədrinə təqdim edilmişdir.   

- Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin sədri L.Bayramova Palatanın əməkdaşları ilə 
birgə Dünya Bankının 2015-ci ilin 3 dekabr tarixində “Mühasibat uçotunun Peşəkar birliklərin 
inkişafına təsirləri”  mövzusunda təşkil etdiyi video-seminarda  iştirak etmişdir.  

- Palatanın sədri  cənab V.Novruzovun 2015-ci il 14 dekabr tarixli “X.e. müvafiq 
qaydada həll edin” (S.Gülməmmədov, L.Bayramova) dərkənar-göstərişinə əsasən Avropa 
Mühasiblər və Auditorlar  Federasiyasının (EFAA) illik Üzv Anketi sorğusu 2015-ci ilin 16 
dekabr tarixində cavablandırılmışdır.  

- Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin ünvanına 2015-ci il ərzində Auditorlar 
Palatasından müxtəlif məzmunda 16 E-mail daxil olmuş və onların hər biri müvafiq qaydada  
cavablandırılmışdır.  

Komitənin gördüyü işlər 2015-ci il ərzində onun iclaslarında  müzakirə edilmiş və  
nəticəsi müvafiq qaydada protokollarla rəsmiləşdirilmişdir. 

  
Dövlət orqanları və ictimaiyyətlə  əlaqələr üzrə komitə   

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 5 noyabr tarixli 
256/4 saylı qərarı ilə  təsdiq  edilmiş əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir. 

Komitənin məqsədi: 
- Auditin aktual problemləri və onların həlli yolları barədə müvafiq dövlət orqanlarının 

rəsmi nümayəndələri ilə tədbirlərin həyata keçirilməsi və görüşlərin təşkil edilməsindən;  
- Auditor fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktların  layihələrinin işlənilməsində, 

hazırlanmasında və qəbul edilməsində müvafiq qurumlarla və ictimaiyyətlə əlaqələrin  təşkili 
və qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət orqanlarının keçirdiyi tədbirlərdə Auditorlar Palatasını 
təmsil etməkdən; 

- Azərbaycan auditi barədə məlumatların ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılmasından; 
- Auditor fəaliyyəti barədə reklam-informasiya layihələrinin işlənib hazırlanmasında 

iştirak edilməsindən; 
- Komitənin fəaliyyəti ilə bağlı illik hesabat hazırlamaq və Palatanın veb-saytında dərc 

etməkdən; 
- Palatanın Şurası yanında digər  komitələrlə qarşılıqlı münasibətləri təmin etməkdən;  
- Komitənin keçirdiyi iclas və digər tədbirlər barədə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirmək üçün məlumatlar hazırlamaqdan; 
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- Auditin aktual problemlərinə dair mətbuat konfranslarının, dəyirmi masaların, 
brifinqlərin və KİV-lərlə müsahibələrin təşkilindən; 

- KİV-də Auditorlar Palatasının fəaliyyəti baradə məlumatların yayılmasından;  
- Analitik mərkəzlər və KİV-lərlə qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasından; 
- Auditorlar Palatasının mətbuat orqanının yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsinə 

dair təkliflərin hazırlanmasından; 
- Palata tərəfindən aparılan sosioloji sorğuların təşkilində və onun nəticələrinin təhlili ilə 

tətbiqində iştirak etməkdən; 
- Regionlarda mövcud olan KİV-də auditor fəaliyyəti və Auditorlar Palatasına dair 

məlumatların verilməsindən; 
- Palata tərəfindən nəşr olunan məlumat kitabları, buklet və broşurların hazırlanmasında 

və yayılmasında iştirak etməkdən ibarətdir. 
 

                     Dövlət orqanları və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə komitənin sədri 

Əliyev Avtandil  
Adıgözəl oğlu Sərbəst auditor 

Dövlət orqanları və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə komitənin sədr müavini 

Əsədullayev Samir  
Sədulla oğlu "Baltik Kaspian Audit" MMC-nin direktoru 

Dövlət orqanları və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə komitənin üzvləri 

Məmmədov Emil  
Nizami oğlu Sərbəst auditor 

Soltanov Qulu  
Mehbalı oğlu Sərbəst auditor 

 
Dövlət orqanları və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə komitə öz Əsasnaməsinə  uyğun olaraq 

2015-ci il ərzində aşağıdakı işləri görmüşdür: 
- Komitə sədri A.Əliyev Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 26 may tarixli iclasında 

müzakirə edilən “Azərbaycan Respublikasının  Auditorlar Palatasının  mükafatları haqqında” 
Əsasnamənin hazırlanmasında rəyçi olmuşdur.  

- Komitənin sədri Palata Şurasının 2015-ci il 30 sentyabr tarixli iclasında müzakirə 
edilən “Əlaqəli xidmətlərin göstərilməsini tənzimləyən normativ metodik bazanın yaradılması 
barədə” normativ sənədlərin hazırlanmasında rəyçi olmuşdur.  

- Komitənin sədri Palata Şurasının  2015-ci il 4 dekabr tarixli iclasında müzakirə edilən 
“Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə nəzarət sisteminin işlənib hazırlanması barədə” normativ 
sənədlərin hazırlanmasında rəyçi olmuşdur. 
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- Auditorlar Palatasının sədri cənab V.Novruzovun 2015-ci il 3 noyabr  tarixli 
məktubuna cavab olaraq komitənin sədri tərəfindən Auditorlar Palatasının 2016-2018-ci illər 
üzrə İş planına daxil edilməsi məqsədilə təkliflər hazırlanıb təqdim edilmişdir.  

- Komitənin sədri 2015-ci ilin 22 may tarixində “Auditor fəaliyyəti haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsinə  dair müvafiq təkliflər  təqdim etmişdir.  

- Komitənin sədri Auditorlar Palatasının 2015-ci ildə keçirdiyi tədbirlərdə mütəmadi 
iştirak etmişdir.    

 
Gənclərlə iş üzrə komitə 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 5  noyabr tarixli 
256/5 saylı qərarı ilə  təsdiq  edilmiş əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir. 

   Komitənin məqsədi:  
- Auditorlar  Palatasının tərkibində gənclərin cəlb edilməsi, auditor və  ya mühasibat 

fəaliyyətində iştirakın ilkin mərhələsində onların adaptasiyasına köməklik etməkdən; 
- Auditorlar  Palatasının  fəaliyyətinə tələbələrin, gənc mütəxəssislərin, stajorların cəlb 

edilməsi və onlarla əməkdaşlığın təşkilindən; 
- Gənclərin özünün realizə olunmasında şərait və imkanların yaradılması, audit və 

mühasibat peşəsinin inkişafında onların potensialından istifadə etməkdən ibarətdir. 
 

Gənclərlə iş üzrə komitənin sədri 

Əliyev Fuad  
Eyyub oğlu "F.N. Audit Servis" MMC-nin direktoru 

Gənclərlə iş üzrə komitənin sədr müavini 

Bağırov Əlimuxtar  
Balağa oğlu "İnter Audit" MMC-nin direktoru 

   Gənclərlə iş üzrə komitənin üzvləri 

İsrəfilov Afiq  
Tofiq oğlu "AZAUDİT" MMC-nin  direktoru 

 
Komitə tərəfindən gənclərlə işlər mütəmadi olaraq davam etdirilir. 
 

Beynəlxalq  standartlar üzrə komitə 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 26 noyabr tarixli 

257/5 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir. 
Komitənin məqsədi: 

- Beynəlxalq Audit Standartlarının Azərbaycan Respublikasında tətbiqi vəziyyətinin  
təhlili və icmallaşdırılmasından; 
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- Beynəlxalq Audit Standartlarının tədrisi üzrə tədbirlərin təşkilində və keçirilməsində 
iştirak etməkdən; 

- Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqi üzrə xarici təcrübənin öyrənilməsi, 
ümumiləşdirilməsi və auditorların diqqətinə çatdırılmasından; 

- Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası tərəfindən mövcud audit standartlarında edilmiş 
dəyişikliklər və yeni qəbul olunmuş audit standartları haqqında məlumatların auditorların 
diqqətinə çatdırılmasından; 

- Beynəlxalq Audit Standartlarının, onlara dair Şərhlərin və metodiki məlumatların 
Azərbaycan dilinə tərcüməsində iştirak edilməsindən;  

- Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqi üzrə sorğuların cavablandırılmasından 
ibarətdir. 

Komitə tərəfindən aidiyyatı strukturlarla birlikdə “Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, 
digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə” Beynəlxalq Standartlar Toplusunun I və II 
cildinin Azərbaycan versiyasının layihəsi hazırlanmışdır. 

 

                                 
                             Beynəlxalq Standartlar üzrə komitənin sədri 
Abbaslı Namiq  
Rasim oğlu "ANR Audit" MMC-nin direktoru 

                                      
                            Beynəlxalq Standartlar üzrə komitənin sədr müavini 
Qurbanov Elnur  
Məmməd oğlu "Deloitte & Touche" MMC-nin audit üzrə partnyoru 

                                          
                             Beynəlxalq Standartlar üzrə komitənin üzvləri 
Hacızadə Anar  
Fuad oğlu "Premier Audit Konsaltinq" MMC-nin direktoru 

 
2015-ci ildə Beynəlxalq Standartlar üzrə komitə Auditorlar Palatasının aşağıda 

göstərilən tədbirlərinin icrası ilə bağlı fəaliyyət göstərmişdir: 
1.  2015-ci ildə Auditorlar Palatası tərəfindən tərcümə və nəşr etdirilmiş "Keyfiyyətə 

nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartlar 
Toplusu"nun tərcüməsinin elmi redaktəsində iştirak edilmişdir. 

2. Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqi ilə bağlı Palatanın 2015-ci il ərzində 
mütəmadi təşkil etdiyi seminarlarda komitə üzvləri məruzəçi qismində iştirak etmişlər. 

3.  Auditorlar Palatasının Şura iclaslarında Beynəlxalq Standartlarla bağlı məsələlərin 
müzakirəsində komitə üzvləri rəyçi və iştirakçı kimi çıxış etmişlər. 

4. Auditorların ixtisasartırma kurslarında Beynəlxalq Audit Standartlarının tədrisində 
məruzəçi kimi iştirak edilmişdir. 

5. Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqi ilə bağlı auditor təşkilatlarının və sərbəst 
auditorların sorğuları Komitə üzvləri tərəfindən cavablandırılmışdır. 
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6. 2015-ci ilin aprel ayının 27-28-də Rumıniyanın Buxarest şəhərində Avropa 
Birliyinin "Şərq tərəfdaşlığı" proqramının xətti ilə təşkil olunmuş beynəlxalq seminarda 
komitə üzvləri Palatanın nümayəndə heyəti tərkibində iştirak etmişlər.  

 
 

Üzvlük məsələləri üzrə komitə 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 26 noyabr  tarixli 

257/6  saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir. 
Komitənin məqsədi:  
- Auditorlar Palatasının üzvlərlə əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə dair  siyasətin 

hazırlanmasından; 
- Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin üzvlərlə əlaqələrinin təkmilləşdirilməsinə 

dair təkliflər verməkdən; 
- Auditorlar Palatasının üzvlük bazasının genişləndirilməsinə dair təkliflərin 

hazırlanması və bu istiqamətdə əməli tədbirlərin həyata keçirilməsindən; 
- Auditorlar Palatasının üzvlərinin ümumi yığıncağının keçirilməsinə dair təkliflər 

verməkdən; 
- Üzvlər tərəfindən  ödənilən üzvlük haqqlarının müəyyən edilməsi və onların 

toplanması istiqamətində təkmilləşdirici təkliflərin verilməsi və müvafiq mexanizmi işləməklə 
təlimatların hazırlanmasından;  

- Üzvlük haqlarının hesablanmasına və ödənilməsinə nəzarət etməkdən; 
- Üzvlərin məktub və şikayətlərinə baxaraq Palata rəhbərliyinə təkliflər verməkdən; 
- Üzvlər haqqında məlumatların vaxtında auditorların uçot reyestrinə daxil edilməsinə 

nəzarət etməkdən; 
- Üzvlərin Auditorlar Palatasının keçirdiyi və ya beynəlxalq tədbirlərdə iştirakının təmin 

edilməsində yardımçı olmaqdan; 
- Komitənin fəaliyyəti ilə bağlı yarımillik və illik hesabat hazırlamaq və Palatanın 

rəhbərliyinə təqdim etməkdən; 
- Palatanın Şurası yanında digər  komitələr ilə qarşılıqlı münasibətləri təmin etməkdən; 
- Komitənin keçirdiyi iclas və digər tədbirlər barədə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirmək üçün məlumatlar hazırlamaqdan ibarətdir. 
 

 
Üzvlük məsələləri üzrə komitənin sədri 

Əliyev İbiş  
Müseyib oğlu Sərbəst auditor 

                                      
                        Üzvlük məsələləri üzrə komitənin sədr müavini 

Məhərrəmzadə Əlibala  
Səttar oğlu "Kaspian Audit Kompani" MMC-nin direktoru 
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    Üzvlük məsələləri üzrə komitənin üzvləri 

Bənnayev Elxan  
Bəhmən oğlu Sərbəst auditor 

 
Üzvlük  məsələləri üzrə  komitə öz Əsasnaməsinə uyğun olaraq 2015-ci il ərzində 

aşağıdakı işləri görmüşdür: 
- Komitənin  üzvləri  mütamadi  olaraq  Auditorlar  Palatasında  keçirilmiş  və  

bəlavasitə   komitənin  fəaliyyətinə  aid olan  məsələlərin  müzakirəsində  iştirak  etmişlər. 
- Komitənin sədri  Auditorlar  Palatası  Şuırasının 10 sentyabr 2014-cü il tarixli  

254/1  saylı iclasında iştirak  etmiş və Yeni  Komitələrin yaradılması haqqında  aparılan  
müzakirələrdə  yaxından  iştirak  edərək  öz  təklifləri  ilə çıxış  etmişdir. 

- Komitənin  sədri  həmçinin Auditorlar Palatası  Şurasının 22.09.2015-ci il tarixli 
266/2 saylı  iclasında “Audit Komitəsinin Əsasnaməsi”nin   və  20.10.2015-ci il tarixli  267/5 
saylı  iclasında  “Fəxri  auditor” döş nişanının və “Fəxri Fərman”nın eskizlərinin  müzakirə  
olunmasında  yaxından  iştirak  etmiş  və  konkret  təkliflə çıxış  edərək  müvafiq  qaydada  
öz  rəyini də  bildirmişdir. 

- Palata  Şurasının  növbəti  11.11.2015-ci  il  tarixli  iclasında müzakirə  olunmuş, 
Auditorlar Palatasının “Fəxri  üzvləri”nin seçilməsi  ilə  bağlı gedən  müzakirələrdə də  
iştirak  edən Komitənin sədri yenə də  müvafiq  qaydada  özünün  təklif və  rəyini  
bildirmişdir. 

- Komitənin  sədri  və  üzvləri  18.12.2015-ci il tarixli  271/2 saylı Şura  iclasında 
Auditorlar Palatasının  və Palatanın  Şura  iclasında  2016-cı  il  iş  planlarının  
hazırlanmasının  müzakirə  edilməsində də  iştirak  etmiş  və  iş planının  hazırlanmasında 
da  öz  dəyərli  təkliflərini  bildirmişlər. 

- Bundan  əlavə  Komitənin  sədri  və  üzvləri  2015-ci  hesabat  dövrü  ərzində  
özünün  iş  planına  uyğun  ayrı-ayrı  sərbəst  auditorlarla  və  auditor təşkilatlarının  üzvləri  
arasında  olmuş,  üzvlük  məsələlərindən  irəli  gələn  problemlərlə  bağlı  görüşlər və  
digər  simpozium  xarakterli tədbirlər, həmçinin əhali  arasında bu  məsələ  ilə  bağlı 
sorğular apararaq auditin  inkişafı  üçün maksimum  əmək  sərf  etmişlər. 

 
Milli auditə dəstək üzrə komitə 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 16 dekabr tarixli 
258/4 saylı qərarı təsdiq edilmiş əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir. 

Komitənin məqsədi: 
- Milli audit xidmətləri bazarının inkişaf perspektivlərinin qiymətləndirilməsindən; 

bazar iqtisadiyyatı şəraitində auditor xidmətlərinə milli tələb və təklifin həcmi anlayışlarının 
müzakirə edilməsi və vahid metodoloji yanaşmanın qəbul edilməsindən; 

- Milli audit şirkətləri və auditorların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsindən; 
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- Milli audit şirkətləri və auditorlar üçün mövcud olan rəqabət şəraitinin 
qiymətləndirilməsindən; 

- Milli audit şirkətləri və auditorların fəaliyyətinin genişləndirilməsinə mane olan 
amillərin müəyyən edilməsindən; 

- Milli audit xidmətləri bazarının inkişafına ictimai və dövlət dəstəyinin formaları, 
həcmi və məzmununa dair təkliflərin hazırlanmasından; 

- Milli audit şirkətləri və auditorların professional inkişafının təmin edilməsi üçün 
tədbirlər planlarının hazırlanması və onların həyata keçirilməsinə nəzarətdən ibarətdir. 

 

   
Milli auditə dəstək üzrə komitənin sədri 

Hüseynov Zamin  
Ramazan oğlu "MAK Azərbaycan LTD" MMC-nin direktoru 

 
         Milli auditə dəstək üzrə komitənin sədr müavini 

Hüseynov Fərhəddin  
Əbdülqasım oğlu "LŞ Audit" MMC-nin direktoru 

                                          
                                  Milli auditə dəstək üzrə komitənin üzvləri 

Bayramov Elxan  
Bayram oğlu Naxçıvan MR auditor təşkilatının direktoru 

Bəşirov Şərif Miri oğlu Sərbəst auditor 

Həsənov Rauf  
Kamil oğlu 

"Caspian Business Consultants" MMC-nin 
direktoru 

Hüseynov Şəmşinur  
Rəşid oğlu Sərbəst auditor  

Şirinov Yasin  
Rza oğlu Sərbəst auditor  

 
Milli Audit Dəstək üzrə komitənin fəaliyyət planı onun Əsasnaməsinə uyğun olaraq 

müəyyən edilmiş və 22 istiqaməti əhatə edir.  2015-ci il üçün ən yüksək A prioritetli -1, B 
prioritetli 13 və C prioritetli  8 istiqamət təyin olunmuşdu. Bunlardan 2015-ci ildə yerinə 
yetirilməsi nəzərdə tutulan 13 istiqamətdən biri A prioritetli, 12-si isə B prioritetli idi. Eyni 
zamanda, digər istiqamətlər üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi də istisna edilməmişdir və C 
prioritetli 2 istiqamət üzrə müəyyən işlər görülmüşdür. 

 
Metodik komitə 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 16 dekabr tarixli 
258/5  saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir. 
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Komitənin məqsədi: 
- Beynəlxalq Audit Standartlarının, onlara edilən əlavə və dəyişikliklərin öyrənilməsi və 

Azərbaycanda tətbiqinə dair tövsiyələrin hazırlanmasından; 
- Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının və İctimai Sektorda Beynəlxalq 

Mühasibat uçotu Standartlarının, onlara edilən əlavə və dəyişikliklərin öyrənilməsi və 
Azərbaycanda tətbiqinə dair tövsiyələrin hazırlanmasından; 

- Beynəlxalq audit və təminat standartları komitəsinin (IAASB) qərarlarının davamlı 
olaraq nəzərdən keçirilməsi, qəbul edilən sənədlərin  Azərbaycanda tətbiqinə dair 
tövsiyələrin hazırlanmasından; 

- Zəruri hallarda  IAASB-nın modifikasiya siyasətinə uyğun olaraq Palata tərəfindən 
qəbul olunmuş qərarlarına əlavə və dəyişikliklərin tövsiyə olunmasından; 

- Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) tərəfindən Peşəkar Mühasiblərin Etika 
Məcəlləsinin, ona  edilən yeniliklərin əldə olunması və tətbiqi ilə bağlı tövsiyələrin 
verilməsindən; 

- IFAC-ın  Keyfiyyətə Nəzarətlə bağlı yeniliklərinin müntəzəm əldə olunması və tətbiqi ilə 
bağlı tövsiyələrin verilməsindən; 

- Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və İctimai Sektorda Beynəlxalq 
Mühasibat uçotu Standartlarına dair beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edilməsi və əldə olunan 
təcrübənin Azərbaycanda tətbiqinə dair tövsiyələrin hazırlanmasından; 

- Audit, maliyyə hesabatları və mühasibat uçotu sahəsində qabaqcıl xarici təcrübənin 
öyrənilməsi və Azərbaycanda tətbiqinə dair tövsiyələrin hazırlanmasından; 

- Komitə üzvlərinə konkret məsələlərin tədqiqi ilə bağlı tapşırıqlar verilməsindən 
ibarətdir. 

 

                                
Metodik komitənin sədri 

Mustafayev  Fəxri 
Üzeyir oğlu  

"Praysvoterhauskupers Audit Azərbaycan" MMC-nin 
Azərbaycan üzrə təmsilçisi 

                          
Metodik komitənin sədr müavini 

Kərimova Nərgiz  
Tahir qızı 

“Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin 
Azərbaycan Respublikasındakı filialının 
audit üzrə baş meneceri 

                              
Metodik komitənin üzvləri 

Cəfərov Altay  
Mürsəl oğlu  Sərbəst auditor 

Hacızadə Anar 
Fuad oğlu “Premier Audit Konsaltinq” MMC-nin direktoru 

İbrahimov Ziya  
Rafiq oğlu 

“Baker Tilly Audit Azərbaycan” MMC-nin 
idarəedici partnyoru 
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Qurbanlı Ziya  
Tofiq oğlu Sərbəst auditor 

Qurbanov Elnur  
Məmməd oğlu "Deloitte &Touche" MMAC-nin partnyoru 

 
Metodik komitə Auditorlar Palatası Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş “Metodik 

komitənin  Əsasnaməsi”ni rəhbər tutaraq Palata üzrə təsdiq olunmuş iş planına uyğun 
olaraq aşağıdakı işlərin icrasında iştirak etmişdir: 

1. Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının 1.1-ci “Azərbaycan 
Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasında (2012-2020-ci illər) nəzərdə 
tutulan tədbirlərin icrası”; 

2. Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının 1.2-ci Audit qanunvericiliyinə dair 
normativ-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və müzakirəsi: “Auditor fəaliyyəti 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsinin müzakirəsi və təqdimatı, 
Auditorlar Palatasına daxil olan qanunvericilik və normativ aktlara dair rəylərin 
hazırlanması”; 

3. Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının 1.4-cü “Auditor xidməti ilə 
ələqədar təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlərin hazırlanması”; 

4. Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının 1.15-ci “Palatanın rəsmi internet 
səhifəsinin imkanlarının və funksiyalarının genişləndirilməsi vasitəsilə maarifləndirmə və 
məlumatlandırma, habelə interaktiv sorğuların aparılması”; 

5. Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının 1.16-cı “Könüllü və əlaqədar 
xidmətlərin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər sisteminin hazırlanması”; 

6. Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının  1.23-cü “Milli audit təşkilatları 
üçün nümunəvi firmadaxili audit standartlarının hazırlanması”; 

7. Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının 3.6-cı “Turizm üzrə sahəvi audit 
proqramının hazırlanması”; 

8. Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının 3.7-ci “Əlaqəli xidmətlərin 
göstərilməsini tənzimləyən normativ metodik bazanın yaradılması”; 

9. Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının  5.4-cü “IFAC, EFAA və digər 
beynəlxalq qurumların keçirdiyi sorğularda iştirak edilməsi”;  

10. Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının 6.1-ci “Auditə dair kitabların, 
dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat xarakterli materialların nəşr etdirilməsi”; 

11. Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının 6.2-ci “Auditin aktual 
problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və seminarların 
təşkili”; 

12. Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının 8.2-ci “Beynəlxalq Audit 
Standartlarının tətbiqinə dair silsilə seminarların keçirilməsi”; 

13. Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının 8.8-ci “Auditin aktual 
problemləri və onların həlli yolları barədə müvafiq dövlət orqanlarının rəsmi 
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nümayəndələri ilə tədbirlərin həyata keçirilməsi və görüşlərin təşkili”; 
14. Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə iş planının 8.9-cu “Auditorlar Palatası 

üzvlərinə məsləhət xidmətləri və hüquqi yardımın göstərilməsi”. 
 

İnformasiya və mətbuat üzrə komitə 
Komitənin məqsədi:     
- Auditorlar Palatasının fəaliyyəti haqqında məlumatların dərc edilməsindən; 
- Dövlət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqələrin  təmin edilməsindən; 
- Kütləvi informasiya vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqələrin təmin edilməsindən; 
- Audit xidmətlərinin genişləndirilməsinin  təbliğ edilməsindən; 
- Auditorlar Palatasının daxili məlumat mübadiləsinin  təşkilindən;  
- Məlumat və analitik  materialların yayımlanması  üçün tədbirlərin görülməsindən; 
- Kütləvi informasiya vasitələrində Auditorlar Palatasının fəaliyyətinin işiqlandırılması 

istiqamətində təkliflərin hazırlanmasından; 
- İnformasiya partnyorlarının axtarışından; 
- Auditorlar Palatasının fəaliyyəti haqqında  KİV-lərdə dərc edilmiş məlumatların 

monitorinqi  və analitik qiymətləndirilməsindən; 
- Audit fəaliyyətinə aid olan tədbirlərin monitorinqi və qiymətləndirilməsindən; 
- Auditorlar Palatasının saytının monitorinqindən; 
- Auditorlar Palatası tərəfindən təşkil edilən tədbirlər zamanı (konfrans və s.) məlumat 

dəstəyinin təşkilindən; 
- Auditorlar Palatası tərəfindən tədbirlərin təşkili üçün müvafiq məsləhətləşmələrin 

aparılmasından; 
- Auditorlar Palatasının fəaliyyətinin təbliği istiqamətində digər işlərin həyata 

keçirilməsindən ibarətdir. 
 

İnformasiya və mətbuat üzrə komitənin sədri 

Kərimov Natiq 
İmran oğlu "PREMİUM-AUDİT" MMC-nin direktoru 

       İnformasiya və mətbuat üzrə komitənin sədr müavini 

Məmmədov Natiq 
Həmid oğlu "Audit Grup" MMC-nin direktoru 

              İnformasiya və mətbuat üzrə komitənin üzvləri 

Tahirov Tahir  
Məmmədhəsən oğlu Sərbəst auditor 
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X. PALATA ŞURASININ FƏALİYYƏTİ 
 

Palata Şurasının Əsasnaməsi 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1995-ci il 19 sentyabr tarixli 1115 saylı qərarı 

ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməyə 
müvafiq olaraq, cari işlərin aparılması və əməli xidməti funksiyaların yerinə yetirilməsi 
məqsədilə Auditorlar Palatasının Şurası yaradılmışdır. 

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 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. 
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Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il ərzində 
keçirdiyi iclasları haqqında 

2015-ci ildə Palata Şurasının 13 iclası (fəaliyyətə başladığı dövrdən hesabat ilinin 
sonuna qədər iki yüz yetmiş iki iclas) keçirilmişdir və əsasən auditor fəaliyyətini tənzimləyən 
normativ hüquqi sənədlərin, təlimatların, standartların və qaydaların müzakirəsi ilə əlaqədar 
qərarlar qəbul edilmişdir.  

 
• Palata Şurasının 2015-ci il 22 yanvar tarixində keçirilən iki yüz altmışıncı 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
“2014-cü ildə Auditor xidmətinin aktual problemləri üzrə keçirilmiş sosioloji sorğunun 

nəticələrinə dair hazırlanmış tövsiyələr” barədə; 
“IFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik tələblərinə (SMO) müvafiq olaraq auditor 

xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə aparılmış yoxlamalara dair icmalın hazırlanması” 
barədə; 

“Auditor andının içilməsi prosedurlarının hazırlanması” barədə; 
“Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların maliyyə-təsərrüfat fəliyyətləri üzrə 

aparılmış yoxlamalara dair icmalın hazırlanması” barədə; 
Auditorların 2014-cü ildə keçirilən ixtisasartırma kurslarında iştiraklarının nəticələri 

barədə; 
Auditorların və mütəxəssislərin ixtisasartırma kurslarının təşkili və keçirilməsi qaydaları 

haqqında; 
Auditorlar Palatasının Şurası yanında fəaliyyət göstərən Auditorların ixtisasartırma 

komitəsinin tərkibində əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə. 
 
• Palata Şurasının 2015-ci il 14 aprel tarixində keçirilən iki yüz altmış birinci 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2014-cü il üzrə fəaliyyətinin 

yekunlarına dair hesabat barədə; 
Auditorlar Palatasının 2014-cü ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair illik 

hesabatın hazırlanması və onun auditinin aparılması barədə; 
Keyfiyyətə nəzarət qrupu rəhbərinin və keyfiyyətə nəzarəti həyata keçirən müfəttişlərin 

maddi həvəsləndirilməsinə dair; 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin 2014-

cü il 24 dekabr tarixli protokolunun müzakirəsi barədə; 
“Auditorların və mütəxəssislərin ixtisasartırma kurslarının təşkili və keçirilməsi 

qaydaları” haqqında; 
2015-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramının hazırlanması 

barədə; 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının 

ödənilməsi barədə. 
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• Palata Şurasının 2015-ci il 04 may tarixində keçirilən iki yüz altmış ikinci 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 20 illik 

yubileyinin qeyd edilməsi barədə; 
Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2014-cü ilin yekunu üzrə təqdim 

edilmiş illik hesabatlara dair hazırlanmış icmal barədə; 
Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2014-cü ilin yekunu üzrə təqdim 

edilmiş illik hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması barədə; 
Təsərrüfat subyektlərində 2014-cü ildə aparılmış auditlər barədə vahid məlumatların 

reyestrinin hazırlanması; 
Məcburi audit subyektləri olan auditor təşkilatlarının auditdən keçmə və auditorların 

peşə məsuliyyətlərinin icbari sığortalanması vəziyyətlərinin araşdırılması barədə;  
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Müstəqil Audit Tənzimləyicilərinin 

Beynəlxalq Forumuna (IFIAR) üzvlüyə qəbul edilməsi barədə. 
 
• Palata Şurasının 2015-ci il 26 may tarixində keçirilən iki yüz altmış üçüncü 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
“Azərbaycan Resapublikası Auditorlar Palatasının mükafatları haqqında” Əsasnamə 

barədə; 
Auditorların (auditor təşkilatlarının) 2014-cü il üzrə reytinq səviyyəsinin müəyyən 

edilməsi haqqında; 
Məcburi audit subyektləri olan auditor təşkilatlarının auditdən keçmə və auditorların 

peşə məsuliyyətlərinin icbari sığortalanması vəziyyətlərinin araşdırılması barədə; 
Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2014-cü ilin yekunu üzrə təqdim 

edilmiş illik hesabatlara dair hazırlanmış icmal barədə; 
Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2014-cü ilin yekunu üzrə təqdim 

edilmiş illik hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması barədə; 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 

lisenziyaların qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan 
barədə. 

 
• Palata Şurasının 2015-ci il 22 iyun tarixində keçirilən iki yüz altmış dördüncü 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
“Auditor fəaliyyəti haqqında” Qanunun layihəsi barədə; 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına üzvlük haqqında Əsasnamə 

barədə; 
Auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin beynəlxalq təcrübə əsasında həyata 

keçirilməsi. 
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• Palata Şurasının 2015-ci il 11 avqust tarixində keçirilən iki yüz altmış beşinci 
iclasında aşağıdakı məsələyə baxılmışdır: 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət 
komitəsinin yeni sədrinin təyin edilməsi barədə. 

 
• Palata Şurasının 2015-ci il 30 sentyabr tarixində keçirilən iki yüz altmış altıncı 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
Audit komitəsi haqqında nümunəvi Əsasnamənin hazırlanması barədə; 
“Əlaqəli xidmətlərin göstərilməsini tənzimləyən normativ metodik bazanın yaradılması” 

barədə;  
“Audit sistemində hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi” barədə; 
Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 26 may tarixli 263/3 saylı “Məcburi audit 

subyektləri olan auditor təşkilatlarının auditdən keçmə və auditorların peşə məsuliyyətlərinin 
icbari sığortalanması vəziyyətlərinin araşdırılması barədə” qərarının icrası barədə; 

Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2015-ci ilin I yarımilliyi üzrə təqdim 
edilmiş hesabatlara dair icmalın hazırlanması barədə. 

 
• Palata Şurasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixində keçirilən iki yüz altmış 

yeddinci iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
Auditorlar Palatası tərəfindən auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılmasının dayandırılması barədə; 
Auditor xidməti sahəsində qadağalar və sanksiyalar sistemi haqqında; 
Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasında (2012-2020-ci 

illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası barədə; 
“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında Çağrı Mərkəzinin fəaliyyətinin 

təşkili haqqında” qaydalar barədə; 
“Fəxri auditor” döş nişanı və onun vəsiqəsinin və “Fəxri fərman”ın eskizinin təsdiq 

edilməsi barədə; 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında kargüzarlığın aparılmasına dair 

təlimatın hazırlanması barədə; 
Auditin aparılması və sənədləşdirilməsinə dair təlimatın layihəsi barədə; 
Auditorlar Palatasının Şurası yanında İnformasiya və mətbuat üzrə komitənin 

tərkibində dəyişiklik edilməsi barədə.   
 
• Palata Şurasının 2015-ci il 11 noyabr tarixində keçirilən iki yüz altmış 

səkkizinci iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
"Turizm müəssisələrində   audit  aparılmasına dair proqram"ın layihəsi barədə;  
Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2015-ci ilin I yarımilliyi üzrə təqdim 

edilmiş hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması barədə; 
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Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Belarusiya Sertifikatlaşdırılmış 
Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyası arasında Əməkdaşlıq Sazişinin imzalanması barədə; 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına Fəxr üzvlərin seçilməsi barədə. 
 
• Palata Şurasının 2015-ci il 25 noyabr tarixində keçirilən iki yüz altmış 

doqquzuncu iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi üzrə beynəlxalq 

təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi barədə; 
“Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər toplusu” kitabının VIII cildinin nəşri barədə; 
"Turizm müəssisələrində   audit  aparılmasına dair proqram"ın layihəsi barədə;  
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının 

ödənilməsi barədə; 
Auditin statistik göstəricilər sisteminə dair məlumatları Auditorlar Palatasına   təqdim 

etməyən auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar barədə; 
Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə Beynəlxalq 

Standartlar Toplusunun tərcüməsi, nəşri və tətbiqi barədə; 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Beynəlxalq əlaqələr 

üzrə komitənin sədri Lamiyə Bayramovanın Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) 
2015-ci il 11 və 12 noyabr tarixlərində keçirilmiş Şura İclasında iştirakı barədə; 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə “GRBS®” MMC arasında 
imzalanmış 2014-cü il 30 iyul tarixli Partnyorluq Sazişinin və “Barattson” MMC arasında 
imzalanmış 2015-ci il 23 oktyabr tarixli Anlaşma Memorandumunun fəaliyyətinin 
dayandırılması barədə. 

 
• Palata Şurasının 2015-ci il 4 dekabr tarixində keçirilən iki yüz yetmişinci 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
“Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə ictimai nəzarətə dair Əsasnamə”nin layihəsinin 

hazırlanması barədə; 
Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin 

yoxlanılması və aparılmış yoxlamalara dair icmalın hazırlanması barədə; 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının və Palata Şurasının 2016-cı il üzrə iş 

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

lisenziyaların qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahanlar 
barədə; 

Auditorlar Palatasının üzvü, sərbəst auditor Rahim Əlizadənin Belçika Krallığının 
Brüssel şəhərində 2015-ci il 18 noyabr tarixində Mühasibat Təşkilatlarının Məsləhət 
Komitəsinin (CCAB) təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğa qarşı 
mübarizə: maliyyə peşəkarlarının və mühasiblərin rolu” mövzusunda keçirilmiş tədbirdə 
iştirakı barədə. 
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•  Palata Şurasının 2015-ci il 18 dekabr tarixində keçirilən iki yüz yetmiş birinci 
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının və Palata Şurasının 2016-cı il üzrə iş 
planları barədə; 

Audit komitəsinə audit işi sahəsində ali idarəetmə orqanları ilə münasibətlərinin 
təşkilinə dair Tövsiyələr barədə; 

Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət olunması 
vəziyyətinə dair illik hesabatın müzakirəsi barədə; 

Sahələr və regionlar üzrə məcburi auditdən keçmənin vəziyyətinə dair analitik 
informasiya sisteminin yaradılması barədə; 

Azərbaycanda auditor xidməti bazarının təhlili barədə; 
Könüllü və əlaqədar xidmətlərin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər sisteminin   

hazırlanması barədə; 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universiteti  arasında imzalanmış Əməkdaşlıq Sazişinin yenilənməsi barədə; 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Azərbaycan Mühasiblər və Risk 

Peşəkarları Assosiasiyası arasında imzalanmış Əməkdaşlıq Sazişinin imzalanması barədə. 
 
• Palata Şurasının 2015-ci il 25 dekabr tarixində keçirilən iki yüz yetmiş ikinci 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
“Auditor fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsi barədə; 
“Auditor təşkilatlarının firmadaxili standartlarının hazırlanmasına dair metodik 

göstəriş”in  hazırlanması barədə; 
“Auditin dəyərinin müəyyən edilməsi metodikası”nın hazırlanması barədə; 
Sahəvi audit proqramlarının 4-cü nəşri barədə; 
Auditorlar Palatasının statusunun beynəlxalq təcrübə əsasında təkmilləşdirilməsi üzrə 

təkliflərin hazırlanması barədə. 
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XI.  AUDİTORLAR  PALATASININ  MALİYYƏ-TƏSƏRRÜFAT 
FƏALİYYƏTİ 

 
Azərbaycan Respublikası 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; 
- kurslar üçün  ödəniş haqqı; 
- müxbir  üzvlərdən  üzvlük haqqı; 
- auditə dair  nəşr edilmiş çap məhsullarından  əldə edilən  gəlirlər. 
Göstərilən  maliyyə mənbələrinə  uyğun  olaraq, Auditorlar Palatasının gəliri 2015-ci 

ildə aşağıdakı  kimi olmuşdur: 
                                                                                                  Manatla 

                             Gəlir  mənbəyi Məbləğ 

Üzvlük  haqqı 499 419,0 

İmtahan  haqqı 2 700,00 

Kurslardan  daxilolmalar 9 970,00 

Müxbir  üzvlərdən  üzvlük  haqqı 998,00 

Auditə dair  nəşr edilmiş çap məhsullarının satışı 8535,00 

Kənar köməklik 9 600,0 

                                   CƏMİ:                     531 222,0 

      
Beləliklə, 2014-cü il ilə (629 491,0 manat) müqayisədə, 2015-ci ildə 531 222,0  manat 

gəlir əldə  edilmişdir ki, bu da 15,6 %  azalma deməkdir. 
Auditorlar Palatası  2015-ci  il ərzində  Respublika büdcəsinə  23 011,13 manat, Dövlət  

Sosial Müdafiə Fonduna 58 170,56 manat vəsait ödəmişdir. 2015-ci il ərzində Palatada  
əməkdaşların  orta siyahı  sayı  56  nəfər olmuş və onlara 232 682,26 manat  məbləğində  
əmək  haqqı və  mükafat ödənilmişdir. 

Palatanın  xeyriyyəçilik  fəaliyyəti: 
Lənkəran şəhərində  məskunlaşmış məcburi köçkünlərə 5 289,0 manat  məbləğində  

maddi  yardım  göstərilmişdir; 
Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, I qrup əlil Yusif Hüseynova (Kürdoğlu) 720,0 manat  

məbləğində  maddi   yardım  verilmişdir. 
Daxil olmuş  üzvlük  haqqından  1% olmaqla 4 994,19 manat  məbləğində  vəsait 
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“Azərbaycan Respublikasında Auditor xidmətinin inkişafı fondu”na köçürülmüş və il ərzində  
bu fonddan  vəsait   istifadə  edilməmişdir. 

Beləliklə, 2015-ci ildə 505 453,0 manat xərc çəkilərək, Palata  maliyyə-təsərrüfat  
fəaliyyətini 25 769,0 manat  mənfəətlə  başa  vurmuşdur. 

2014-cü il ilə müqayisədə 2015-ci il maliyyə-təsərrüfat  fəaliyyətinin  nəticələri  
aşağıdakı cədvəldə və diaqramda  əksini  tapmışdır:  

                                                                                                            
Manatla 

İllər Gəlir Xərc Mənfəət 

2014 629 491,0 573 178,0 56 313,0 

2015 531 222,0 505 453,0 25 769,0 
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XII. İNFORMASİYA-TƏBLİĞAT VƏ NƏŞRİYYAT FƏALİYYƏTİ 
2015-ci il ərzində Palatanın əməkdaşları və üzvləri tərəfindən təqdim edilmiş 16 məqalə 

müxtəlif jurnal və qəzetlərdə dərc olunmuşdur.  

 
Sıra 
№-si Soyad, ad, ata adı                             Vəzifəsi               Qəzet və ya 

 jurnalın adı 

  1.  Vahid Novruzov  Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
 Palatasının sədri, i.e.d., professor 

 "Azərbaycan" 
 qəzeti - 22.10.15 

  2.  Vahid Novruzov  Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
 Palatasının sədri, i.e.d., professor 

 "Azərbaycan" 
 qəzeti - 03.09.15 

  3.  Vahid Novruzov  Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
 Palatasının sədri, i.e.d., professor 

  "Azərbaycan" 
 qəzeti - 04.09.15 

  4.  Mövlan Paşayev 
 “Praysvoterhauskupers Audit 
Azərbaycan” 
 MMC-nin rəhbəri 

 "World 
economics 
 magazine" jurnalı 

  5.  Vahid Novruzov  Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
 Palatasının sədri.i.e.d., professor 
 

  "Azərbaycan" 
qəzeti -10.06.15  

  5.  Elnur Qurbanov  "Deloitte & Touche" MMAC-nin Audit üzrə 
 partnyoru  

 "World 
economics 
 magazine" jurnalı 

  6.  Nərgiz Kərimova 
 "Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi." 
 şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı 
 filialı 

 "World 
economics 
 magazine" jurnalı 

  7. 
 “KPMG 
Azərbaycan 
 limited” şirkəti 

“KPMG Azərbaycan limited” şirkətinin 
 Azərbaycan Respublikasındakı 
 nümayəndəliyi 

"World economics 
 magazine" jurnalı 

  8. 
 Hüseynov 
 Fərhəddin 
 Əbdülqasım oğlu 

 Lənkəran Şəhər Auditor Təşkilatının 
 direktoru 

 "Bələdiyyə 
 Həyatı" qəzeti 

  9. 
 Hüseynov 
 Fərhəddin 
 Əbdülqasım oğlu 

 Lənkəran Şəhər Auditor Təşkilatının 
 direktoru 

 "Bələdiyyə 
 Həyatı" qəzeti 

 10. 
 Hüseynov 
 Fərhəddin 
 Əbdülqasım oğlu 

 Lənkəran Şəhər Auditor Təşkilatının 
 direktoru 

 "Türk dünyası 
 Ağsaqqalları" 
 qəzeti 

 11.  Dadaşev Rişad 
 Eynulla oğlu 

 Auditorlar Palatasının üzvü, 
 "Ernst & Younq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi." 
 şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı 
 filialının rəhbər müavini 

 "Finansist" jurnalı 

 12.  Abbasov Maarif 
 Qurban oğlu  

 Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə nəzarət 
 və hüquqi təminat idarəsinin rəisi  

 "Respublika" 
 qəzeti - 17.04.15 

 13.  Bayramov İslam 
 Qurban oğlu  "HLB Azərbaycan" MMC-nin direktoru 

 02-15 
"Consulting 
 & Business" 
jurnalı 

 14.  Məhərrəmov Tural 
 Musa oğlu  

 "RSM Azerbaijan" MMC-nin 
 direktor-auditoru 

 02-15 
"Consulting 
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 & Business" 
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