
 
 
 
«...Ölkəmizdə maliyyə nəzarətinin, o cümlədən müstəqil auditin normativ 

hüquqi bazasının beynəlxalq təcrübə əsasında təkmilləşdirilməsi, bütövlükdə 
maliyyə və vergi intizamının möhkəmləndirilməsi maliyyə vəsaitlərindən istifadə 
olunmasında hesabatlılıq və şəffaflığın daha da artırılması üçün böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Bu baxımdan iştirakçısı olduğunuz konfransda iqtisadi inkişafın 
mühüm amili kimi şəffaflığın artırılması və hesabatlılığın beynəlxalq standartlar 
əsasında yüksək səviyyədə qurulması ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi 
təqdirəlayiqdir. 

İnanıram ki, konfrans çərçivəsində aparılacaq müzakirə və təhlillər ölkəmizdə 
hesabatlılığın və auditin gələcək inkişafı kontekstində faydalı olacaq, iqtisadi 
inkişafın müasir mərhələsində şəffaflığın təmin edilməsində, korrupsiyaya qarşı 
mübarizədə dövlət və qeyri-dövlət nəzarətinin, müstəqil auditin rolunun daha da 
artırılmasına töhfə verəcək, mütərəqqi dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi 
üçün yeni imkanlar yaradacaqdır» 

 
 
 
İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
 
 
 
 
 
 
(“Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlılıq və şəffaflıq 

problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın iştirakçılarına 2017-
ci il 22 sentyabr tarixli təbrik məktubundan) 

 

 

 

 

 



GİRİŞ 
 

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı müdrik siyasət sayəsində, dünyada 
mövcud olan mürəkkəb geosiyasi vəziyyətə baxmayaraq, respublikamızda 2017-ci ildə də 
sabitlik və təhlükəsizlik təmin olunmuş, bu isə ölkəmizin sürətlə və uğurla inkişafını təmin 
etmişdir. Başqa sözlə, milli maraqlara söykənən siyasət xalqımızın təhlükəsizliyi, sabitliyi, 
iqtisadi və sosial inkişafı, beynəlxalq arenadakı artan rolu sabitliyin təminatçısıdır. Ölkəmiz 
üçün 2017-ci il dərin iqtisadi islahatlar ili olmuşdur. Bunu mötəbər beynəlxalq maliyyə 
qurumları da, mötəbər təşkilatlar da təsdiqləyir və qeyd edir. Həm Dünya Bankı, həm 
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı Azərbaycanda gedən proseslərə yüksək qiymət 
verirlər, eyni zamanda, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına əsasən 
Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 2017-ci ildə iki pillə irəliləyərək, dünya 
miqyasında 35-ci yerdə qərarlaşıb. Respublikamız uzun illərdir ki, MDB məkanında liderlik 
mövqeyini qoruyur və möhkəmləndirir. Ümumi daxili məhsul, qeyri-neft sektorumuz 
artmışdır və burada artım 2,5 faiz təşkil edir. Sənaye sahəsində qeyri-neft sektoru 3,6 faiz, 
kənd təsərrüfatı isə 4,1 faiz,  valyuta ehtiyatlarımız 4,5 milyard dollar artmışdır və hazırda 
təxminən 42 milyard dollar təşkil edir. Ölkəmizin əhalisini nəzərə alaraq, adambaşına düşən 
valyuta ehtiyatlarının həcminə görə Azərbaycan dünya miqyasında ön yerlərdən birini tutur. 

Ölkə iqtisadiyyatına 14,6 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur. Bu göstərir ki, həm yerli 
və həm də xarici investorlar ölkəmizə vəsait qoymaqda maraqlıdırlar. Bu, eyni zamanda, 
sabitliyin təzahürüdür. Çünki indiki dünyada mövcud olan maliyyə və iqtisadi vəziyyətdə 
xarici ölkələrə vəsait qoymaq bir çox investorlar tərəfindən o qədər də məqbul sayılmır. 
Ancaq sabit və perspektivli ölkələrə xaricdən investisiyalar qoyulur. 2017-ci ildə ixrac 19 
faiz, o cümlədən qeyri-neft ixracı 24 faiz artmışdır. Ticarət balansımızın müsbət saldosu 6,2 
milyard dollardır. bu isə makroiqtisadi vəziyyətimizin yaxşılaşdırılması, manatın 
məzənnəsinin sabit səviyyədə saxlanması üçün bu, çox mühüm amillərdən biridir. 

2017-cı ildə Auditorlar Palatası öz fəaliyyətini ölkə Prezidentinin Auditorlar 
Palatasının 20 illiyi münasibətilə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
kollektivinə və üzvlərinə ünvanlandığı 2016-cı il 4 aprel tarixli müraciətdə öz əksini tapmış 
proqram xarakterli tövsiyə və tapşırıqlarına uyğun olaraq həyata keçirmişdir. Ölkə 
Prezidenti göstərmişdir: 

“Büdcə xərclərinə nəzarəti və maliyyə intizamını gücləndirmək, gəlirlərdən səmərəli 
istifadəni təmin etmək cəmiyyəti qayğılandıran məsələlərdəndir. Şəffaflıq olmadan 
qazanılan iqtisadi uğurların davamlılığını və sosial rifahını 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 
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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. 

Dövlət orqanlarının həyata keçirdiyi nəzarətlə yanaşı, ictimai nəzarətin, o cümlədən 
müstəqil auditin rolu getdikcə artır. Müstəqil audit maliyyə və vergi intizamının 
gücləndirilməsində, vəsaitlərin təyinatına uyğun və qənaətlə xərclənməsində aşkarlığı 
təmin edən əsas vasitələrdən biridir. Eyni zamanda, yeni dövrün çağırışlarını nəzərə 
alaraq, iqtisadi islahatların indiki mərhələsində audit sistemini yenidən qurmaq, onun 
təsirliliyini artırmaq və beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını gücləndirmək sahəsində çox iş 
görülməlidir.” 

Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasında (2012-2020-ci 
illər) və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2015-2016-cı illər üzrə iş planında 
nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrasını ötən ildə də müntəzəm davam etdirmişdir.Auditin təşkili 
və tənzimlənməsi, beynəlxalq standartların tətbiqi, keyfiyyətə nəzarət, etika və şəffaflığın 
təminatı, kadr hazırlığı, beynəlxalq əlaqələr, nəşrlər, konfranslar və seminarlar, maliyyə-
informasiya təminatı, Palatadaxili tənzimləmə istiqamətləri üzrə fəaliyyətimizin əks olunduğu 
illik hesabatı təqdim edirik.  
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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə fəaliyyətinin 
nəticələrinə dair 

                                                    HESABAT 

I. Palatanın 2017-ci il üzrə iş planının hesabat dövründə icrası 

I. AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ 

1.1. Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 1.1-ci “Sərbəst auditorlar və 
auditor təşkilatları tərəfindən 2016-cı ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş hesabatlara dair 
icmalın hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq, sərbəst auditorların və auditor 
təşkilatlarının 2016-cı ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş illik hesabatlarına dair müvafiq 
icmal hazırlanmış və 2017-ci il 02 mart tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.       

1.2. İş planının 1.2-ci “Təsərrüfat subyektlərində 2016-cı ildə aparılmış auditlər 
barədə vahid məlumat reyestrinin hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq, 2016-cı il 
ərzində təsərrüfat subyektlərində aparılan auditlərin vahid məlumat reyestri hazırlanmış 
və 2017-ci il 28 mart tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.                                       

1.3. İş planının 1.3-cü “Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının hesabatlarına 
dair 2016-cı il üzrə informasiya bazasının hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq, sərbəst 
auditorların və auditor təşkilatlarının 2016-cı ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş illik 
hesabatlarına dair informasiya bazası hazırlanmış və 2017-ci il 28 mart tarixində Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.                                       

1.4. İş planının 1.4-cü “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2016-cı 
ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması” bəndinə 
uyğun olaraq, sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 2016-cı ilin yekunu üzrə 
təqdim edilmiş illik hesabatlarına dair geniş təhlil aparılmış və hazırlanmış materiallar 
Palata Şurasının iclasında baxılması üçün 2017-ci il 01 may tarixində Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.                                       

1.5. İş planının 1.5-ci «2016-cı il üçün auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən 
edilməsi» bəndinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış «Auditorların reytinq cədvəli» Şurada 
təsdiq edilmiş və cədvəl Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

1.6. İş planının 1.6-cı “2016-cı ildə aparılan auditlərin nəticələrinə görə iqtisadi 
sahələr və ölkənin regionları üzrə iqtisadi göstəricilərin təhlili” bəndinə uyğun olaraq, 
Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri (N.Talıbov) və Analitik informasiya 
və təhlil şöbəsi (R.Cəfərli) tərəfindən ölkənin regionları üzrə iqtisadi göstəricilərin 
təhlilinə dair hesabat hazırlanmış və 2017-ci il 20 noyabr tarixində Palata rəhbərliyinə 
təqdim edilmişdir.                                       

1.7. İş planının 1.7-ci “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf 
konsepsiyasında (2012-2020-ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası” bəndi üzrə 
struktur bölmələr tərəfindən yerinə yetirilmiş işlər barədə hesabat hazırlanmış və Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.   
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1.8. İş planının 1.8-ci “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2017-ci 
ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatlara dair icmalın hazırlanması” bəndinə 
uyğun olaraq, müvafiq şöbə icmal hazırlanmış və Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

1.9. İş planının 1.9-cu “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2017-ci 
ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması” 
bəndinə uyğun olaraq, geniş təhlil aparılmış və hazırlanmış materiallar Palata Şurasının 
iclasında müzakirə edilmişdir. 

1.10. İş planının 1.10-cu “Auditin statistik göstəricilər sisteminin təhlili və müvafiq 
icmalın hazırlanması” bəndinin icrası istiqamətində Palata sədrinin elmi-metodik 
məsələlər üzrə müşaviri (N.Talıbov) və Analitik informasiya və təhlil şöbəsi (R.Cəfərli) 
tərəfindən geniş hesabat hazırlanmış və 2017-ci il 30 oktyabr tarixində Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

1.11. İş planının 1.11-ci “Azərbaycanda auditor xidməti bazarının təhlili” bəndinə 
dair Auditin təşkili və akkreditasiyası şöbəsi tərəfindən Plan-proqramın 1-ci “Auditor 
xidməti bazarının təhlilinə dair beynəlxalq və xarici təcrübənin öyrənilməsi” bəndinə 
uyğun olaraq “Auditor xidməti bazarının təhlili ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi” bəndinə müvafiq olaraq, auditor xidməti bazarının təhlili ilə bağlı müxtəlif 
ədəbiyyat, jurnal, internet və s. mənbələrdən materiallar əldə olunaraq tərcümə edilməsi 
üçün sistemləşdirilmişdir. Eyni zamanda, bəndlə bağlı Palatanın müvafiq struktur 
bölmələrinə 24 fevral 2017-ci il tarixli 69 saylı məktub ünvanlanmışdır. Palatanın 
müvafiq struktur bölmələrinə ünvanlanmış məktubların cavabları sistemləşdirilərək 
müvafiq yarımbəndlərin icrası təmin edilmişdir. 

 
1.11.1. Həmin bölmənin 1.1-ci “Auditor təşkilatlarının tərkibindəki auditorların 

sayına görə bölgüsü, o cümlədən, 1 auditor, 2 auditor, 3 və daha çox auditor” 
yarımbəndinin icrası ilə  əlaqədar hal-hazırda Auditorlar Palatasının üzvü olan Auditor 
təşkilatlarında fəaliyyət göstərən auditorların sayı araşdırılmış və 2017-ci ilin aprel ayına 
olan məlumatlara görə 11 auditor təşkilatında rəsmi icazəli auditor yoxdur, eyni 
zamanda 48 auditor təşkilatında 1auditor, 5 auditor təşkilatında 2, 1 auditor təşkilatında 
3, 1 auditor təşkilatında 5 auditor fəaliyyət göstərir.  

 
1.11.2. Plan-Proqram”ın 1-ci “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin 

ümumi inkişaf parametrləri” bölməsinin 1.2-ci “Auditor təşkilatlarının göstəricilərinin 
dinamikası” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə ölkədə fəaliyyət göstərən auditor 
təşkilatlarının (o cümlədən, xarici auditor təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri, xarici 
hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları, yerli auditor 
təşkilatları) göstəricilərini əks etdirən müvafiq cədvəl hazırlanmışdır. 

 
1.11.3. Həmin bölmənin 1.3-cü “Auditor xidməti həcminin təhlili” bəndinin icrasını 

təmin etmək məqsədilə son 5 ildə göstərilən auditor xidmətlərinin həcmini (min manatla) 
əks etdirən müvafiq cədvəl hazırlanmışdır. 
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1.11.4. Plan-proqramın 2-ci “Auditor xidməti bazarının ölkənin ümumi iqtisadi 
göstəriciləri ilə müqayisəli təhlili” bölməsinin 2.1-ci “Məcburi audit obyektlərinin auditdən 
keçmə faizləri” bəndinə uyğun olaraq son 5 ilin auditdən keçmə faizlərinin göstəricilərini 
əks etdirən cədvəl hazırlanmışdır. 

 
1.11.5. Həmin bölmənin 2.2-ci "Ölkənin makroiqtisadi göstəriciləri ilə müqayisə 

olunması" bəndinə uyğun olaraq son 5 ilin göstəricilərini və müqayisəli dinamikasını əks 
etdirən cədvəl hazırlanmışdır. 

1.11.6. Həmin bölmənin 2.3-ci " Auditor xidmətinin ümumdaxili məhsulun və pullu 
xidmətlərin tərkibində dinamikasının təhlil edilməsi " bəndinə uyğun olaraq son 5 ilin 
göstəricilərini və müqayisəli dinamikasını əks etdirən cədvəl hazırlanmışdır. 

1.11.7. Həmin bölmənin 2.4-ci " Auditin ümumdaxili məhsula təzyiq dinamikası" 
bəndinə uyğun olaraq son 5 ilin göstəricilərini və müqayisəli dinamikasını əks etdirən 
cədvəl və diaqramlar hazırlanmışdır.  

1.11.8. Həmin bölmənin 2.5-ci "Audit xidməti dəyərinin illik inflyasiya səviyyəli ilə 
müqayisəsi" bəndinə uyğun olaraq son 5 ilin göstəricilərini və müqayisəli dinamikasını 
əks etdirən cədvəl və diaqramlar hazırlanmışdır.  

1.11.9 Həmin bölmənin 2.6-cı "Sifarişçinin 1 mln. Manat dövriyyəsinə düşən 
xidmətlərin həcmi" bəndi barədə məlumatın olmaması səbəbindən icrası mümkün 
olmamışdır. 

1.11.10. Həmin bölmənin 2.7-cı " Auditor xidməti bazarının əsas göstəricilərinin 
təhlili zamanı digər ölkələrlə müqayisənin aparılması" bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə müvafiq materiallar toplanaraq, onların tərcüməsi təmin edilmiş və MDB 
ölkələri barədə müvafiq məlumatları özündəəks etdirən cədvəllər hazırlanmışdır. 

1.11.11. Həmin bölmənin 3-cü “Auditor xidməti bazarının əsas göstəricilər üzrə 
təhlili” bölməsinin 3.1-ci “Böyük dördlüyün sayının və həcminin müəyyən olunması 
(diaqram)” bəndinə uyğun olaraq son 5 ilin göstəricilərini əks etdirən diaqramlar 
hazırlanmışdır. 

1.11.12. Həmin bölmənin 3.2-ci "Kiçik, orta və böyük auditor təşkilatlarının say 
dinamikası" bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə İşçilərin sayına görə auditor 
təşkilatlarının qruplaşdırılmasından ibarət cədvəl hazırlanmışdır. 

1.11.13.Həmin bölmənin 3.3-cü "Müxtəlif dövriyyəli auditor təşkilatlarının xüsusi 
çəkisi" bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə son 5 ilin göstəricilərini əks etdirən 
cədvəl hazırlanmışdır. 

1.11.14. Həmin bölmənin 3.4-cü "Auditorların gəlirlərinin bir auditor və auditor 
təşkilatına düşən xidmətin həcminin təhlil edilməsi" bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə son 5 ilin göstəricilərini əks etdirən cədvəl hazırlanmışdır. 

6 
 



1.11.15. Həmin bölmənin 3.5-ci "Audit və əlaqəli xidmətinin gəlirliyinin müqayisəsi" 
bəndinin üçün gəlirlilik "məbləğ"i barədə məlumatın olmaması səbəbindən icrası 
mümkün olmamışdır. 

1.11.16. Plan-proqramın 4-cü “Auditor xidməti bazarının regional keyfiyyət və kadr 
təminatı üzrə təhlili”  bölməsinin 4.1-ci " Auditdən gələn gəlirin həcminin müəyyən 
olunması (qrafik)" bəndinin icrası 1-ci bölmənin 1.2-ci bəndi ilə eynilik təşkil edir. 

1.11.17. Həmin bölmənin 4.2-ci "Keyfiyyət göstəriciləri, o cümlədən nöqsanların 
müəyyən olunması (diaqram)" bəndinin icrası məqsədi ilə məlumatları özündə əks 
etdirən diaqram və cədvəllər hazırlanmışdır. 

1.11.18. Həmin bölmənin 4.3-cü “Regionlar üzrə (diaqram) (say,həcm)” bəndinə 
uyğun olaraq son 2 il ərzində ölkənin regionları üzrə auditdən keçmənin vəziyyətinə dair 
geniş təhlil aparılaraq, məcburi audit obyektlərinin sayı və auditdən keçənlər barədə 
məlumatlardan ibarət cədvəl hazırlanmışdır. 

1.11.19.Həmin bölmənin 4.4-cü “Aparılan auditlərin nəticələrinə dair verilmiş 
rəylərin növlərinə görə təhlillərinin aparılması və qiymətləndirilməsi” bəndinə uyğun 
olaraq son 2 il üzrə göstəricilərdən ibarət cədvəl hazırlanmışdır. 

1.11.20. Həmin bölmənin 4.5-ci "Kadr təminatının təhlili" bəndinə uyğun olaraq son 
5 il üzrə göstəricilərdən ibarət cədvəl hazırlanmışdır. 

1.11.21. Həmin bölmənin 4.6-cı “Aşağı məbləğdə müqavilə bağlamış və xidmət 
göstərmiş auditor təşkilatları və sərbəst auditorların üzə çıxarılması” bəndinə uyğun 
olaraq son 5 il üzrə göstəricilərdən ibarət cədvəl hazırlanmışdır. 

1.11.22. Həmin bölmənin 5.2-ci  "Yeni növ auditor xidmətlərinin tətbiqi" bəndinin 
icrası ilə əlaqədar Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri  Nəcəf Talıbov 
tərəfindən "Yeni növ auditor xidmətlərinin tətbiqinə dair TÖVSİYƏLƏR" hazırlanmış və 
06 dekabr 2017-ci il tarixdə rəhbərliyə təqdim edilmişdir 

 
1.11.23. Həmin bölmənin 6-cı "Auditor xidməti bazarının proqnoz göstəriciləri " 

bölməsinin 6.1-ci "Auditor xidməti bazarının inkişafının proqnazlaşdırılması (cədvəl)" 
bəndinin icrası başa çatdırılmışdır. 

1.11.24. Həmin bölmənin 6.2-ci "Məcburi audit sifarişlərinin müəyyən olunması (o 
cümlədən, qrafik)" bəndinin icrası Statistika Komitəsi tərəfindən göndərilmiş siyahı 
əsasında təmin edilmişdir. 

1.11.25. Həmin bölmənin 6.3-cü “Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 
sayının müəyyən olunması (qrafik)” bəndinin icrası ilə əlaqədar son 5 il üzrə təhlil 
aparılmış və Auditorlar Palatası tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə verilmiş 
lisenziyaların (icazələrin) say dinamikasından ibarət diaqramlar tərtib edilmişdir. 
Nəticəyə görə, 2013-cü il üçün 23 hüquqi və 23 fiziki, 2014-cü il üçün 14 hüquqi və 23 
fiziki, 2015-ci il üçün 10 hüquqi və 14 fiziki, 2016-cı il üçün 22 hüquqi və 47 fiziki, 2017-
cili ilin may ayınadək isə 8 hüquqi və 15 fiziki şəxsə Palata tərəfindən lisenziya (icazə) 
verilmişdir. 
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1.11.26. Həmin bölmənin 6.4-cü "Auditor təşkilatları və sərbəst auditorların 
fəaliyyətlərində auditin və digər məsləhət xidmətlərinin xüsusi çəkisinin təhlildə 
verilməsi" bəndinə uyğun olaraq müvafiq göstəricilərdən ibarət cədvəl hazırlanmışdır. 

1.11.27. Həmin bölmənin 6.5-ci "Lisenziya (icazə) almış şəxslərin yaş və gender 
tərkibinin təhlili" bəndinin icrası ilə əlaqədar təhlil aparılmış və 2017-ci ilin hazırkı 
dövrünə qədər Auditorlar Palatası tərəfindən lisenziya (icazə) almış şəxslərin yaş və 
gender tərkibi təyin edilmişdir. Nəticəyə görə, 2017-ci ilin may ayı üçün lisenziyalı 
(icazəli) 108 auditordan 98 nəfəri kişi, 10 nəfəri isə qadındır. 

1.11.28. Həmin bölmənin 6.6-cı "Bir təşkilata və bir sərbəst auditora düşən sifarişin 
sayının və həcminin müəyyən olunması (qrafik)" bəndinə uyğun olaraq müvafiq 
göstəricilərdən ibarət cədvəl hazırlanmışdır. 

1.11.29. Həmin bölmənin 6.7-ci "Müqavilə məbləğlərininin təhlili, o cümlədən, a) 
Sərbəst auditorlar, b) Yerli auditor təşkilatları, c) Xarici hüquqi şəxslərin ticarət 
nişanından istifadə edən auditor təşkilatları, d) Böyük dördlük" bəndinin icrası ilə 
əlaqədar son 2 ilə müvafiq cədvəl hazırlanmışdır. “Azərbaycanda auditor xidməti 
bazarının təhlili” bəndinə dair Plan-Proqram”ın bəndləri müvafiq icra müddətlərinə 
uyğun olaraq icra olunmuş və hazırlanmış geniş hesabatın təqdimatı Şurada müzakirə 
edilməsi üçün 28 dekabr 2017-ci il tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

 
1.12. İş planının 1.12-ci “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə yoxlamaların 

aparılması” bəndinin icrası 2017-ci il ərzində Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsi tərəfindən mütəmadi olaraq davam etdirilmişdir. (Bəndin icrası 
barədə ətraflı məlumat Palata sədrinin sərəncamlarının icrası bölməsində verilmişdir). 

 
1.13.1. İş planının 1.13 "Audit qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi aktların 

layihələrinin hazırlanması və müzakirəsi" maddəsinin 1.13.1-ci “Auditor xidmətinin 
normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi” bəndinə əsasən Auditin hüquqi təminatı 
və standartlaşdırma idarəsi tərəfindən 2017-ci il ərzində Auditorlar Palatası tərəfindən 
görülmüş işlərə dair Hesabat və Şura qərarının layihəsi hazırlanmış və 28.12.2017-ci il 
tarixində tabeçilik qaydasında rəhbərliyə təqdim edilmişdir. Palata Şurasının 2017-ci il 
29 dekabr tarixli 296/3 nömrəli qərarına əsasən, Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsi tərəfindən hazırlanmış hesabat nəzərə alınmışdır.  

1.13.2. Həmin bölmənin 1.13.2-ci “Auditor fəaliyyəti haqqında” yeni qanunun 
qəbulu ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına və digər 
normativ hüquqi  sənədlərə ediləcək əlavə və dəyişikliklərin layihələrinin hazırlanması 
bəndi müvafiq qanun qəbul edilmişdirkdən sonra həyata keçirilə bilər. 

1.13.3. Həmin bölmənin 1.13.3-cü “Maliyyə nəzarəti, mühasibat uçotu və audit 
üzrə qanun layihələrinin hazırlanmasında iştirak edilməsi və ya rəy verilməsi” bəndi ilə 
əlaqədar aşağıdakı sənədlərə dair müvafiq rəylər verilmişdir: 

• “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 7 aprel tarixli 566-VQD nömrəli Qanununun 
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tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017 -ci il 17 may  tarixli 
Sərəncamı;  

• “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 7 aprel tarixli 567-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017 -ci il 17 may  
tarixli Sərəncamı; 

• “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 634-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı; 

• “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 7 aprel tarixli 568-
VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017 
-ci il 17 may  tarixli Sərəncamı; 

• “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 636-
VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017 
-ci il 17 may  tarixli Sərəncamı; 

• “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 635-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017 -ci il 17 may  tarixli 
Sərəncamı. 

• SSəəddrriinn  eellmmii--mmeettooddiikk  mməəssəəlləəlləərr  üüzzrrəə  mmüüşşaavviirrii      NNəəccəəff  TTaallııbboovvuunn  22001177--ccii  iill  2255  mmaayy  
ttaarriixxllii  xxiiddmməəttii  mməəkkttuubbuunnddaa  qqeeyydd  eeddiillmmiişşddiirr  kkii,,  Azərbaycan Respublikasının Cinayət 
Məcəlləsində, İnzibati Xətalar Məcəlləsində edilən dəyişikliklər  "Satınalma prosedurları 
keçirilmədən dövlət vəsaitlərini xərcləmə və ya dövlət satınalmalarını qanunsuz 
keçirmə" müddəası ilə, “Müflisləşmə və iflas haqqında” və  “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda edilən dəyişikliklər  digər qanunlara 
uyğunlaşdırma prosesləri ilə əlaqədardır və auditin tənzimlənməsinə təşkilinə birbaşa 
aid deyil. 

• "Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 635-VQD nömrəli Qanunu isə 
məcburi audit subyektləri olan Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərinə və Səhmdar 
cəmiyyətlərinə aid olmaqla, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə "Məhdud 
məsuliyyətli cəmiyyətin audit komitəsi" (Maddə 91-4) və "Səhmdar cəmiyyətinin audit 
komitəsi" (Maddə 107-12) maddələrinin əlavə olunmasını ehtiva edir. Bu Maddələrlə: 

- İştirakçılarının sayı əllidən çox olan Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdə, habelə 
ictimai əhəmiyyətli qurumlarda daxili audit siyasətinin və strategiyasının hazırlanması, 
həyata keçirilməsi və auditor nəzarətinin təşkili üçün direktorlar şurası (müşahidə 
şurası) tərəfindən audit komitəsi yaradılması; 

- Səhmdarların sayı əllidən çox olan cəmiyyətlərdə, habelə ictimai əhəmiyyətli 
qurumlarda daxili audit siyasətinin və strategiyasının hazırlanması, həyata keçirilməsi və 
auditor nəzarətinin təşkili üçün direktorlar şurası (müşahidə şurası) tərəfindən audit 
komitəsi yaradılması qaydaları müəyyən edilmişdir.  

1.14.1. İş planının 1.14-cü “Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar proqramlar, təlimatlar, 
tövsiyələr və metodik göstərişlərin  hazırlanması” bəndinin icrasına dair Plan-proqramın 

9 
 



1-ci “Keyfiyyətə nəzarətə dair iş sənədlərinin və müvafiq cədvəllərin hazırlanması” 
(Y.Namazəliyev, Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsi, 
Beynəlxalq Audit Standartları və beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə, yanvar, 2017-ci il) 
bəndi Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi tərəfindən 2016-cı ilin dekabr ayında icra 
olunmuşdur. 

1.14.2. Həmin bəndin 2-ci “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən 
auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərindən aşağı qiymətə 
bağlanmış audit müqavilələrinin tədqiqi üzrə metodik göstərişin hazırlanması” bəndinin 
icrası ilə əlaqədar olaraq Palatanın Şurası yanında Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı 
mübarizə üzrə komitənin sədri, sərbəst auditor Ü.Fətiyev tərəfindən təqdim olunmuş 
materialı müzakirə edilmiş və 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/2 nömrəli Şura qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir. 

1.14.3. Həmin bəndin icrasına dair Plan-proqramın 3-cü “Keyfiyyətə nəzarətə dair 
hesabat formasının hazırlanması və təqdim edilməsi” Auditin keyfiyyətinə nəzarət 
şöbəsi tərəfindən 2016-cı ilin dekabr ayında icra edilmişdir.  

1.14.4. Həmin bəndin 4-cü "Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin 
əlamətlərinin işlənib hazırlanması" bəndinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış Auditor 
xidməti bazarında haqsız rəqabətin əlamətləri barədə təklif olunan müddəalar 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/5 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

 
1.14.5. Həmin bəndin 5-ci “Auditorlar Palatasının üzvləri arasında dempinq və 

haqsız rəqabətin yolverilməzliyi barədə bağlanacaq partnyorluq sazişinin layihəsinin 
hazırlanması” bəndinin icrasının yanvar ayında mümkün olmaması ilə əlaqədar olaraq 
2017-ci il 16 mart tarixində Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi 
tərəfindən təqriri məruzə ilə müraciət olunmuş və Palata sədrinin razılığı ilə Plan-
proqramın 5-ci bəndinin icrası üzrə partnyorluq sazişinin layihəsinin hazırlanması və 
müzakirəsinin cari ilin sentyabr ayında, bağlanmasının isə noyabr ayına keçirilməsi 
məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. Bununla əlaqədar hazırlanmış “Partnyorluq Şazişi” 
Palata Şurasının 2017-ci il 20 dekabr tarixli 295/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

1.14.6. Həmin bəndin 6-cı “Auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara 
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət 
sisteminin qurulmasına və effektiv tətbiqi üzrə metodikanın hazırlanması” (M.Abbasov, 
Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə, Fevral, 2017-ci il) bəndinin 
icrası ilə əlaqədar hazırlanmış metodik göstəriş Palata Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 
288/1 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir. 

1.14.7. Həmin bəndin 7-ci “Auditorlara müştəri və benefisiar mülkiyyətçilərin 
eyniləşdirilməsi, verifikasiyasına dair məlumat bazasının yaradılması və PL/TM 
risklərinin müəyyən edilməsi, əməliyyatların və riskli müştərilərin monitorinqinə imkan 
verən informasiya sisteminin tətbiqi üzrə metodikanın hazırlanması” (N.Talıbov, 
R.Cəfərli, Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə, Mart, 2017-ci il) 
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bəndinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış metodik göstəriş 2017-ci il 30 iyun tarində 
Palatanın Şurasında müzakirə edilmiş və 288/3 nömrəli qərar ilə nəzərə alınmışdır. 

1.14.8. Həmin bəndin 8-ci “Kənd təsərrüfatı kooperativlərində auditin aparılmasına 
dair təlimatın hazırlanması” (N.Talıbov, I rüb, 2017) bəndinin icrası ilə əlaqədar 
hazırlanmış təlimat Palata Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/3 nömrəli qərarı ilə 
bəyənilmişdir.  

 
1.14.10. Həmin bəndin 10-cu “Auditorlara şübhəli əməliyyatların aşkarlanması 

indikatorlarının və PL/TM tipologiyalarının müəyyən edilməsi və müntəzəm olaraq 
yenilənməsi məqsədilə metodikanın hazırlanması” (M.Abbasov, Y.Namazəliyev, 
Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə, Aprel,2017-ci il) 3.9.6-cı bənd 
ilə eynidir və  iş planından çıxarılmışdır (Qərar 289/4 25.08.2017). 

1.14.11. Həmin bəndin 11-ci “Audit sahəsində tender qaydalarının və auditor 
seçiminin meyarlarının işlənib hazırlanması” (S.Gülməmmədov, N.Talıbov, Dempinq və 
haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə, Milli auditə dəstək və məcburi audit üzrə 
komitə, Aprel, 2017-ci il) bəndinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış metodik göstəriş 
Palata Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/2 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir. 

1.14.12. Həmin bəndin icrasına dair Plan-proqramın 12-ci “Firmadaxili audit 
standartlarının hazırlanması” (N.Talıbov, Beynəlxalq Audit Standartları və beynəlxalq 
əlaqələr üzrə komitə, Aprel, iyun 2017) bəndinin icrası ilə əlaqədar aşağıdakı nümunəvi 
firmadaxili audit standartlarının layihələri hazırlanmış və 2017-ci il 2 iyun tarixində 
xidməti məktub ilə rəhbərliyə təqdim edilmişdir: 

- "Kənar mənbədən təsdiqləmələr firmadaxili audit standartı” 
- "Audit sübutu – seçilmiş maddələr üzrə xüsusi mülahizələr" 
firmadaxili audit standartı 
- "İlk audit – ilkin qalıqlar" firmadaxili audit standartı. 
 
1.14.13. Həmin bəndin 13-cü “Auditorlara “öz müştərini tanı”, o cümlədən müştəri 

qəbulu siyasətinin formalaşdırılması üzrə metodikanın hazırlanması” (S.Gülməmmədov, 
R.Cəfərli, Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə, May, 2017-ci il) 
bəndinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış metodik göstəriş Palata Şurasının 2017-ci il 25 
avqust tarixli 289/3 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir. 

1.14.14. Həmin bəndin 14-cü “Auditorların PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə məsul 
şəxsinin eyniləşdirilmə, hesab və əməliyyatlar üzrə məlumatlara çıxışının təmin 
edilməsinə metodikanın hazırlanması” (M.Abbasov, Auditorlar Dempinq və haqsız 
rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə, İyun, 2017-ci il) 3.9.8 bəndi ilə eynidir və iş 
planından çıxarılmışdır (Qərar 289/4 25.08.2017). 

1.14.16. Həmin bəndin 16-cı  “Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə 
sahəsində daxili nəzarət sisteminin effektivliyinin müəyyən edilməsi üçün daxili audit 
yoxlamalarının nəticələrinin qiymətləndirilməsi üzrə tövsiyələrin hazırlanması” 
(M.Abbasov, Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə, İyul, 2017-ci il) 
3.9.9 bəndi ilə eynidir və iş planından çıxarılmışdır (Qərar 289/4 25.08.2017). 
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1.14.8. Həmin bəndin 17-ci “Auditorlar Palatası  tərəfindən risk əsaslı nəzarət 
proqramının tərtibi üzrə tövsiyələrin hazırlanması” (M.Abbasov, N.Talıbov, Dempinq və 
haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə, Avqust, 2017-ci il) 3.9.11 bəndi ilə eynidir 
və iş planından çıxarılmışdır (Qərar 289/4 25.08.2017).  

1.15 İş palatanın 1.15-ci “Auditorlar Palatasına həqiqi, assosiativ və fəxri üzvlüklə 
bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi” bəndinə müvafiq olaraq, Palata sədrinin 2016-cı il 25 
noyabr tarixli “Auditorlar Palatasının internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi barədə” 
Sərəncamınıın 1.7-ci “Üzvlər – “Auditorlar Palatasının Fəxri üzvləri” bölməsində qeyd 
edilmiş şəxslərin fotoşəkillərinin və onlar haqqında qısa məlumatların, “Assosiativ 
üzvlər” bölməsində qeyd edilmiş şəxslər haqqında qısa məlumatların əks etdirilməsi 
(icra müddəti mart, 2017)” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə saytın müvafiq 
bölməsində yerləşdirilməsi üçün tərəfimizdən hazırlanmış materiallar 29 mart 2017-ci il 
tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.  

 
1.16. İş planının 1.16-cı “Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə 

bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi” bənidinin icrası ilə əlaqədar aşağıdakı işlər 
görülmüşdür: 

• Tədbirlər Planının 2-ci “Məcburi audit subyektlərinə, sərbəst auditorlara və 
auditor təşkilatlarına tədbiq ediləcək xəbərdarlıq məktublarının, inzibati protokolların, 
məhkəməyə müraciətlərin və digər zəruri sənədlərin formasının hazırlanması” bəndinə 
uyğun olaraq məcburi audit subyektlərinə, sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına 
tədbiq ediləcək xəbərdarlıq məktublarının formaları hazırlanmışdır.  

• Tədbirlər Planının 3-cü “Məcburi audit subyektlərinə, sərbəst auditorlara və 
auditor təşkilatlarına tədbiq ediləcək xəbərdarlıq məktublarının, inzibati protokolların, 
məhkəməyə müraciətlərin aidiyyatı üzrə göndərilməsi müddətlərinin və prosedurların 
müəyyən edilməsi” bəndinə uyğun olaraq müvafiq işlər yerinə yetirilmişdir.   

• Tədbirlər Planının 4-cü “Xüsusi elanın, reklam çarxının və audit sahəsinin təbliğ 
edilməsinə dair müvafiq materialların hazırlanması və KİV-də işiqlandırılması” bəndinə 
uyğun olaraq xüsusi elan hazırlanmış və müvafiq olaraq 13 iyun 2017-ci ildə 
“Azərbaycan” , 14 iyun 2017 ci ildə “Vergilər” və 15 iyun 2017-ci ildə “İqtisadiyyat” 
qəzetlərində dərc edilmişdir. Həmçinin bu mətn Auditorlar Palatasının internet 
səhifəsində də yerləşdirilmişdir. Bundan əlavə, şöbənin işçiləri tərəfindən sosial 
şəbəkələrdə elanın yayılması təmin edilmişdir. 

• Tədbirlər Planının 5-ci “Müvafiq qurumlardan məcburi auditdən yayınmanın 
müəyyənləşdirilməsi üzrə təsnifat qrupları üzrə təsərrüfat subyektlərinə dair 
məlumatların əldə edilməsi” bəndinə uyğun olaraq Palata rəhbərliyi tərəfindən Vergilər 
Nazirliyinə məktub göndərilmiş və 05 iyun 2017-ci il tarixində 1717020132451200 
nömrəli məktubu ilə Vergilər Nazirliyi sorğumuzu cavablandırılmış, bununla əlaqədar 
müvafiq işlər yerinə yetirilmişdir. Vergilər Nazirliyi tərəfindən göndərilmiş məlumatlarda 
ünvanların real vəziyyəti əks etdirmədiyinə görə təqdim olunan hüquqi şəxslərin faktiki 
ünvanları barədə məlumatların yenidən təqdim edilməsi xahiş edilmişdir. Eyni zamanda 
şöbə müdüri E. İbrahimov Vergilər Nazirinin müavini, 3-cü dərəcəli dövlət vergi xidməti 
müşaviri ilə görüşmüş və onun nəticəsi olaraq 12 oktyabr 2017-ci il tarixdə 
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1717020143704300 nömrəli məktubu ilə Vergilər Nazirliyi sorğumuzu cavablandırılmış 
və vergi ödəyicilərinin dövlət reyestr məlumatlarına əsasən faktiki ünvan əlavə edilməklə 
yenilənmiş siyahını Palataya disc şəklində təqdim edilmişdir. 02 noyabr 2017-ci il tarixdə 
1717020145357500 nömrəli məktubu ilə Vergilər Nazirliyi Məcburi auditdən keçməli 
vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılmasını həyata keçirməklə 28654 vergi ödəyicisinə 
nazirliyin məlumat bazasında olan mobil telefon nömrələrinə Vergilər Nazirliyinin Çağrı 
Mərkəzi vasitəsi ilə qısa mesajlar (SMS) göndərilməsini bildirmişdirlər.  

• Tədbirlər Planının 6-cı “Müvafiq qurumlardan məcburi auditdən yayınmanın 
müəyyənləşdirilməsi üzrə təsnifat qrupları üzrə təsərrüfat subyektlərinə dair 
məlumatların əldə edilməsi” bəndinə uyğun olaraq müvafiq işlər mütəmadi olaraq yerinə 
yetirilmişdir.  

• Tədbirlər Planının 7-ci “2016-cı il üzrə auditdən keçməyən məcburi audit 
subyektlərinin müəyyən edilməsi” bəndinə müvafiq olaraq işlər icra olunub 
tamamlanmışdır.  

• Tədbirlər Planının 8-ci “2016-cı il üzrə auditdən keçməyən məcburi audit 
subyektlərinin ünvanları (rayon və ya şəhər) üzrə təsnifləşdirilməsi” bəndinə uyğun 
olaraq auditdən keçməyən məcburi audit  subyektlərinin ünvanları müvafiq olaraq rayon 
və şəhər üzrə təsnifləşdirilmişdir.  

• Tədbirlər Planının 9-cu “2016-cı il üzrə auditdən keçməyən məcburi audit 
subyektlərinə xəbərdarlıq məktublarının göndərilməsi” bəndinə uyğun olaraq il ərzində 
müxtəlif rayonlara və  Bakı, Gəncə, Sumqayıt kimi iri şəhərlərə ümumilikdə 6577 bildiriş 
məktubu poçt vasitəsi ilə göndərilmişdir. Lakin bu məktubların bir qismi müxtəlif 
səbəblərdən (əsasən hüquqi şəxslərin göstərilən hüquqi ünvanlarda mövcud olmaması) 
və ya poçtla bağlı yaranan problemlərə görə geri qayıtmışdır.  

• Tədbirlər Planının 10-cu “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası olmayan  
subyektlərinin müəyyən edilməsi” və  

• Tədbirlər Planının 11-ci “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası olmayan  
subyektlərinə xəbərdarlıq məktublarının göndərilməsi” bəndlərinə uyğun olaraq 
auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası olmayan  subyektləri müəyyən olunmuş 
və onlara xəbərdarlıq məktubları göndərilmişdir.  

• Tədbirlər Planının 12-ci "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə auditor xidməti göstərən şəxslərə 
münasibətdə inzibati xətalar haqqında protokolların hazırlanması və baxılmaq üçün 
müvafiq məhkəmə orqanlarına göndərilməsi" bəndinin icrası dayandırılmışdır. 

• Tədbirlər Planının 13-cü "Xəbərdarlıqdan sonra auditdən keçməyən təsərrüfat 
subyektləri, Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası olmayan  subyektlərinə 
barədə inzibati xətalar haqqında protokolların hazırlanması və baxılmaq üçün müvafiq 
məhkəmə orqanlarına göndərilməsi" bəndinin icrası dayandırılmışdır. 

• Tədbirlər Planının 14-cü “Xəbərdarlıqdan sonra auditdən keçmiş təsərrüfat 
subyektlərinin auditdən keçməsi barədə məlumatların işlənməsi və izlənməsi” bəndinin 
icrası müvafiq olaraq yerinə yetirilmişdir. Bu bəndin icrası ilə bağlı auditdən keçmiş 
təsərrüfat subyektləri mütəmadi olaraq şöbəmizə auditdən keçdikləri barədə təsdiq edən 
sənəd kimi audit rəyləri təqdim edilmişdir. Belə ki, ümumi olaraq 150  rəy təqdim 
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olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu rəylərin böyük bir qismi ilk dəfə auditdən keçən 
təsərrüfat subyektləri tərəfindən təqdim olunmuşdur.  

• Tədbirlər Planının 15-ci "Barələrində cərimə sanksiyası tərtib edilmiş təsərrüfat 
subyektləri barədə məlumatların ümumiləşdirilməsi və təhlili" bəndinin icrası 
dayandırılmışdır. 

• Tədbirlər Planının 16-cı “Dövlət büdcəsinə köçürülən cərimə məbləğlərindən 
müəyyən hissəsinin  Auditorlar Palatasına yönəldilməsi ilə əlaqədar təkliflərin 
hazırlanması” bəndinin icrası Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi və 
Məhkəmələrlə iş və inzibati protokollar şöbəsi tərəfindən 18 sentyabr 2017-ci il tarixində 
hazırlanmış “Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının maddi və sosial təminatları ilə bağlı 
Qaydaların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
Qərar layihənin 2-ci bəndində öz əksini tapmışdır.  

• Tədbirlər planının sonuncu 17-ci “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunun, ``Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında`` 
ƏSASNAMƏ, “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunun, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunun  Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 03 may 2017-ci il tarixli 1361 nömrəli Fərmanına uyğunlaşdırılması ilə 
əlaqədar Palatanın təkliflərinin layihəsinin hazırlanması” bəndi həmçinin  uyğun olaraq 
icra edilmişdir.  

• Tədbirlər Planının 16-cı "Dövlət büdcəsinə köçürülən cərimə məbləğlərindən 
müəyyən hissəsinin  Auditorlar Palatasına yönəldilməsi ilə əlaqədar təkliflərin 
hazırlanması" bəndinin icrası dayandırılmışdır. 

• Tədbirlər Planının 18-ci “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunun,  ``Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında`` Əsasnamənin, 
“Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunun, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qanunun  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 may 
2017-ci il tarixli 1361 nömrəli Fərmanına uyğunlaşdırılması ilə əlaqədar təkliflərin 
layihəsinin hazırlanması " bəndinin icrası dayandırılmışdır. 

1.17.3. İş planının 1.17-ci “Auditor fəaliyyətində dempinq və haqsız rəqabətə qarşı 
tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi” bəndinin icrasına dair Plan-
proqramın 1-3-cü bəndləri 2016-cı ildə icra olunmuşdur. 

1.17.4. Həmin bəndin “Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin əlamətlərinin 
hazırlanması” bəndinə əsasən Auditin hüquqi təminatı və 

 standartlaşdırma idarəsi və Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri 
tərəfindən Auditor Xidməti Bazarında Haqsız Rəqabətin Əlamətləri hazırlanmış, Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmiş və Palata Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/5 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

1.17.5. Həmin bəndin 5-ci “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən 
auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərindən aşağı qiymətə 
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bağlanmış audit müqavilələrinin tədqiqi” bəndinə uyğun olaraq Auditin hüquqi təminatı 
və standartlaşdırma idarəsi və Analitik informasiya və təhlil şöbəsi tərəfindən auditor 
təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidmətinin tövsiyə olunan minimum 
hədlərinə riayət olunmasının vəziyyəti tədqiq olunmuş və nəticələrinə dair arayış 
hazırlanaraq 2017-ci il 28 iyul tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

1.17.6. Həmin bəndin 6-cı “Auditorlar Palatasının üzvləri arasında dempinq və 
haqsız rəqabətin yolverilməzliyi barədə bağlanacaq partnyorluq sazişinin layihəsinin və 
tətbiqi mexanizminin hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsi tərəfindən layihə hazırlanmış və 2017-ci il 27 sentyabr tarixində 
Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. Palata sədrinin yanında keçirilmiş “Dəyirmi 
masa”nın 11 oktyabr 2017-ci il tarixli iclasında verilmiş rəy və təkliflər nəzərə alınmaqla 
layihə yenidən işlənmiş və 31 oktyabr 2017-ci il tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim 
edilmişdir. Layihə Palata Şurasının 8 noyabr 2017-ci il tarixli 292/3 nömrəli qərarı ilə 
bəyənilmişdir. Qərarın 2-ci “Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə 
(M.Abbasov, B.Məmmədli)  tapşırılsın ki, on gün müddətində partnyorluq sazişinin 
layihəsi auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara göndərilsin və onlara tövsiyə edilsin ki, 
layihə barəsində rəy və təkliflərini bildirsinlər” bəndinə əsasən partnyorluq sazişinin 
layihəsinin tanış olmaları, rəy və təkliflərini bildirmələri üçün 15 noyabr 2017-ci il 
tarixində auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların elektron poçt ünvanlarına 
göndərilməsi təmin edilmişdir. “VXA-Audit” MMC, “Hakim” MMC və “Deloitte & Touche” 
MMC-dən gələn rəy və təkliflər nəzərə alınmaqla layihə yenidən hazırlanmış və 15 
dekabr 2017-ci il tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. Sazişin Palata 
Şurasının 20 dekabr 2017-ci il tarixli 295/1 nömrəli qərarı ilə yerli auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlar tərəfindən imzalanması məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir.  

 
1.17.8. Həmin bəndin 8-cı “Audit sahəsində tender qaydalarının və auditor 

seçiminin meyarlarının işlənib hazırlanması” bəndi icra edilmiş və Palata Şurasının 
“Audit sahəsində müsabiqə qaydaları və auditor seçimi üzrə metodik göstəriş” barədə 
2017-ci il 30 iyun tarixli 288/2 saylı qərarı ilə  bəyənilmişdir. 

 
1.18.1. İş planının 1.18-ci “Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi və auditin təşviqi 

istiqamətində tədbirlər sisteminin hazırlanması və tətbiqi” bəndinə dair Plan-proqramın 
1-ci “Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi və auditin təşviqi istiqamətində tədbirlər 
sisteminin hazırlanması və tətbiqi üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi” bəndinə 
uyğun müvafiq işlər həyata keçirilmişdir. Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 
1.18-ci “Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi və auditin təşviqi istiqamətində tədbirlər 
sisteminin hazırlanması və tətbiqi” bəndinə uyğun olaraq hazırlanmış tədbirlər sisteminə 
Auditorlar Palatasının 2017-ci il 24 aprel tarixli “Dəyirmi masa” iclasında baxılmış və 
bəyənilmişdir. Tədbirlər sistemi Auditorlar palatası Şurasının 19 may 2017-ci il tarixli 
287/4 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir.  

1.19.1. İş Palatanın 1.19-cu “Auditin təşkilinə dair xarici təcrübənin öyrənilməsi və 
tətbiqi” bəndinə dair Plan-proqramın 1-ci “Auditin təşkilinə dair xarici təcrübənin 
öyrənilməsi” bəndinə uyğun olaraq, xarici təcrübənin öyrənilməsi ilə bağlı müxtəlif 
ədəbiyyat, jurnal, internet və s. mənbələrdən materiallar əldə olunaraq tərcümə edilməsi 
üçün sistemləşdirilmişdir. Müxtəlif ədəbiyyat və internet axtarış sistemlərindən dünya 
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səviyyəli xarici ölkələrin (Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya, İrlandiya; ABŞ; 
Rusiya; Qazaxıstan, Çin, Yaponiya və s.) göstərdiyi audit xidmətləri barədə materiallar 
toplanmış, mövzuda aparılan araşdırmalarda auditor şirkətlərinin təcrübəsi və şirkətin 
audit və əlaqəli audit xidmətləri təklif edərkən qarşıya qoyduğu tələblər barədə 
əhəmiyyətli məlumatlar əldə edilmişdir. Eyni zamanda geniş miqyaslı audit xidmətləri 
barədə təcrübələrə dair araşdırma nəticələri əldə edilmişdir.   

1.19.2. Həmin bəndin 2-ci “Xarici audit təcrübəsinin tətbiqinə dair istiqamətlərin və 
görüləcək işlərin müəyyənləşdirilməsi” bəndinə uyğun olaraq, xarici təcrübənin 
öyrənilməsi ilə bağlı müxtəlif mənbələrdən materiallar əldə olunaraq tərcümə edilməsi, 
müqayisəli təhlillərin aparılması təmin edilmişdir.  

1.19.3. Həmin bəndin 3-cü “Müəyyən edilmiş istiqamətlər və görüləcək işlər üzrə 
təklif və tövsiyələrin hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq, tərəfimizdən müvafiq təklif və 
tövsiyələr hazırlanmış və 4-cü “İşin təqdimatı, müzakirəsi və tətbiqi üzrə tədbirlərin 
həyata keçirilməsi” bəndinə uyğun olaraq hesabat və müvafiq Şura qərarı layihəsi 2017-
ci ilin 10 oktyabr tarixində rəhbərliyə təqdim edilmişdir. Palata  Şurasının 2017-ci il 19 
oktyabr  tarixli 291/4 nömrəli qərarı ilə “Auditin təşkilinə dair xarici təcrübənin 
öyrənilməsi və tətbiqi” barədə hazırlanmış hesabat nəzərə alınmışdır.  

1.20. İş planının 1.20-ci “Auditorların metodik vəsaitlərlə (o cümlədən, beynəlxalq 
peşəkar qurumların normativ sənədləri ilə) təmin edilməsi” bəndinə uyğun müvafiq işlər 
müətəmadi olaraq il ərzində yerinə yetirilmişdir.  

 
1.21. İş planının 1.21-ci "Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor 

xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinin təkmilləşdirilməsi" bəndinin 
icrası ilə əlaqədar olaraq, habelə bununla əlaqədar auditorların müraciətlərini və 
Auditorlar Palatası sədrinin yanında keçirilmiş “dəyirmi masa” iclasının 2017-ci il 21 
fevral tarixli iclasında (21 fevral 2017-ci il, protokol № 02) irəli sürülmüş təklifləri, 
mütərəqqi dünya audit təcrübəsini nəzərə almaqla, auditor xidmətinin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi, korrupsiyaya şərait yaradan hallara qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin 
görülməsi, xidmət bazarında haqsız rəqabətə yol verilməməsi və sifarişçi təsərrüfat 
subyektlərində auditor xidmətlərinin dəyəri barədə obyektiv fikrin formalaşdırılması 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin 
dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri barədə hazırlanmış material Auditorlar 
Palatasının Şurasında müzakirə edilmiş və Şuranın 2017-ci il 31 mart tarixli 286/2 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.  

* * * 
 

II. BEYNƏLXALQ AUDİT STANDARTLARIN TƏTBİQİ 
 

2.1.1. İş planının 2.1.1 Beynəlxalq Audit Standartlarının şərhinin redaktəsi və nəşri 
bəndi Palata Şurasının  2017-ci il 31 mart tarixli 286/4 nömrəli qərarı ilə "Keyfiyyətə 
nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar 
toplusu" ikicildliyinin 2015-ci ildə nəşr olunmasını və xidməti vəzifələrinin icrası zamanı 
tətbiq edilməsi üçün  auditorlara təqdim olunmasını, BAS-ların tətbiqi ilə əlaqədar 2015-
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2016-cı illərdə silsilə seminarların keçirilməsini, müvafiq mövzunun auditorların 
ixtisasartırma kurslarının tədris proqramlarına daxil edilərək tədris olunmasını, habelə 
kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinin 
beynəlxalq təcrübədə və ölkəmizdə aktuallığını nəzərə alaraq,  Beynəlxalq Audit 
Standartlarının şərhinin redaktəsi və nəşri təxirə salınmışdır. 

2.1.2. Həmin bəndin 1;2;3;6-cı bəndlərində (Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın 
tətbiqinə dair qaydaların tərcüməsi, redaktəsi və nəşri) göstərilmiş tapşırıqlar icra 
olunub.(o cümlədən:-Tərcüməsi, redaktəsi icra olunub və Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilib)  

 
2.2. Həmin bəndin 2.2-ci “Beynəlxalq Audit Standartlarına və Peşəkar 

Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərin mütəmadi qaydada 
auditorlara çatdırılması təşkili” bəndinə müvafiq olaraq idarə tərəfindən yeniliklər 
mütəmadi olaraq auditorların nəzərinə çatdırılmışdır. 

 
* * * 

III. KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT, ETİKA VƏ ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİNATI 
 
3.1. İş Planının  3.1  “2016-cı ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) 

apardıqları auditin keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinin təhlili və müvafiq icmalın 
hazırlanması” bəndinə uyğun İcmal və bununla bağlı Palata Şurasının qərar layihəsi 
hazırlanmış, rəhbərliyə təqdim edilmişdi. Həmin İcmal 31 yanvar 2017-ci il tarixdə 
Şurada baxılmış və 285/1 saylı qərar qəbul edilmişdir. 

3.2. İş Planının 3.2  “Auditor fəaliyyətinə kənar nəzarətin təmin edilməsi  ücün 
müvafiq hüquqi və institusional tədbirlərin davam etdirilməsi” bəndinin 3.2.1 “Keyfiyyətə 
nəzarətə dair iş sənədlərinin və müvafiq  cədvəllərin hazırlanması və təqdim edilməsi” 
və 3.2.2  “Keyfiyyətə nəzarətə dair hesabat formasının hazırlanması və təqdim edilməsi” 
yarımbəndlərinə uyğun olaraq  “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 
yanında Keyfiyyətə Nəzarət  Komitəsinə Hesabat”-ın və Auditorlar Palatası Şurasının 
qərar layihələrini, eləcə də”...yoxlamanın əhatə etdiyi dövr ərzində aparılan auditlər 
barədə məlumatlar”-ın layihəsi  25.01.2017-ci il tarixdə rəhbərliyə təqdim edilmişdir. 
Keyfiyyətə Nəzarət  Komitəsinə Hesabat və Cədvəl 31 yanvar 2017-ci il tarixdə Şurada 
baxılmış və 285/3 saylı qərarla təsdiq edimişdir.  

3.3. İş planının 3.3-cü “Daxil olmuş müraciət, ərizə və şikayətlər üzrə 
araşdırmaların aparılması” bəndi ilə əlaqədar olaraq Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinə aşağıdakı şikayət ərizələri daxil olmuşdur: 

• “Kerevitaş Qida Sanayi və Ticarət Anonim Şirkəti”nin Azərbaycan 
Respublikasındakı filialının etibarnamə üzrə nümayəndəsi Ələsgərova Könül Nizami 
qızının Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 2(103)-8356/2016 nömrəli 
iş üzrə 11 oktyabr 2016-cı il tarixli qərardadının icrasının təmin edilməsi üçün 
mütəxəssis qismində cəlb edilən sərbəst auditor Yasin Şirinov barəsində şikayət 
məktubu; 

• Müvəkkil Hüquq Mərkəzinin Hüquq müdafiəçisi Səməd Vəkilovun “Audit 
Grup” MMC-nin direktoru Natiq Məmmədov ilə bağlı şikayət ərizəsi; 
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• Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Gəncə şəhəri üzrə İcra İdarəsinin 
“Audit Grup” MMC-nin direktoru Natiq Məmmədov ilə bağlı şikayət ərizəsi; 

• "Suraxanı bazarı" ASC-nin direktoru Tural Qafarovun sərbəst auditorlar 
Avtandil Əliyev və Səxavət İsmayılov barələrində şikayət ərizəsi; 

• iddiaçı Məmmədova Səbirə Əsgər qızının sərbəst auditorlar Avtandil Əliyev, 
Səxavət İsmayılov, Şərif Bəşirov, Adıgözəl Musayev barələrində şikayət ərizəsi; 

• Quba rayon sakini Zahir Qəzənfər oğlunun Quba rayon bələdiyyələrinin 
qanun pozuntuları barədə şikayət ərizəsi; 

• Bakı şəhəri 8 saylı hüquq məsləhətxanasının vəkili Nağıyev Faiq Yavər 
oğlunun Azərbeynəlxalq audit xidməti" MMC-nin direktoru Misir Əhmədov və auditor 
Rasim Heydərovla bağlı şikayət ərizəsi; 

• Vətəndaş Lütfəliyev Azərin sərbəst auditor Çingiz Abbasov ilə bağlı şikayət 
ərizəsi; 

• Vətəndaş Rəfiyev Fərhad Rasim oğlunun “STUTQART” MMC-də audit 
xidməti aparmış “SMART AUDİT” MMC-nin direktor auditoru Emil Məmmədov ilə bağlı 
şikayət ərizəsi; 

• Ərizəçi Kudryakov Yuriy Maksudoviçin sərbəst auditor Şərif Bəşirov 
barəsində şikayət ərizəsi; 

• “Billur Elm İstehsalat” MMC-nin direktoru Ş.Bağırovun Palata sədrinin 
12.05.2017-сi il tarixli 1/24 nömrəli sərəncamına əsasən sərbəst auditor Şərif Bəşirovun 
keçirdiyi auditin nəticəsi barədə şikayət ərizəsi; 

• Tələbkar Vəliyev Racu Həsən oğlunun sərbəst auditor Ülvi Həsənov ilə bağlı 
şikayət ərizəsi; 

• Vətəndaş Zahiddin Hümbət oğlu Abbasovun Respublika Veteranlar 
Təşkilatının sədr müavini e.o. polkovnik Cəlil Xəlilov tərəfindən cəmiyyətin idarə 
olunması ilə bağlı pozuntulara yol verilməsi ilə bağlı şikayət ərizəsi; 

• Vətəndaş Caqayeva Oksana İosifovna, Stisyuk Nikolay Aleksandroviç, Arzu 
Əsgərova tərəfindən “Standart” bankla bağlı şikayət ərizələri; 

• “Abşeron” Kənd Təsərrüfatları Məhsullarının İstehsalı Müəssisəsində təsis 
payı olan Həmşəgül Gülər qızı Hüseynovanın sərbəst auditor İbiş Əliyevin müəssisədə 
aparmış olduğu auditlə bağlı şikayət ərizəsi; 

• Sabirabad rayonu, Bala-Həşimxanlı kənd sakini Penciyev Zöhrab Hüseynağa 
oğlunun “Xalq Bank” ASC-nin Şirvan filialı ilə bağlı ərizəsi. 

 
3.4. İş planının 3.4-cü "IFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələblərinə (SMO) 

müvafiq olaraq təsdiq edilmiş plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin 
aparılması və onun nəticələrinə dair İcmalın hazırlanması", 3.5-ci "Auditorlar Palatasının 
üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət olunmasına nəzarət və bu barədə illik 
hesabatın hazırlanması" bəndlərinə, Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 30 sentyab 
tarixli 279/2 saylı "Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar 
nəzarət üzrə Qaydalar"a və Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 
285/2 saylı “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin 
keyfiyyətinə kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2017-ci il üçün Plan-Qrafik”a 
əsasən” Auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarətin aparılması və onun nəticələrinə 
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dair icmal hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının qərar 
layihəsi ilə birlikdə Palatanın rəhbərliyinə təqdim edilmişdir  (27.12.17) Həmin məsələ 29 
dekabr 2017-ci il tarixdə Şurada baxılmış və 296/2 saylı qərar qəbul edilmişdir.    

3.5. İş planının 3.5-ci və Palata Şurasının 2017-ci il üzrə iş planının 21-ci 
“Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət olunmasına 
nəzarət və bu barədə illik hesabatın hazırlanması” bəndlərinə uyğun olaraq idarəmiz 
tərəfindən “Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət 
olunmasına nəzarət və bu barədə illik Hesabat” və hesabata dair Şura qərarının layihəsi 
hazırlanmış, 15.12.2017-ci il tarixində tabeçilik qaydasında Palata rəhbərliyinə təqdim 
edilmişdir. Palata Şurasının 2017-ci il 20 dekabr tarixli 295/3 nömrəli qərarına əsasən, 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi M.Abbasovun məruzəsi 
dinlənilərək və təqdim olunmuş layihə müzakirə edilərək Auditorlar Palatasının Şurası 
tərəfindən “Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət 
olunmasına nəzarət və bu barədə illik Hesabat” nəzərə alınmışdır.  

3.6. İş planının 3.6-cı "Özəl sektorda şəffaflığın təmin edilməsi və korrupsiyanın 
qarşısının alınması məqsədi ilə antikorrupsiya, şəffaflıq, etik davranış və hesabatlılıq 
tələbləri (uyğunluq mexanizmi) üzrə təkliflərin hazırlanması" bəndi Auditorlar Palatası 
Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/4 nömrəli qərarının 2-ci bəndinə əsasən iş 
planından çıxarılmışdır. 

3.8. İş planının 3.8-ci "Auditorların PL/TM üzrə öhdəliklərinin təkmilləşdirilməsi: 
Auditorların fəaliyyət xarakterinə uyğun olaraq PL/TM üzrə öhdəliklərinin beynəlxalq 
standartlara uyğunlaşdırılması" bəndi Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust 
tarixli 289/4 nömrəli qərarının 2-ci bəndinə əsasən iş planından çıxarılmışdır. 

3.9.1 İş planının 3.9. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə 
dair 2017 – 2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatasına icrasının təmin edilməsi tövsiyə olunan işlərin həyata keçirilməsi 
maddəsinin 3.9.1-ci “Auditorlar Palatasında auditor xidməti sahəsində PL/TM-ə qarşı 
mübarizə üzrə qanunvericiliyin icrasına məsul şəxslərin təyin edilməsi” bəndinə və  
Palata sədrinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli 1/4 nömrəli “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017 – 2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət 
Planı”nda Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına icrasının təmin edilməsi 
tövsiyə olunan işlərin həyata keçirilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.9.1-ci və 3.9.2-ci bəndlərinin icrası 
barədə” sərəncamının 1-ci bəndinə əsasən Auditorlar Palatasında auditor xidməti 
sahəsində PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyin icrası üzrə məsul şəxslər 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov və Sədrin 
elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov təyin edilmişdir. 

3.9.2. Həmin bəndin 3.9.2-ci “Auditorlar Palatasının  tərkibində PL/TM-ə qarşı 
mübarizə sahəsində nəzarəti həyata keçirəcək struktur bölmənin müəyyən edilməsi” 
bəndinə və  Palata sədrinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli 1/4 nömrəli “Cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
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maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017 – 2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət 
Planı”nda Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına icrasının təmin edilməsi 
tövsiyə olunan işlərin həyata keçirilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.9.1-ci və 3.9.2-ci bəndlərinin icrası 
barədə” sərəncamının 2-ci bəndinə əsasən Auditorlar Palatasının tərkibində PL/TM-ə 
qarşı mübarizə sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinə tapşırılmışdır.   

3.9.3. Həmin bəndin 3.9.3-cü “cü “Auditorlar üçün PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə 
təlim strategiyasının və ona uyğun təlim proqramlarının hazırlanması və icrası 
məqsədilə tədbirlər görülməsi”, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə 
dair    2017–2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın  5.1-ci “Auditorlar Palatası ilə 
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış orqanlar arasında məlumat 
mübadiləsi və səmərəli əlaqələndirmənin təşkili”, Milli Fəaliyyət planınına əsasən 
hazırlanmış tədbirlər planının  1.1-ci “Auditorlar üçün PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə təlim 
strategiyasının və ona uyğun təlim proqramlarının hazırlanması və icrası məqsədilə 
tədbirlər görülməsi” bəndlərinə müvafiq olaraq, kadr hazırlığı şöbəsi tərəfindən “Cinayət 
yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyası və tədris 
proqramı” hazırlanmışdır. Həmin təlim strategiyası və tədris proqramı Auditorlar 
Palatasında fəaliyyət göstərən “Dəyirmi masa”nın 2017-ci il 1 may tarixli iclasında 
bəyənilmişdir və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə 
razılaşdırılmış və Palata Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/5 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir. Hazırlanmış proqrama əsasən 2017-ci il 30 noyabr tarixində “Park İnn” 
otelində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Auditorlar 
Palatası və “Headstart İnternational” Tədris Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə  “Maliyyə 
əməliyyatlarında şəffaflığın təmin edilməsi üzrə təlim proqramı”nın təqdimat 
mərasimi keçirilmişdir. Tədbirin təşkil edilməsində əsas məqsəd korrupsiyaya qarşı 
mübarizənin gücləndirilməsinə və şəffaflığın artırılmasına xidmət edəcək bu proqram 
çərçivəsində müvafiq dövlət qurumlarının, kommersiya təşkilatlarının, ictimai 
birliklərin, bankların, holdinqlərin və s. mütəxəssisləri üçün kursların keçirilməsindən 
ibarət olmuşdur. Tədbiri Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri iqtisad 
elmləri doktoru, professor Vahid Novruzov açaraq qonaqları salamladı və tədbirin 
əhəmiyyətindən danışdı. O, qeyd etdi ki, məqsəd korrupsiyaya qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsinə və şəffaflığın artırılmasına xidmət edəcək bu proqram çərçivəsində 
müvafiq dövlət qurumlarının, kommersiya təşkilatlarının, ictimai birliklərin, bankların, 
holdinqlərin və s. mütəxəssisləri üçün kursların keçirilməsidir. V.Novruzov diqqətə 
çatdırdı ki, Auditorlar Palatası "Headstart International" Tədris Mərkəzi ilə sıx 
əməkdaşlıq edir və yaxın vaxtlarda biz birlikdə tədris kurslarına başlayacağıq. Sonra 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının baş icraçı direktorunun müavini, Strateji 
xidmətlər departamentinin direktoru  Asim Zülfüqarov proqramın əhəmiyyətindən 
danışdı və qeyd etdi ki, gələn ildən yeni mühasibatlıq standartlarına keçiləcəkdir. 
Bunun üçün beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq edilir və maliyyə əməliyyatlarında 
şəffaflığın təmin edilməsi üçün bir sıra addımlar atılır. Bunlardan biri “Nağdsız 
hesablaşmalar haqqında” Qanunun tam tətbiqidir. Bundan başqa, maliyyə sektorunun 
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iştirakçıları korporativ idarəetmə standartlarına uyğun olaraq maliyyə hesabatlarını 
açıqlayırlar ki, bu da şəffaflığa xidmət edir. "Headstart International" Təlim Mərkəzinin 
rəhbəri Seyid Əli bildirib ki, təmsil etdiyi qurum gələn ilin yanvarından Auditorlar 
Palatası və MBNP-nin nəzarəti altında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və 
ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə mövzusunda təlimlər aparacaqdır. Sonra o Təlim Mərkəzinin fəaliyyətindən 
danışaraq qeyd etdi ki, 2010-cu ildən fəaliyyətə başlayan, müştərilərə maliyyə və 
mühasibatlıq, vergi uçotu, menecment və xarici dillər üzrə təlimlər təqdim edən 
"Headstart International" indiyədək Azərbaycanda 15 mindən çox tələbəyə təlim 
keçmişdir. Çıxış edən digər natiqlər proqramın korrupsiyaya qarşı mübarizədə, eləcə 
də şəffaflığın artırılmasında önəmli rol oynayacağını diqqətə çatdırmışlar. Sonra 
"Maliyyə əməliyyatlarında şəffaflığın təmin edilməsi üzrə təlim proqramı"nın təqdimatı 
olmuşdur. Tədbirdə dövlət qurumlarının - Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyinin, Maliyyə Nazirliyinin, Vergilər Nazirliyinin, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatasının, Dövlət Neft Fondunun, Mərkəzi Bankının, Hesablama Palatasının, 
Auditorlar Palatasının, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş 
İdarəsinin, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyasının,  o cümlədən, Avropa Şurasının Azərbaycan Respublikasındakı 
Ofisinin nümayəndəsi, Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun, kommersiya 
təşkilatlarının, ictimai birliklərin, bankların, holdinqlərin, təhsil müəssisələrinin, yerli və 
beynəlxalq audit şirkətlərinin və s. nümayəndələri iştirak etmişlər.  

3.9.4. Həmin bəndin 3.9.4-cü “Auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara 
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət 
sisteminin qurulması və effektiv tətbiqi üzrə metodiki dəstəyin təmin edilməsi” bəndinə 
əsasən, Palata sədri cənab Vahid Novruzovun rəhbərliyi altında Auditin hüquqi təminatı 
və standartlaşdırma idarəsi tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və 
ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin qurulmasına və tətbiqinə dair metodik 
göstəriş”in layihəsinin hazırlanması və təklif və tövsiyələrin verilməsi üçün "dəyirmi 
masa"nın üzvləri olan auditorlara göndərilməsi təmin edilmişdir. Auditorlar Palatasında 
fəaliyyət göstərən "dəyirmi masa"nın 2017-ci il 16 may tarixli iclasında “Metodik 
göstəriş”in layihəsi Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəis müavini 
Bəhruzə Məmmədli tərəfindən məruzə olunaraq müzakirə edilmişdir. "Dəyirmi masa"da 
verilən təkliflər nəzərə alınaraq layihə yenidən hazırlanmış və 2017-ci il 26 may tarixində 
rəy verilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına 
göndərilmişdir. “Metodik göstəriş” Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 
iclasında Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəis müavini Bəhruzə 
Məmmədli tərəfindən məruzə edilmiş və Şuranın 288/1 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir. 
Şura qərarının 2-ci “Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə (M.Abbasov) 
tapşırılsın ki, iki həftə müddətində “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
üzrə daxili nəzarət sisteminin qurulmasına və tətbiqinə dair metodik göstəriş” tətbiq 
edilmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiyasına, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə, Azərbaycan 
Respublikası Vergilər Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında 
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Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə, Azərbaycan Respublikası Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatasına, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına, 
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyasına göndərilməsi təmin edilsin” bəndinə uyğun olaraq “Metodik 
göstəriş”in 2017-ci il 12 iyul tarixində aidiyyəti qurumlara göndərilməsi təmin edilmişdir. 
Palata sədrinin 27.07.2017-ci il tarixli dərkənar göstərişinə əsasən Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatasının baş icraçı direktoru İbrahim Alışov tərəfindən göndərilən “Metodik 
göstəriş”in layihəsi ilə bağlı rəyə Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsində 
baxılmış və təsdiq edilmiş “Metodik göstəriş”in 2017-ci il 12 iyul tarixində Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatasının göndərilməsi barədə məktubun 03.08.2017-ci il 
tarixində aidiyyəti üzrə göndərilməsi təmin edilmişdir.   

3.9.5. Həmin bəndin 3.9.5-ci "Auditorlara müştəri və benefisiar mülkiyyətçilərin 
eyniləşdirilməsi, verifikasiyasına dair məlumat bazasının yaradılması və PL/TM 
risklərinin müəyyən edilməsi, əməliyyatların və riskli müştərilərin monitorinqinə imkan 
verən informasiya sisteminin tətbiqi üzrə metodiki dəstəyin təmin edilməsi" və 3.9.6-cı 
"Auditorlara şübhəli əməliyyatların aşkarlanması indikatorlarının və PL/TM 
tipologiyalarının müəyyən edilməsi və müntəzəm olaraq yenilənməsi məqsədilə 
metodiki dəstəyin təmin edilməsi" bəndləri Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 
avqust tarixli 289/4 nömrəli qərarının 2-ci bəndinə əsasən iş planından çıxarılmışdır. 

3.9.7. Həmin bəndin 3.9.7-ci “Auditorlara “öz müştərini tanı”, o cümlədən müştəri 
qəbulu siyasətinin formalaşdırılması üzrə metodik dəstəyin təmin edilməsi”, Milli 
Fəaliyyət Planının 5.4 “PL/TM qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin monitorinq 
subyekti tərəfindən effektiv tətbiqinə nail olunması bəndinin “Monitorinq subyektinə” “Öz 
müştərini tanı”, tədbirlər planının 1.4.1-ci “Auditorlara “öz müştərini tanı”, o cümlədən 
müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılması üzrə metodiki dəstəyin təmin edilməsi” o 
cümlədən müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılması üzrə metodiki dəstəyin təmin 
edilməsi” qiymətləndirmə indikatoru yarımdənlərinə müvafiq olaraq kadr hazırlığı şöbəsi 
tərəfindən metodiki göstəriş hazırlanmışdır. Bu metodik göstəriş Palata Şurasının 
yanında Dəyirmi Masanın 2017-ci il 07 iyun tarixində keçirilmiş iclasında baxılmış irad 
və təkliflər nəzərə alınmaqla yenidən hazırlanıb  təkmilləşdirilmiş material Palata 
Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/3 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənmişdir.  

3.9.8. Həmin bəndin 3.9.8-ci "Auditorların PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə məsul 
şəxsinin eyniləşdirilmə, hesab və əməliyyatlar üzrə məlumatlara çıxışının təmin 
edilməsinə metodiki dəstəyin təmin edilməsi" və 3.9.9-cu "Auditor təşkilatlarında PL/TM-
ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət sisteminin effektivliyinin müəyyən edilməsi 
üçün daxili audit yoxlamalarının nəticələrinin qiymətləndirilməsi" bəndləri Auditorlar 
Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/4 nömrəli qərarının 2-ci bəndinə 
əsasən iş planından çıxarılmışdır. 

3.9.10. Həmin bəndin 3.9.10-cu “Auditorlar Palatasının PL/TM-ə qarşı mübarizə 
sahəsində yoxlamalara cəlb edilən işçi heyəti üçün təlimlərin keçirilməsi” bəndinə 
müvafiq olaraq, idarə tərəfindən auditorların ixtisasartırma kursunun proqramına əlavə 
edilərək keçirilən kurslarda tədris edilmişdir.  
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3.9.11. Həmin bəndin 3.9.11-ci "Auditorlar Palatası tərəfindən risk əsaslı nəzarət 
proqramının hazırlanması və tətbiqi üzrə tədbirlərin görülməsi", 3.9.12-ci "Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatasına Auditorlar Palatasından və onun üzvləri olan auditor 
təşkilatlarından və sərbəst auditorlardan daxil olan şübhəli əməliyyatlar barədə 
məlumatların keyfiyyətinə nəzarət və geriyə məlumatlandırma sisteminin qurulması üzrə 
tədbirlər görülməsi", 3.9.13-cü " Auditorlar Palatasının və onun üzvləri olan auditor 
təşkilatlarının və sərbəst auditorların Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının məlumat 
bazasına qoşulmasının təşviqi  və təmin edilməsi", 3.9.14-cü " Auditorlar Palatası 
tərəfindən PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə risk qiymətləndirmələrinin həyata keçirilməsi 
üzrə tədbirlər görülməsi" bəndləri Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust 
tarixli 289/4 nömrəli qərarının 2-ci bəndinə əsasən iş planından çıxarılmışdır. 

* * * 

 

IV. KADR HAZIRLIĞI 

4.1. İş planının 4.1-ci “2017-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris 
proqramının və qrafikinın hazırlanması” bəndinin icrası ilə əlaqədar, Kadr hazırlığı, 
akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin Kadr hazırlığı şöbəsi tərəfindən 2017-ci 
il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramı və auditorların qruplar üzrə 
siyahısı hazırlanaraq, Palata Şurasının iclasında müzakirə edilməsi üçün 28 aprel 2017-
ci tarixində xidməti məktubla Palatanın sədri cənab V.Novruzova təqdim edilmişdir.  

4.2. İş planının 4.2-ci  “Auditor adı almaq üçün imtahanların təşkili” bəndinə uyğun 
olaraq, Auditorlar Palatasının İmtahan Komissiyası və Kadr hazırlığı, akkreditasiya və 
beynəlxalq əlaqələr idarəsi tərəfindən auditor fəaliyyəti  ilə məşğul olmaq hüququ verən 
lisenziyalarının qüvvədə olma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar bir qrup auditorlara 
və auditor adı almaq üçün yeni müraciət etmiş şəxslərə 2017-ci il 22 iyul tarixində I pillə 
və 29 iyul tarixində isə II pillə üzrə imtahanlar təşkil edilmişdir. İmtahanın nəticələrinə 
görə lisenziyaların müddəti başa çatmış 2 nəfər iştirak etməmiş, 2 nəfər lisenziyaların 
müddəti başa çatmış, 17 nəfər isə yeni auditor adı almaq üçün imtahanda iştirak etmiş 
və hər biri müvəffəq nəticə əldə etmişdir. İmtahanın nəticələrinə dair təsdiq edilmiş 
protokol Palatanın rəhbərliyinə, aidiyyatı struktur bölmələrinə göndərilmiş, eyni zamanda 
Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. Həmin bəndin icrası ilə əlaqədar idarə 
tərəfindən cari ilin dekabr ayında keçiriləcək imtahanla əlaqədar elan hazırlanmış və 
Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 2017-ci il 16 dekabr tarixində I pillə və 
23 dekabr tarixində II pillə üzrə imtahanın nəticələrinə görə lisenziyaların müddəti başa 
çatmış 2 nəfər nəfər iştirak etməmiş, 26 nəfər isə yeni auditor adı almaq üçün 
imtahanda iştirak etmiş, bunlardan 25 nəfər müvəffəq 1 nəfər isə qeyri müvəffəq bal 
toplamışdır. İmtahanın nəticələrinə dair təsdiq edilmiş protokol Palatanın rəhbərliyinə, 
aidiyyatı struktur bölmələrinə göndərilmiş, eyni zamanda Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir. Həmin bəndin icrası ilə əlaqədar idarə tərəfindən cari ilin dekabr ayında 
keçiriləcək imtahanla əlaqədar elan hazırlanmış və Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir 
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4.3. İş planının 4.3-cü “Auditorların ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi”  bəndinə 
uyğun olaraq, idarə tərəfindən təsdiq edilmiş siyahı üzrə I və II qrup auditorların 
ixtisasartırma kurslarında iştirak edilməsi ilə bağlı onlara xəbərdarlıq məktubları 
göndərilmişdir. I və II qrup auditorlara 2017-ci il 05 sentyabr tarixindən 29 sentyabr 
tarixinədək ixtisasartırma kursları təşkil edilmiş və kurs zamanı idarənin əməkdaşları 
tərəfindən onların davamiyyətinə nəzarət edilmişdir. Kursların nəticələrinə dair 2017-ci il 
30 sentyabr tarixində test imtahanı keçirilmişdir. Həmin bəndin icrası ilə əlaqədar  təsdiq 
edilmiş siyahı üzrə III, IV və V qrup auditorların ixtisasartırma kurslarında iştirak edilməsi 
ilə bağlı xəbərdarlıq məktubları göndərilmişdir. İdarə tərəfindən həmin qruplar üzrə 
ixtisasartırma kurslarının tədrisinə 2017-ci il 2 oktyabr tarixindən 25 oktyabr tarixinədək 
ixtisasartırma kursları təşkil edilmiş və kurs zamanı idarənin əməkdaşları tərəfindən 
onların davamiyyətinə nəzarət edilmişdir. Kursların nəticələrinə dair 2017-ci il 28 oktyabr 
tarixində test imtahanı  keçirilmişdir. Test imtahanını müvəffəq nəticə göstərənlər 
sertifikatla təltif olunmuşlar. 

4.4.  İş planının 4.4-cü “Auditor təşkilatlarının əməkdaşları (assistentlər, 
mütəxəssislər) üçün ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi” bəndinə uyğun olaraq, 2017-
ci il 10 aprel tarixində auditor təşkilatlarına müraciət məktubları göndərilmişdir. Palata 
sədrinin 2017-ci il 02 may  tarixli 06B saylı əmri ilə təsdiq edilmiş proqrama əsasən, 
2017-cı il 08 may tarixindən etibarən 28 auditor təşkilatından müraciət etmiş 16 nəfər 
mütəxəssisə kurslar tədris edilməyə başlanılmışdır. Kurslar 2017-ci il 07 iyun tarixində 
başa çatmışdır. Sonda kurs iştirakçılarına dinləyici sertifikatları təqdim edilmişdir. 2017-
ci il 20 noyabr tarixindən 22 dekabr tarixinədək auditor təşkilatlarından müraciət etmiş 
20 nəfər mütəxəssisə kurslar keçirilmişdir. Sonda kurs iştirakçılarına dinləyici sertifikatı 
təqdim edilmişdir.  

4.5.  İş planının 4.5-ci “Daxili audit kurslarının təşkili” bəndinə uyğun olaraq, 
kurslarla bağlı elan 2017-ci il 26 yanvar tarixində Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir. 2017-ci il 13 mart tarixində 75 müxtəlif müəssisələrə müraciət məktubu 
göndərilmişdir. Müraciət etmiş 11 nəfər şəxsə 2017-ci il 03 aprel tarixindən, Palata 
sədrinin 2015-ci il 11 mart tarixli 10 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş proqram əsasında 
“Daxili auditin əsasları” mövzusunda kurslar tədris edilməyə başlanmışdır. 2017-cı il 03 
may tarixində kurslar başa çatdırılmışdır. Kurslarda iştirak edən şəxslərə dinləyici 
sertifikatları təqdim edilmişdir. Kurslar barədə məlumat Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir.  2017-ci il 13 noyabr tarixindən 28 noyabr tarixinədək müraciət etmiş 
20 nəfər şəxsə “Daxili auditin əsasları” mövzusunda kurslar keçirilmişdir. 2017-ci il 30 
noyabr tarixində kursun yekununa dair imtahan keçirilmişdir. İmtahanı müvəffəq balla 
bitirən şəxslərə sertifikat təqdim edilmişdir. Müraciət edən 9 nəfər mütəxəssisə  2017-ci 
il 14 dekabr tarixində isə növbəti kurslar tədris edilməyə başlanmışdır. Hal-hazırda kurs 
davam etdirilir. 

4.6.  İş planının 4.6-cı “Mühasibat uçotu kurslarının keçirilməsi” bəndinə uyğun 
olaraq, əməkdaşlıq etdiyimiz elmi tədris mərkəzləri ilə birgə kurslar təşkil olunur. 

 
4.7. İş planının 4.7-ci “Beynəlxalq audit standartlarına və Peşəkar Mühasiblərin 

Etika Məcəlləsinə edilmiş son əlavə və dəyişiklikləri müntəzəm olaraq auditorların 
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ixtisasartırma kurslarının proqramına daxil edilməsi və tədrisi” bəndinə uyğun olaraq, 
əlavə və dəyişikliklər ixtisasartırma kursunun proqramına daxil edilmiş və tədris 
edilmişdir.   

 
4.8. İş planın 4.8-ci “Auditorların və Palatanın əməkdaşlarının xarici və beynəlxalq 

qurumlarda təcrübə mübadiləsinin təşkili” bəndinə və Kadr hazırlığı, akkreditasiya və 
beynəlxalq əlaqələr idarəsinin 2017-ci 21 fevral tarixli məktubuna əsasən Palatanın 
struktur bölmələri tərəfindən təkliflər hazırlanmış və Kadr hazırlığı, akkreditasiya və 
beynəlxalq əlaqələr idarəsi tərəfindən auditorların və Palatanın əməkdaşlarının xarici və 
beynəlxalq qurumlarda təcrübə mübadiləsi keçməsi ilə bağlı hesabat hazırlanmışdır. 
Xarici və beynəlxalq tədbirlərdə olan şəxslər 2017-ci il ərzində bir sıra ölkələrdə müxtəlif 
səpkili tədbirlərdə iştirak etmiş, həmin tədbirlər əsasında yeni təcrübə və biliklərə 
yiyələnmişlər. 

• Hesabat hazırlanmamışdan öncə cari il ərzində xarici ölkələrdə təcrübə 
mübadiləsi keçmək üçün müxtəlif səpkili tədbirlərdə iştirak edilməsi və bu barədə 
Auditorlar Palatasında məlumat verilməsinə dair 2017-ci il 10 noyabr tarixində Palata 
üzvlərinə elektron müraciət göndərilmişdir. Məlum olmuşdur ki, cari il ərzində Auditorlar 
Palatasının dörd əməkdaşı (Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov, Auditorlar 
Palatasının Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramov, Auditorlar Palatasının sədrinin elmi-
metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov, Auditorlar Palatasının Kadr hazırlığı, 
akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin  müdiri Səbuhi Gülməmmədov), doqquz 
üzvü (“ANR AUDİT” MMC-nin direktoru Namiq Abbaslı, “L.B. Audit xidməti” MMC-nin 
direktoru Lamiyə Bayramova, "MAK AZƏRBAYCAN LTD-nin direktoru Zamin 
Hüseynov" MMC, “KPMC Audit Azərbaycan” MMC-nin direktoru Vüqar Əliyev, “KPMC 
Audit Azərbaycan” MMC-nin meneceri Hüseynov Şahmar, “KPMC Audit Azərbaycan” 
MMC-də nəzarətçi vəzifəsində çalışan Məhbubə Zeynallı, “BDO Azərbaycan” MMC-nin 
idarəedici partnyoru Yunis Salayev, “Deloitte and Touche” MMC-nin direktoru Camal 
Həsənov, “Deloitte and Touche” MMC-nin partnyoru Allin Kelli,) və bir sərbəst auditor 
(Nazim Axundov) xaricdə beynəlxalq tədbirlərdə ezamiyyədə olmuşdur. Mövzu ilə 
əlaqədar rəsmi müraciətlərimizi cavablandıran bəzi təşkilatlar isə cari il ərzində heç bir 
təcrübə mübadiləsi keçmədiklərini bildirdilər. Bu təşkilatlara “Kaspian Konsaltinq” auditor 
şirkəti, “Caspian Bussines Consultans” MMC, “Baker Tilly Azerbaijan” MMC , “HLB 
Azərbaycan” MMC, “G and A audit” MMC, “Mak Azərbaycan LTD” MMC, “Moss Adams 
Azərbaycan” MMC, “M and J Accuracy Consulting” MMC, “PREMİUM – AUDİT” MMC, 
“Premier audit and Consulting LLC” MMC, daxildir. Auditorların və Palatanın 
əməkdaşlarının xarici və beynəlxalq qurumlarda iştirakına dair aşağıdakı məlumatı 
təqdim edirik:  

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında 
Beynəlxalq əlaqələr və xarici təşkilatlarla iş üzrə Komitənin sədri, "L.B. Audit 
xidməti" MMC-nin direktoru Lamiyə Qəşəm qızı Bayramova 2017-ci il 28-29 mart 
tarixində Brüssel şəhərində keçirilmiş EFAA-nın (Avropa Mühasiblər və Auditorlar 
Federasiyası) növbəti İdarə heyətinin iclasında iştirak etmək məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Beynəlxalq əlaqələr və xarici 
təşkilatlarla iş üzrə Komitənin sədri və 2017-ci il 27 mart tarixindən 2017-ci il 30 mart 
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tarixinədək 04 (dörd) gün müddətinə Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərinə ezam 
olunmuşdur. 

• Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının nümayəndə heyətinin 
başçısı, Palatanın sədri Vahid Tapdıq oğlu Novruzov, Aparatın rəhbəri Qəşəm 
Hacalı oğlu Bayramov 2017-ci il 26-27 aprel tarixində Dünya Bankının Maliyyə 
Hesabatı İslahatlar Mərkəzi tərəfindən Ukraynanın Kiyev şəhərində “Maliyyə 
hesabatlarının əhəmiyyətliliyinin təmin edilməsi diqqət mərkəzində-mikro, kiçik və orta 
müəssisələrdir” mövzusunda keçirilmiş konfransda  iştirak etmək məqsədilə 2017-ci il 
25 aprel tarixdən 2017-ci il 28 aprel tarixədək  04 (dörd) gün müddətinə, Palata 
sədrinin elmi –metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Musa oğlu Talıbov və “ANR 
AUDİT” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru Namiq Rasim oğlu Abbaslı 
2017-ci il 25 aprel tarixdən 2017-ci il 29 aprel tarixədək 05 (beş) gün müddətinə 
Ukrayna Respublikasının Kiyev şəhərinə ezam olunmuşlar.  

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında 
Beynəlxalq əlaqələr və xarici təşkilatlarla iş üzrə Komitənin sədri, “L.B.Audit 
xidməti” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin direktoru Lamiyə Qəşəm qızı 
Bayramova 2017-ci il 7,8,9 iyun tarixində Avropanın Mühasiblər və Auditorlar 
Federasiyası (EFAA) Təminat və Mühasiblər Ekspert İclasında, EFAA illik Beynəlxalq 
Konfransında və EFAA illik Ümumi İclasında iştirak etmək məqsədilə 2017-ci il 06 iyun 
tarixindən 2017-ci il 10 iyun tarixədək 05 (beş) gün müddətinə Almaniyanın  paytaxtı 
Berlin şəhərinə ezam olunmuşdur. 

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Kadr hazırlığı, 
akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr İdarəsinin rəisi Səbuhi Yediyar oğlu 
Gülməmmədov 2017-ci il 03 noyabr tarixində Rumıniya  Maliyyə Auditorlar Palatası 
tərəfindən təşkil edilmiş “Rumıniya Maliyyə Auditoru Peşəsi 5-ci Qurultayı”nda  iştirak  
etmək məqsədilə 2017-ci il 02 noyabr tarixdən 2017-ci il 05 noyabr tarixədək 04 (dörd) 
gün müddətinə Rumıniya Respublikasının Buxarest şəhərinə ezam olunmuşdur.  

• Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti-
nümayəndə heyətinin rəhbəri-Palatanın sədri Vahid Tapdıq oğlu Novruzov, 
Aparatının rəhbəri  Qəşəm Hacalı oğlu Bayramov, sədrin elmi-metodik məsələlər 
üzrə müşaviri Nəcəf Musa oğlu Talıbov və sərbəst auditor Nazim Zakir oğlu 
Axundov 2017-ci il 24-25 oktyabr tarixində Avstriyanın Vyana şəhərində Dünya 
Bankının Maliyyə Hesabatlılığı üzrə İslahat Mərkəzi (CFRR) tərəfindən təşkil edilmiş 
“Mühasibat Uçotu və Audit Qaydalarında İrəliləyiş: Qeyri-maliyyə Hesabatı üçün Daha 
Yaxşı Mühafizə və Adekvat Tələblər vasitəsilə uyğunluğunun Təkmilləşdiriməsi” adlı 
mühasibat uçotu və audit standartlarının təcrübəsi üzrə seminarda iştirak etmək 
məqsədilə 2017-ci il 23 oktyabr tarixdən 2017-ci il 26 oktyabr tarixədək  04 (dörd) gün 
müddətinə Avstriyanın Vyana şəhərinə ezam olunmuşlar.  

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında 
Beynəlxalq əlaqələr və xarici təşkilatlarla iş üzrə Komitənin sədri, "L.B. Audit 
xidməti" MMC-nin direktoru Lamiyə Qəşəm qızı Bayramova 2017-ci il 15-16 noyabr 
tarixində Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (İFAC) Şurasının Ümumi Yığıncağında 
iştirak etmək məqsədilə 2017-ci il 13 noyabr tarixdən 2017-ci il 17 noyabr tarixədək 05 
(beş) gün müddətinə Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərinə ezam olunmuşdur. 
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• Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının sədri V.Novruzov 
2017-cı il 6-10 dekabr tarixlərində Türkiyənin Antalya şəhərində İstanbul Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tərəfindən təşkil edilmiş “Texnologiya və İnnovasiya” 
mövzusunda keçirilmiş XII Beynəlxalq Türkiyə Audit Simpoziumunda iştirak etmək 
məqsədilə 2017-ci il 5 dekabr tarixindən 2017-ci il 8 dekabr tarixinədək 04 (dörd) gün 
müddətinə, "MAK AZƏRBAYCAN LTD" MMC-nın direktoru Zamin Hüseynov və 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Beynəlxalq 
əlaqələr və xarici təşkilatlarla iş üzrə Komitənin sədri, "L.B. Audit xidməti" MMC-
nin direktoru Lamiyə Qəşəm qızı Bayramova 2017-ci il 6 dekabr tarixindən 2017-ci il 
10 dekabr tarixinədək 04 (dörd) gün müddətinə Türkiyənin Antaliya şəhərinə ezam 
olunmuşlar.  

• 2017-ci il ərzində Palatanın üzvləri aşağıdakı xarici səfərlərdə iştirak etmişlər:  
• “KPMC Audit Azərbaycan” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin direktoru 

Vüqar Əliyev 2017-ci il 19 may tarixində “Kazan Summit 2017” mövzusu əsasında 
Qazan şəhərində, 2017-ci il 1 iyun - 2017-ci il 3 iyun tarixlərində isə Rusiyanın Sank 
Peterburq şəhərində SPİEF-da ( Beynəlxalq İqtisadi Forum) iştirak etmişdir. Bundan 
başqa, təşkilatın meneceri Hüseynov Şahmar 2017-ci il 5 sentyabr - 2017-ci il 9 
sentyabr tarixlərində Gürcüstanın Tiflis şəhərində “İn Charge to Managers” 
mövzusunda, 2017-ci il 21 noyabr – 2017-ci il 24 noyabr tarixini əhatə edən dövrdə isə, 
Macarıstanın Budapeşt şəhərində “EMA New Manager Milestone Event FY18 ( Yeni 
Menecer Mərhələsi)” movzusundakı tədbirlərdə səfərdə olmuşdur. Nəzarətçi 
vəzifəsində çalışan Məhbubə Zeynallı isə, 2017-ci il 8 sentyabr – 2017-ci il 10 
sentyabr tarixlərində “PJSV for Experienced in Charged” mövzusunda Gürcüstanın Tiflis 
şəhərində ezamiyyətdə olmuşdur. 

• “BDO Azərbaycan” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti tərəfindən idarəedici 
partnyor Yunis Salayev 2017-ci il 25 sentyabr - 2017-ci il 27 sentyabr tarixlərində 
“Qlobal Audit" mövzulu konfransda Almaniyada səfərdə olmuşdur.  

• “Deloitte and Touche” məhdud məsuliyyətli auditor cəmiyyətinin 
partnyoru Allin Kelli “Audit prosedurları zamanı analitik bacarığın artırılması və tətbiqi 
üsulları, Audit standartları ilə bağlı yeni dəyişikliklər” mövzusunda Rusiyanın Moskva 
şəhərində ezamiyyədə olmuşdur. Təşkilatın direktoru Camal Həsənov isə “Bir sıra 
mürəkkəb kapital və borc əməliyyatları ilə bağlı uzunmüddətli kurslar” seminarında 
İngiltərənin London şəhərində, baş menecer vəzifəsində çalışan Tural Cəfərli isə 
“Departamentlər arası komandalarda çalışaraq funksional həllər vasitəsilə mövcud 
müştərilərə dəyər qatmaq”, “Region üzrə direktor və partnyorlar ilə müzakirələrdə rol 
almaq”, “Təcrübəli menecer kimi uğurlu olmaq üçün gərəkli kompleks bacarıqlar üzrə 
təcrübə toplamaq”, “Biznesin inkişafı, əlaqələrin qurulması, həmçinin səlis və effektiv 
ünsiyyət üzrə bacarıqların gücləndirilməsinə diqqət yetirmək” mövzularında Rusiya 
Federasiyasının Krasnodar diyarının Soçi şəhərində konfransda iştirak etmişlər.  

 
* * * 

 
V. BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 
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5.1. İş planının 5.1-ci “IFAC-a təqdim edilmiş fəaliyyət planının icrası ilə əlaqədar 
məlumatların hazırlanması və göndərilməsi” bəndi ilə əlaqədar qeyd olunur ki, IFAC-a 
2016-cı ilin fevral ayında müvafiq fəaliyyət planı təqdim olunmuş və həmin plan 2020-ci 
ilədək olan dövrü əhatə etmişdir. Mövcud plan IFAC-ın internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir. Fəaliyyət planı ilə bağlı IFAC-dan heç bir sorğu, irad, təklif və tələb 
daxil olmamışdır. 

5.2. İş planının 5.2-ci “Beynəlxalq audit və mühasibat qurumları tərəfindən təşkil 
olunacaq konfranslarda, forumlarda, simpoziumlarda və digər tədbirlərdə Palata 
təmsilçilərinin iştirakının təmin edilməsi” bəndinin icrasının təmin edilməsi bəndinə 
uyğun olaraq, 2017-ci il 6-7 noyabr tarixlərində 26-27 aprel tarixlərində Malayziya 
Mühasiblər İnstitutunun Malayziyanın Kuala Lumpur şəhərində keçiriləcək 2017 MIA 
Beynəlxalq Mühasiblər Konfransı sərbəst auditor Üzeyir Fətiyevin etməsi məqsədilə 
zəruri tədbirlərin görülməsi, əlaqədar sənədlərin vaxtı-vaxtında tərcüməsinin təminatı, o 
cümlədən tədbirin təşkilatçıları ilə yazışma və telefon danışıqlarının aparılması, 
qeydiyyat formaları, suallarının cavablandırılıb doldurulması Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsi 
tərəfindən həyata keçirilir. 

5.3. İş planının 5.3-cü “Xarici ölkələrin mühasibat və audit qurumları ilə əlaqələrin 
yaradılması və əməkdaşlıq sazişlərinin bağlanması” bəndinin icrasının təmin edilməsi 
bəndinə uyğun olaraq, Latviya Mühasiblər Assosiasiyası, Estoniya Auditorlar 
Assosiasiyası və "Rusiya Auditorlar Birliyi" (Assosiasiya) Özünütənzimləyən Auditorlar 
Təşkilatı (RAB ÖAT) ilə əməkdaşlıq üçün yazışmalar və danışıqlar aparılmış və 2017-ci 
il 30 iyun tarixində Latviya Mühasiblər Assosiasiyası  ilə 2017-ci il 22 sentyabr tarixində 
isə Estoniya Auditorlar Assosiasiyası və "Rusiya Auditorlar Birliyi" (Assosiasiya) 
Özünütənzimləyən Auditorlar Təşkilatı (RAB ÖAT) ilə Anlaşma Memorandumudumu 
imzalanmışdır. Hal-hazırda bu bəndlin icrası ilə əlaqədar digər xarici qurumlarla da 
əməkdaşlıq üçün yazışmalar və danışıqıar aparılır.  

5.4. İş planının 5.4-cü “Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası və EFAA ilə birgə 
işlərin aparılması” bəndinin icrası ilə əlaqədar IFAC və EFAA-dan daxil olan 38 məlumat 
xarakterli sənəd xidməti istifadə üçün qəbul edilmişdir.  

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Beynəlxalq 
Əlaqələr üzrə Komitənin sədri, Avropa Mühasiblər və Auditorlar  Federasiyasının 
(EFAA) Direktorlar Şurasının üzvü Lamiyə Bayramova 2017-cı ilin 28-30 mart 
tarixlərində Belçika Respublikasının paytaxtı Brüssel şəhərində EFAA-nın  İdarə 
Heyətinin iclasında və “The Trickle Down Effect (Damlama Təsiri)” : BMHS (IFRS) və 
Kiçik və Orta olçülü Müəssisələr üçün muhasibatlıq metodları” mövzusunda keçirilən 
Dəyirmi Masa iclasında iştirak etmişdir. 

• EFAA-nın Direktorlar Şurasının iclasında maliyyə hesabatı, vergilər, 2016-
2017-ci illər üzrə fəaliyyət planın həyata keçirilməsi, EFAA-dakı reformlar, üzvlük haqqı 
ilə bağlı reformlar, EFAA-nın yeni nizamnamə layihəsi, gələcək tədbirlər və s. mövzulara 
dair müzakirələr aparılmışdır..   

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Beynəlxalq 
Əlaqələr üzrə Komitəsinin Sədri, Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının ( 
EFAA) Direktorlar Şurasının üzvü, Lamiyə Bayramova 2017-ci ilin 7,8,9 iyun tarixlərində 
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Almaniya Federativ Respublikasının Berlin şəhərində EFAA-nın  İdarə Heyətinin 
iclasında, İllik Beynəlxalq Konfransında və İllik Ümumi İclasında  iştirak etmişdir. 

• EFAA “Rəqəmsal Peşənin İnkişafı” mövzusunda Beynəlxalq Konfransı Berlin 
şəhərində həyata keçirdi. Konfransda EFAA-nın prezidenti Bodo Riçart, ACCA 
Texnologiya Departamentinin  Rəhbəri Narayanan Vaidyanathan, Avropa Birliyinin 
Eksperti Dimitra Liveri, Vyana Universitetinin Professoru Dimitris Karagiannis, Hindistan 
Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər İnstitutunun Şura Üzvü M P Vijay Kumar, Martin De Bie 
və digər ekspertlərin mühazirələri dinlənilmiş və müzakirə edilmişdir. 

• Konfransda “Müvafiq Rəqəmsal İnkişaflar”, “Rəqəmsal Zamanda Biznes və 
Cəmiyyət”, “Rəqəmsal Peşə” mövzularını əhatə edən mülahizələr dinlənildi və daha 
ətraflı müzakirələr aparılmışdır. 

• EFAA-nın Direktorlar Şurasının iclasında isə maliyyə hesabatı, vergilər, 
2016-2017-ci illər üzrə fəaliyyət planın həyata keçirilməsi, EFAA-dakı reformlar, üzvlük 
haqqı ilə bağlı reformlar, EFAA-nın yeni nizamnamə layihəsi, gələcək tədbirlər və s. 
mövzulara dair müzakirələr aparılmışdır. 

• Auditorlar Palatasının Şurası yanında Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Komitəsinin 
Sədri Lamiyə Bayramova 2017-ci ilin  14,15,16 noyabr tarixlərində Brüssel şəhərində 
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının illik Ümumi Şura İclasında və  18,19  noyabr  
tarixlərində isə Albaniya Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər İnstitutunun 20 illik yubileyində 
və “Daima Dəyişən İqtisadi Mühitdə Auditorların Üzləşdiyi Çətinliklər” mövzusunda 
konfransda  iştirak etmişdir. 

• 16  Noyabr tarixində Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (İFAC) tərəfindən “ 
Mühasibat peşə mənsublari və kicik və orta ölçülü sahibkarlıq subyektlərinin idarəetmə 
məsləhətçisi” və “Mühasibatlıq və inkişaf” movzularinda panellər keçirildi. Konqresdə 
mövzu ilə bağlı bir sıra məruzələr dinlənilmişdir.  

• Albaniyada keçirilən Konfransda Lamiyə Bayramova çıxış etmiş, “daima 
dəyişən iqtisadi mühitdə auditorların üzləşdiyi çətinliklər mühasib peşə sahiblərinin 
gələcəkdəki  rolu, maliyyə təşkilatlarının xüsusilə kiçik və orta ölçülü sahibkarlıq 
subyekti kimi cəmiyyətdəki rolu və peşənin inkişafı, mühasibat firmalarının inkişafı, 
rəqəmsallaşdırma və texnologiyadan istifadə - keyfiyyətin artılması və peşəkar 
xidmətlərin növünün artırılması, təhsilin inkişafı”  mövzularında təqdimatlar edilmişdir. 

5.5. İş planının 5.5-ci “Auditə dair beynəlxalq normativ sənədlərin hazırlanmasında 
və sorğularda iştirak edilməsi” bəndinin icrasının təmin edilməsi bəndinə uyğun olaraq, 
IFAC və EFAA tərəfindən göndərilmiş 4 sorğu cavablandırılaraq göndərilmişdir.  

                                                          * * * 

 

                    VI. NƏŞRLƏR, KONFRANSLAR VƏ SEMİNARLAR 

 
6.1. İş planının 6.1-ci “Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, 

simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və seminarların” təşkili bəndinə  və təsdiq edilmiş 
plan-proqramın 1-ci bölməsinə əsasən, idarə tərəfindən 2017-ci ilin 17 yanvar tarixində 
“Yenilənmiş BAS-na müvafiq auditor hesabatlarının və rəylərinin hazırlanması” və 2-ci 
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bölməsinə əsasən, “Auditdə qiymətqoyma” mövzusunda seminar təşkil edilmiş, 
məruzəçi qismində Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov çıxış 
etmişdir. Seminar barədə geniş məlumat Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 
Hal-hazırda bu istiqamətdə işlər idarə tərəfindən davam etdirilir. 

6.3. Həmin bəndin 3-cü “Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabət əlamətlərinin 
aşkarlanması və onunla mübarizə ” mövzusunda 27 yanvar 2017-ci il tarixində dəyirmi 
masa təşkil edilmişdir, məruzəçi qismində Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri 
Nəcəf Talıbov çıxış  etmişdir. Seminar barədə geniş məlumat Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilmişdir. Hal-hazırda bu istiqamətdə işlər idarə tərəfindən davam 
etdirilir. 

6.4. Həmin bəndin 4-cü və 5-ci “2017-ci ildə vergi yenilikləri“ və “Keyfiyyətə 
nəzarətə dair iş sənədlərinin müvafiq cədvəllərin və hesabat formasının hazırlanması və 
təqdim edilməsi” mövzusunda 2017-ci il 06 mart tarixində seminar təşkil edilmişdir, 
məruzəçi qismində Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov və 
Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri Yaşar Namazəliyev çıxış etmişdir. Seminar 
barədə geniş məlumat Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. Hal-hazırda bu 
istiqamətdə işlər idarə tərəfindən davam etdirilir. 

6.6. Həmin bəndin 6-cı “Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlərin maarifləndirilməsi” 
mövzusunda 2017-ci 15 mart tarixində seminar təşkil edilmişdir, məruzəçi qismində 
Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov və Auditin keyfiyyətinə 
nəzarət şöbəsinin müdiri Yaşar Namazəliyev çıxış etmişdir. Seminar barədə geniş 
məlumat Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. Hal-hazırda bu istiqamətdə 
işlər idarə tərəfindən davam etdirilir. 

6.7. Həmin bəndin 7-ci “2017-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris 
proqramına dair dəyirmi masa” mövzusunda 2017-ci il aprel ayında dəyirmi masada 
kursun proqrami müzakirə edilərək bəyənilmiş, Şura iclasında müzakirə edilərək təsdiq 
edilmişdir. 

6.8. Həmin bəndin 8-ci bəndinə əsasən 17 may 2017-ci il tarixdə Palatada bir sıra 
auditor təşkilatlarının nümayəndələrinin və sərbəst auditorların iştirakı ilə “Dempinq 
və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair tədbirlər  sistemi" mövzusunda Dəyirmi 
masa keçirilmişdir. Dəyirmi masada auditor xidməti bazarında haqsız rəqabət və 
dempinq hallarının aşkar edilməsi və onlara qarşı mübarizə aparılmasına dəstək 
verilməsi məqsədi ilə hazırlanmış və auditor seçiminin təşkili və müsabiqələrinin 
aparılması, habelə aparılmış auditlərin keyfiyyətinə Auditorlar Palatası tərəfindən 
kənar nəzarət zamanı tətbiq edilmək üçün nəzərdə tutulmuş metodik sənəd müzakirə 
olunmuşdur. 

6.9. Həmin bəndin 9-cu “Audit sahəsində tender qaydalarının və auditor seçiminin 
meyarlarına dair seminar” bəndinə əsasən 05.10.2017-ci il tarixində Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsi tərəfindən seminar keçirilmişdir. Seminarı giriş 
sözü ilə Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramov açmış və müzakirə 
olunan məsələyə dair seminar iştirakçılarına qısa məlumat vermişdir. Daha sonra 
“Audit sahəsində müsabiqə qaydaları və auditor seçimi üzrə metodik göstəriş”in 
hazırlanması və təqdim edilməsi ilə əlaqədar Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov və Auditorlar Palatası 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin baş mütəxəssisi Vüqar 
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Əlimirzəyev geniş məruzə ilə çıxış etmişlər. Çıxışdan sonra məsələ üzrə auditorlarla 
peşəkar müzakirələr aparılmış və verilmiş suallar cavablandırılmışdır. 

6.10. Həmin bəndin 10-cu “Şəffaflığın təmin edilməsi və korrupsiyanın qarşısının 
alınması məqsədi ilə antikorrupsiya, etik davranış və hesabatlılığın metodiki təminatı 
mövzusunda “dəyirmi masa” yarımbəndinin iş çoxluğu nəzərə alınaraq iş planından 
çıxarılması ilə əlaqədar 2017-ci il 16 mart tarixində Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsi tərəfindən təqriri məruzə ilə müraciət olunmuş və Palata 
sədrinin razılığı ilə məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir.  

Həmin plan-proqrama əsasən “Azərbaycan İqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: 
hesabatlıq və şəffaflıq problemləri” mövzusunda 2017-ci il 22-23 sentyabr tarxilərində 
keçiriləcək beynəlxalq elmi-praktik konfransla bağlı aşağıdakı tədbirlər həyata keçilib: 

Konfransın keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq dövlət qurumlarının 
məlumatlandırılması; 

Konfransın Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı  ilə birgə keçirilməsinin razılaşdırılması; 
Konfransda iştirakla bağlı dəvət-məktublarının hazırlanması və göndərilməsi; 

(Təsdiq edilmiş siyahı üzrə) 
a) müvafiq dövlət qurumlarına 
b) sahibkarlıq qurumlarına 
c) xarici audit qurumlarına Konfransın keçirilməsi ilə əlaqədar elanın 

hazırlanması və Auditorlar Palatasının VEB-saytında yerləşdirilməsi; 
d)  Konfransla bağlı daxil olan məruzə və tezislərin toplanması, redaktə 

edilməsi;  
e) Konfransa dəvət olunan şəxslərin siyahısının hazırlanması; Konfrans 

proqramının hazırlanması.  
2017-ci ilin 21-23 sentyabr tarixlərində Bakı şəhərində Azərbaycan İqtisadçılar 

İttifaqı və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə 
“Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlıq və şəffaflıq problemləri” 
mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən iqtisadi inkişafın dayanıqlığını və davamlığını təmin 
edə biləcək mühüm bir sənəd kimi dəyərləndirilən “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 
əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri”ndə nəzərdə tutulmuş kompleks tədbirlər 
sırasında hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Bunları nəzərə alaraq, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə 2017-ci il 21-23 sentyabr 
tarixlərində“Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlılıq və 
şəffaflıq problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilmişdir. 

Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd demokratik cəmiyyətin mühüm amili 
kimi qiymətləndirilən şəffaflığın artırılması və hesabatlılığın yüksək səviyyədə 
qurulması, korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsi, yeni 
hesabatvermə formalarının tətbiqi, mütərəqqi idarəetmə və nəzarət metodlarından 
istifadə edilməsi, prudensial nəzarət mexanizmlərinin yaradılması və riskəsaslı 
nəzarətə keçidin təmin edilməsi üzrə tövsiyələrin hazırlanması təşkil etmiş, bununla 
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yanaşı konfransda maliyyə hesabatlılığı sahəsində qabaqcıl təcrübənin tətbiqi 
istiqamətləri, Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektləri tərəfindən tətbiqinin stimullaşdırılması, korporativ idarəetmə 
standartlarının tətbiqinin gücləndirilməsi, büdcədənkənar vəsaitlərin idarə olunması 
və monitorinqi sisteminin təkmilləşdirilməsi, ilkin uçotun təşviqi və statistika 
infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, maarifləndirmə və əməkdaşlıq sahəsində də 
təcrübə mübadiləsi və müzakirələr aparmaqdan ibarət olmuşdur. 

2017-ci il 21 sentyabr tarixində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində 
(UNEC) “Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlılıq və şəffaflıq 
problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans öz işinə bölmə iclasları ilə 
başlamışdır. 

Bölmə iclaslarında ölkənin elm və təhsil müəssisələrinin alim və tədqiqatçıları 
iştirak etmişlər. Birinci bölmə iclası “Milli İqtisadiyyatın Yol Xəritəsi: iqtisadi 
perspektivlər, maliyyə mexanizmləri” mövzusuna həsr olunmuşdur. İclasın 
həmsədrləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Maliyyə və maliyyə 
institutları” kafedrasının müdiri, professor Əvəz Ələkbərov və “Maliyyə və maliyyə 
institutları” kafedrasının professoru Nizami Xudiyev, Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramov olmuşdur. 

İkinci bölmə iclası isə “Hesabatlılıq və şəffaflığın strateji hədəflərin 
reallaşmasında rolu” mövzusuna həsr olunmuşdur. İclasın həmsədrləri Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının müdiri, 
professor Sifariz Səbzəliyev və Elm şöbəsinin müdiri, professor Zahid Məmmədov, 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə 
müşaviri Nəcəf Talıbov olmuşdur. Bölmə iclaslarında dinlənilən məruzələr və təqdim 
olunan materiallar ətrafında geniş müzakirələr aparılmış və dinləyicilərin sualları 
cavablandırılmışdır. 

2017-ci il 22 sentyabr tarixində “JW Marriott Absheron Baku” otelində keçirilən 
Plenar iclasını Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi siyasət və sənaye 
məsələləri üzrə köməkçisi-şöbə müdiri Natiq Əmirov, Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, Azərbaycan 
İqtisadçılar İttifaqının sədri, Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının vitse-prezidenti, akademik 
Ziyad Səmədzadə və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad 
elmləri doktoru, professor Vahid Novruzov açaraq, iştirakçıları və qonaqları 
salamladılar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi siyasət və sənaye 
məsələləri üzrə köməkçisi - şöbə müdiri Natiq Əmirov Prezident İlham Əliyevin tədbir 
iştirakçılarına ünvanladığı təbrik məktubunu diqqətə çatdırmışdır. 

Müraciətdə bu gün Azərbaycan ictimai-siyasi cəhətdən sabit, iqtisadi gücü 
surətlə artan irimiqyaslı layihələr icra edən ölkə olduğu və bu konfrans çərçivəsində 
aparılacaq müzakirə və təhlillər ölkəmizdə hesabatlılığın və auditin gələcək inkişaf 
konteksində əhəmiyyəti vurğulanır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi siyasət və sənaye 
məsələləri üzrə köməkçisi - şöbə müdiri Natiq Əmirov qeyd edib ki, 2016-cı il 6 
dekabr tarixində Prezident İlham Əliyev tərəfindən "Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 
əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsi" təsdiq olunub. Dövlətimizin başçısının iqtisadi 
siyasətinin, o cümlədən strateji yol xəritəsinin əsasını da hesabatlılıq və şəffaflıq 
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prinsipi təşkil edir. Bu yaxınlarda ölkə başçısının tapşırığı ilə strateji yol xəritələrinin 
bu ilin altı ayında icrasının ilkin nəticələri, monitorinq və qiymətləndirmə nəticələri 
açıq şəkildə mətbuatda dərc olunub. Natiq Əmirov bildirib ki, bugünkü tədbir 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir və bu tədbirdə 
beynəlxalq nümayəndələrin iştirakı dövlətimizin başçısı tərəfindən Azərbaycanda 
həyata keçirilən islahatlara, o cümlədən hesabatlılıq və şəffaflıq tədbirlərinə olan 
diqqəti özündə ehtiva edir. 

Plenar iclas ilk olaraq Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi 
siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, Azərbaycan İqtisadçılar 
İttifaqının sədri, Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının vitse-prezidenti, akademik 
Ziyad Səmədzadənin məruzəsi ilə başlamışdır. 

Ziyad Səmədzadə Qloballaşma şəraitində milli inkişaf strategiyası ilə bağlı 
çıxışında son dövrlər ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlardan, yenidənqurma 
və quruculuq işlərindən, hesabatlılıq və şəffaflıq sahəsində aparılan işlərin 
əhəmiyyətindən danışmışdır. Bildirmişdir ki, dünyada baş verən hadisələri izləyərkən 
şəffaflığın pozulmasının, korrupsiyaya qarşı mübarizənin zəif olmasının dünyanın bir 
çox ölkələrində təlatümlü problemlər yaratdığını, sosial gərginliyi artırdığını, 
bütövlükdə iqtisadi tərəqqinin qarşısını aldığını görürük. 

Ziyad Səmədzadə qeyd etdi ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatların yeni 
mərhələsinin başlanması ilə əlaqədar gərgin işlər aparılır. Strateji yol xəritəsi mühüm 
fundamental sənəddir, iqtisadi inkişafın, sosial həyatın bütün sahələrini əhatə edir. Bu 
yaxınlarda aparılan monitorinq və qiymətləndirmələr bir daha sübut edir ki, 
Azərbaycanda dövlət nəzarət sistemi uğurla davam etdirilir, sistemin 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində cəsarətli addımlar atılır. Bütün bunlar ölkəmizdə 
iqtisadi inkişafın, sosial tərəqqinin daha da genişlənməsinə imkan yaradacaq. 

Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 
Novruzov “Hesabatlılıq və yeni dövrün çağırışları” mövzusunda çıxış edib. Bildirib ki, 
"Dünya iqtisadiyyatında baş verən təlatümlər iqtisadiyyatın tənzimlənməsində və 
idarə edilməsində bir sıra problemlərin aktuallığını daha da artırıb ki, bunların da 
içərisində şəffaflığın yüksəldilməsi, bununla əlaqədar hesabatlılığın, uçotun və 
nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Bugünkü tədbir bu 
problemlərin həllində ölkəmizin elmi-praktik potensialından bəhrələnmək məqsədi 
daşıyır". 

V.Novruzov diqqətə çatdırıb ki, bugünkü tədbirdə mövcud problemlər 
göstərilməklə bərabər müasir şəraitdə iqtisadiyyatda hesabatlılığın və şəffaflığın 
səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə çox mühüm konkret təklif irəli sürülüb ki, onlar da 
konfransımızın tövsiyələrinə daxil edilib. Ümidvarıq ki, tövsiyələrin tətbiqi ölkəmizin 
müasirləşməsinə və zənginləşməsinə yönəldilən yol xəritəsində nəzərdə tutulan 
islahatların reallaşmasına öz töhfəsini verəcək və burada iştirak edən beynəlxalq 
qurumların nümayəndələri əldə etdiyi təcrübəni öz ölkələrində tətbiq etmək imkanı 
qazanacaqlar. 

“Maliyyə məlumatlarında şəffaflıq: sifarişçilərin maliyyə auditinə etimadının 
yüksəldilməsi” mövzusu ilə çıxış edən Rumıniya Maliyyə Auditorlar Palatasının 
fəxri prezidenti Horia Neamtu maliyyə məlumatlarının şəffaflığı maliyyə 
hesabatlarında əks olunduğunu söyləmişdir. Şəffaflığın investorlara nə qədər risk 
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almalarında və investorların pullarını hara yatırmaqda  dəqiq və savadlı qərar 
almaqda kömək olur. Bundan əlavə o, şəffaflıq üzrə hüquqi bazadan da söhbət 
açmışdır.  

Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun müavini, Baş Prokuror 
yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş idarəsinin rəisi Kamran 
Əliyev “Azərbaycan Respublikasında antikorrupsiya siyasəti” adlı məruzəsində qeyd 
edib ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə elə bir məsələdir ki, burada ən əsas amil siyasi 
iradədir. Tam əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya 
qarşı mübarizə sahəsində düzgün siyasi iradə mövcuddur. Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi dövlət siyasətinin tərkib hissəsi məhz korrupsiyaya qarşı mübarizədir. 
2003-cü ildən etibarən Azərbaycan Respublikası güclü siyasi iradə nümayiş etdirərək 
bu sahədə mövcud olan bütün beynəlxalq və regional konvensiyalara qoşulub. Həmin 
bu konvensiyalara qoşulmaqla yanaşı, hətta onların bütün müddəaları Azərbaycan 
qanunvericiliyinə implementasiya edilib. Hazırda əminliklə deyə bilərik ki, 
respublikamızda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində çox mütərəqqi və müasir 
qanunvericilik bazası mövcuddur. Qanunvericilik məsələsi daim dinamik bir prosesdir. 

Kamran Əliyev deyib ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 2003-cü ildən 
bu günədək 3 dövlət proqramı qəbul edilib, onların müddəaları müvəffəqiyyətlə icra 
edilib. Hazırda "Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üzrə ən son Milli 
Fəaliyyət Planı" mövcuddur. Biz hazırda onun implementasiyası ilə məşğuluq. "Açıq 
Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üzrə ən son Milli Fəaliyyət Planı" da 
özündə korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələlərini ehtiva edir. 

Azərbaycanda mövcud olan güclü antikorrupsiya sahəsində siyasi iradə 
qanunvericilikdən başqa digər mühüm məsələlərə də söykənir. Onlar bazalar 
üzərində qurulub ki, bu da, ilk növbədə, idarəçilikdə şəffaflıqdır. İdarəçilikdə şəffaflıq 
deyəndə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində səmərəli qabaqlayıcı tədbirlərin 
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

"Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2012-ci ildə yaradılmış Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin ("ASAN xidmət") 
mərkəzlərinin səmərəli fəaliyyətini xüsusi qeyd etməliyik. Əminliklə deyirəm ki, “ASAN 
xidmət"in yaranmasından və bu qurumun Azərbaycanın müxtəlif coğrafi ərazilərini və 
fəaliyyət sahələrini əhatə etdikdən sonra həmin sahələrdə korrupsiya sıfıra enib. Biz 
bunu gündəlik fəaliyyətdə də görürük. Əgər əvvəllər Baş Prokurorluğa bu və ya digər 
xidmət sahəsi ilə bağlı şikayətlər daxil olurdusa, artıq "ASAN xidmət" mərkəzlərinin 
əhatə etdiyi sahələrdə və regionlarda bununla bağlı bizə heç bir məlumat daxil olmur. 
"ASAN xidmət" mərkəzləri alternativ xidmət növüdür. "ASAN xidmət" Azərbaycan 
brendi kimi qəbul edilib. Prezident İlham Əliyev bu xidmətlərin inkişafına xüsusi diqqət 
yetirir", - deyə Kamran Əliyev qeyd edib. 

Azərbaycan güclü iqtisadiyyata malikdir. Ölkəmizdə bütün sahələrdə inkişaf 
davam edir. Biz öz fəaliyyətimizdə çalışırıq ki, iqtisadi islahatların həyata 
keçirilməsində yaxından iştirak edək və öz təkliflərimizi verək. 

Türkiyə Sərbəst Mühasibəçi Mali Müşavirlər və Yeminli Mali Müşavirlər 
Odaları Birliyinin vitse-prezidenti Cemal Yükselen “Korporativ idarəetmədə 
hesabatlıq və şəffaflıq” mövzusunda çıxış edib. Qloballaşmanın əks olunmalarını 
sxem formasında konfrans iştirakçılarına məruzə edib. Qeyd edib ki, sabit 
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iqtisadiyyatın; balanslı xarici ticarət siyasətinin; ədalətli gəlir bölüşdürülməsinin; 
sərmayə təcrübəsi və məhsuldarlığın; beynəlxalq əməkdaşlıq və sərmayə axınlarının 
birləşməsi inam yaradır. İnam öz növbəsində isə düzgün işləyən hüquq sistemi, doğru 
məlumatı cəmiyyətə şərh etmək və korporativ idarəetmə prinsiplərini meydana gətirir. 
Bütün bunlar ümumilikdə şəffaflıq və korporativ quruluş deməkdir.  Korporativ 
idarəetmə prinsiplərinə xüsusilə şəffaflıq və hesabatlılıq prinsiplərinə uyğunluq  
özündə inamı, beynəlxalq inteqrasiya və likvidlik mərkəzini birləşdirir. Bunların 
nəticəsində doğru, zamanında, ortaq dillə hazırlanmış, etibarlı məlumatlar əldə edilir. 
Bu da Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına, Etik dəyərlərə uyğun hesabat və 
yoxlama ilə nəticələnir. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) rektoru Ədalət Muradov" 
Şəffaflığın təmin edilməsində insan kapitalı amili" mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. 
Qeyd edib ki, iqtisadiyyatda şəffaflığın artırılması və informasiyaya çıxış imkanlarının 
genişləndirilməsi prosesi fasiləsiz prosesdir. Bu baxımdan da bütün ölkələr üçün daim 
aktual mövzular sırasındadır. Azərbaycanın Strateji Yol Xəritəsində də iqtisadiyyatda 
şəffaflığın və açıqlığın artırılması prosesinə xüsusi yer verilib. Belə ki, qeyd olunan 
sənəddə fiskal siyasətin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, qanunların icra mexanizminin 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində şəffaflıq və hesabatlılıq məsələlərinə xüsusi önəm 
verilib. Biznes mühitinin cəlbediciliyinin artırılması və bununla bağlı konkret tədbirlərin 
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. 

Ədalət Muradov deyib: "Tədqiqatlar göstərir ki, iqtisadiyyatın sərbəst düşüncəli 
və demokratik prinsiplərə yiyələnmiş peşəkar kadrları artdıqca həmin iqtisadiyyatda 
açıq və şəffaflıq səviyyəsi də yüksəlir. Bu gün ölkədə insan kapitalı, ilk növbədə, 
təhsil sistemi ilə bağlıdır və qarşıda duran əsas vəzifə kimi dayanır. Təhsil müəssisəsi 
insan kapitalının formalaşdırılması üzrə ixtisaslaşmış müəssisədir". Rektor bu 
istiqamətdə UNEC-də görülən işlərdən də bəhs edib, aparılan islahatlardan söz 
açmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iqtisadi məsələlər üzrə 
vitse-prezidenti Süleyman Qasımov “Korporativ idarəetmə sistemi şəraitində 
hesabatlıq və şəffaflıq” mövzusunda çıxış edib. "SOCAR yüksək işgüzar nüfuzuna 
mənfi təsir edəcək, onun bazardakı mövqeyini zəiflədəcək halların önünə keçmək 
üçün şəffaflığın artırılması ilə bağlı səylərini daha da artırıb. Şirkət korrupsiya ilə 
mübarizə fəaliyyətinin artırılması üzrə standartlar hazırlayaraq tətbiq edir. Hər bir 
standartda şəffaflığın artırılması əsas götürülməklə korrupsiya ilə mübarizə, bu 
halların minimuma endirilməsi və digər müxtəlif məqamların əks olunduğunu bildirib. 

Süleyman Qasımovun sözlərinə görə, SOCAR korporativ idarəetmə 
prinsiplərinin tətbiqi istiqamətində beynəlxalq təcrübədən yararlanır: "Bu prinsiplər 
əsasən SOCAR-ın idarəetmə orqanlarının vəzifə və səlahiyyətlərini müəyyən etməklə 
fəaliyyətindəki effektliyin artırılmasına, aparılan əməliyyatların şəffaflığının təmin 
olunmasına şərait yaradıb. Həmin prinsiplər həm də idarəetmənin qabaqcıl təcrübəyə 
uyğunlaşdırılması, fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması, dövlətin və digər maraqlı 
tərəflərin mənafelərinin qorunmasını təmin edib. 

Latviya  Sertifikatlı  Auditorlar  Assosiasiyasının sədri  Sandra Vilcane 
“Korrupsiyaya və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə  auditin rolu” 
mövzusunda çıxış edib. Sandra Vilcane rüşvətin növlərinin açıqlanmasında rüşvətin 
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qanunsuz retroksiya, qanunsuz ödənişlər, ödənişlərin asanlaşdırılması, təsir altında 
ticarət kimi növlərindən bəhs etmişdir. 

AMEA-nın müxbir üzvü Akif Musayev “Vergi hesabatlılığı şəffaflığın zəruri 
şərtidir” mövzusu ilə bağlı çıxışında aparılan islahatların iqtisadi inkişaf üçün çox 
vacib olduğunu deyib. Bildirib ki, iqtisadi inkişafın ayrı-ayrı mərhələlərində müxtəlif 
səpkili islahatların aparılması zərurəti yaranıb. Bunların əsasında 3 amil - hər bir 
subyekt üzrə fərdi proqram, institusional norma və qaydalar, həmçinin cəmiyyət 
tərəfindən bəyənilmiş strategiyalar dayanır. Hər üç amil üzrə sənədlərdə hesabatlılıq 
əksini tapır ki, bu da onların yerinə yetirilməsində şəffaflıq üçün çox vacib şərtdir. 
Aparılan islahatlar bu proqramların davamlılığından çox asılıdır. 

Strateji Yol Xəritəsi qəbul olunan ərəfədə geniş ictimai müzakirələr aparılıb təklif 
və tövsiyələr səsləndirilib. Bütün təkliflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb. Eyni zamanda, 
Strateji Yol Xəritəsində xüsusi olaraq hesabatlılıq da öz əksini tapıb ki, bu da 
şəffaflığın tərkib hissəsidir. 

Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov “Dövlət auditinin maliyyə 
nəzarəti sistemində rolu” adlı məruzəsində diqqətə çatdırıb ki, müasir dövrün mühüm 
tələblərindən olan hesabatlılıq və şəffaflıq məsələlərinə həsr olunan bugünkü 
konfrans dövlət maliyyə nəzarəti sistemində xüsusilə əhəmiyyətlidir. Belə ki, bütün 
ölkələrdə zəruri dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin yaradılması dövlət quruculuğunun 
əsas funksiyalarından biridir və dövlətin nəzarət mexanizminin tərkib hissəsidir. 
Effektiv dövlət maliyyə nəzarəti sistemi hər bir dövlətin iqtisadi və maliyyə stabilliyinin 
və davamlı inkişafının mütləq şərtidir. Məlumdur ki, dövlət maliyyə nəzarəti sistemi 
daxili və kənar maliyyə nəzarətindən ibarət ikipilləli sistemdir. 

Daxili dövlət maliyyə nəzarəti dedikdə icra hakimiyyəti orqanlarının və ya 
təşkilatların öz fəaliyyətlərinə nəzarəti başa düşülür. Bu fəaliyyəti həm funksiyalarına 
nəzarət səlahiyyəti də həvalə edilmiş icra hakimiyyəti orqanı, həm də müstəsna 
nəzarət səlahiyyəti verilmiş ixtisaslaşdırılmış orqanlar yerinə yetirə bilər. Hər iki halda 
bu orqanlar müəyyən mənada yuxarı icra hakimiyyəti orqanı ilə tabeçilik 
münasibətində olduqlarından təşkilati müstəqilliyə malik olmurlar. 

Vüqar Gülməmmədov deyib: "Kənar nəzarət isə yoxlanan təşkilata, hakimiyyət 
orqanına və ya təsisata münasibətdən kənar olan və onun strukturuna daxil olmayan 
müstəqil orqan tərəfindən həyata keçirilir. Kənar nəzarət orqanı dövlət auditini həyata 
keçirir, tabeli təsisat deyil, ümumdövlət xarakterlidir. O, özündə müəyyən maliyyə 
əməliyyatlarına gətirib çıxaran bütün qərarlar üzərində nəzarəti ehtiva edir. Dövlət 
auditinin və daxili maliyyə nəzarətinin fəaliyyətlərinin obyektləri, subyektləri və həyata 
keçirilən nəzarətin nəticələrində xeyli fərqlər var. Bununla belə, dövlət auditi və daxili 
maliyyə nəzarəti sıx qarşılıqlı təmasda olmalıdır, çünki bu, mövcud resurslardan daha 
səmərəli istifadə etməyə və bir-birinin funksiyalarını təkrarlamamağa imkan yaradır. 
Eyni zamanda, dövlət auditini həyata keçirən qurum həm təşkilati, həm maliyyə 
müstəqilliyinə malik olmalı və həyata keçirdiyi auditi dövlətin adından aparmalıdır. 

"Dövlət auditinin artan əhəmiyyəti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş 
Assambleyasının 2012-ci və 2014-cü illərdə qəbul edilmiş iki Qətnaməsi ilə də bir 
daha təsdiq edilib. Ali Audit Qurumlarının gücləndirilməsi yolu ilə dövlət 
idarəetməsində səmərəliliyin, nəticəliliyin və şəffaflığın təmin edilməsi haqqında olan 
bu qətnamələrdə ali audit qurumlarının dövlət idarəetməsinin səmərəliliyinin, 
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hesabatlılığının, nəticəliliyinin və şəffaflığının inkişaf etdirilməsində əsas rol oynadığı 
qeyd edilib. Eyni zamanda, həmin sənədlərdə vətəndaşların mənafeyi naminə dövlət 
vəsaitlərinin effektiv yığılması və istifadəsi sahəsində kənar nəzarət orqanının yeri və 
bu orqanların gücləndirilməsi zərurəti vurğulanıb", - deyə Palata sədri bildirib. 

Litva Auditorlar Palatasının prezidenti Saulius Lapsinkas “Yeni iqtisadi 
şəraitdə audit və onun tətbiqi sahələrində ictimai etimadın təkmilləşdirilməsi” 
mövzusunda çıxış edib. Bildirib ki, audit peşəsinin tarixi 1990-cı ildən bəri Litva 
müstəqillik qazandıqdan sonra başlamışdır. O, qeyd edib ki, son illərdə audit 
peşəsinə inam və etimad azalıb. Əsasən gənc mütəxəssislər arasında audit peşəsinə 
seçimin azalmasını və 2008-ci ilə nisbətən 2015-ci ildə təxminən 45 faiz az auditor 
köməkçisi qeydiyyata alınmışdırğını vurğulayıb. İlk audit qanununun 1999-cu ildə 
qəbul olunduğunu qeyd edən Saulis Lapsinkas son 18 ildə qəbul olunmuş Audit 
qanununun 19 dəfə dəyişdirildiyini söyləyib. Auditə etimadın yüksəldilməsi 
istiqamətində hər gün yeni addımların atıldığını da bildirib. 

Rusiya Auditorlar İttifaqının İdarə Heyətinin sədri Lyudmila Kozlova 
“Bələdiyyələrdə şəffaflığın artırılmasında auditin rolu və  əhəmiyyəti” mövzusunda 
çıxış etmişdir. O, neftdə bazar qiymətlərinin azalmasının Rusiya iqtisadiyyatına mənfi 
təsir göstərməsi və bu zaman büdcə vasitələrinin iqtisadiyyatına və idarə sisteminin 
müasirləşdirməsinə kəskin ehtiyac yaranmasından, sonrakı inkişafın və bələdiyyələrin 
vasitələrinin istifadəsi üçün nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinin istiqamətləri 
müxtəlif amillərlə təyin edilməsindən söz açmışdır. Bildirib ki, müstəqil audit bələdiyyə 
maliyyə nəzarəti sisteminin ayrılmaz hissəsidir və büdcə vasitələrinin, şəffaflığın 
artımının və onların istifadəsinin effektivliyinin xərclənməsinin monitorinqinin aləti kimi 
çıxış edir. 

Lyudmila Kozlova deyib ki, xarici auditin hədəfi maliyyə haqq-hesabının 
etibarlılığı haqqında müstəqil fikirin ifadəsindən ibarətdir, hansı ki, əlaqədar 
istifadəçilərə verilir. Xarici auditin məsələlərinə o haqda nəticəni aid edilə bilər ki, 
mühasibat uçotunun, haqq-hesabın, maliyyələşdirmənin və idarənin (idarə etmənin) 
sistemləri düzgün təşkil edilmişdir və rəhbərliyə orqanın və ya təşkilatın hədəflərinin 
nailiyyətini təmin etməyə icazə verirlər, bu halda hədəflərin nailiyyəti ən qənaətli, 
effektiv və səmərəli üsullarla həyata keçirilir. 

Rusiya Federasiyasında maliyyə auditi artıq beynəlxalq standartları və 
yoxlamaların keçirilməsinin çoxillik ənənələrini nəzərə alan öz tarixinə və inkişaf etmiş 
metodologiyaya malikdir. 

"Strateji yol xəritələrinin icrası prosesi: Mərkəzi Bankın fəaliyyətində hesabatlılıq 
və şəffaflıq məsələləri" mövzusunda məruzə ilə çıxış edən Mərkəzi Bankın İdarə 
Heyəti sədrinin birinci müavini Alim Quliyev diqqətə çatdırıb ki, qabaqcıl dünya 
təcrübəsi də göstərir ki, korporativ idarəetmənin ən mühüm təməl prinsiplərindən biri 
də şəffaflıq və hesabatlılıqdır. Ən mütərəqqi korporativ idarəetmə standartlarını öz 
işində daim rəhbər tutan Mərkəzi Bankda bu prinsiplərə böyük əhəmiyyət verilir. 
Mərkəzi Bank 1996-cı ildən öz fəaliyyətində maliyyə hesabatlılıq standartlarına tam 
keçidi təmin edib, 2000-ci ildən etibarən ölkənin bank sektorunda bankın rəhbərliyi ilə 
maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları tam tətbiq olunur. 

Strateji yol xəritələri üzrə Mərkəzi Banka həvalə olunmuş vəzifələri iki 
istiqamətdə qruplaşdırmaq olar: effektiv pul siyasəti rejiminin tətbiq edilməsi və 
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dinamik və sağlam institutlardan ibarət maliyyə sisteminin formalaşdırılması. Effektiv 
pul siyasəti rejiminin tətbiqi iqtisadiyyatda neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi ilə 
başlayan yenidənbalanslaşma prosesləri fonunda pul-məzənnə siyasətinin yeni 
çağırışlara uyğun olaraq sərtləşdirilməsi ilə bağlıdır. Mərkəzi Bank konservativ pul 
proqramına uyğun olaraq pul bazasının artım kanallarını nəzarətə götürüb. 

"Faiz dərəcəsi alətinin transmissiya qabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə 
Mərkəzi Bank xüsusi monetar islahatlar proqramı hazırlayıb. Hazırda proqram 
Maliyyə Sabitliyi Şurası tərəfindən müzakirə olunur. Proqramın qəbulundan sonra 
ölkənin effektiv pul bazarının formalaşdırılması işləri başa çatdırılacaq", - deyə Alim 
Quliyev diqqətə çatdırıb. 

Dinamik və sağlam institutlardan ibarət maliyyə sisteminin formalaşdırılması 
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər maliyyə bazarlarında rəqəmsallaşmanın, 
bazar iştirakçılarının bilik və bacarıqlarının artırılmasına yönəldilib. Bu tədbirlərin 
məqsədi biznes subyektlərinin maliyyə resurslarına səmərəli çıxışının təmin edilməsi 
və iqtisadiyyatda maliyyə inklüzivliyinin artırılmasıdır. 

Alim Quliyev deyib: "Rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi ilə əlaqədar 
beynəlxalq "Mastercard" təşkilatı ilə ciddi əməkdaşlığa başlanılıb. Hazırda rəqəmsal 
iqtisadiyyatın formalaşdırılması, rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi istiqamətində 
3 illik dövrü əhatə edən geniş fəaliyyət proqramı hazırlanıb. Yaxın zamanlarda təsdiq 
olunaraq icrasına başlanılacaq". 

Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi pul-məzənnə siyasəti, valyuta tənzimlənməsi 
sahələrində hesabatlılıq şəffaflıq məsələlərinə, son illər bu sahədə görülmüş işlərə, 
qarşıda duran vəzifələrə, eyni zamanda, strateji yol xəritələri ilə Mərkəzi Bankın 
məsul olduğu vəzifələrə toxunub. 

Gürcüstan Peşəkar Auditorlar və Mühasiblər Federasiyasının Şura 
üzvü Nodari Ebanoidze “Audit işinin planlaşdırılmasında risk əsaslı nəzarət 
modelinin prinsiplərinin tətbiqi – innovativ yanaşma” mövzusunda çıxış edib. Bildirib 
ki, İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatın İctimai Maliyyə Menecmenti 
sistemindəki islahat prosesləri və dəyişikliklərlə yanaşı resurs limitlərinin də ictimai 
audit işinin ortaya çıxan risklərə cavab verməsindən danışır. Audit işinin 
planlanmasında ardıcıl bir yanaşmanın təmin edilməsi və audit işinin təsirini 
maksimuma çatdırmaq üçün audit iş planlanmasında Riskə əsaslanan nəzarət 
metodunun prinsipləri tətbiq edilə bilər. Bu prinsiplər Hökumət Hesabatlılıq İdarəsi 
tərəfindən ən yüksək risk sahələrini müəyyənləşdirmək üçün tətbiq edilir. 

Bundan əlavə plenar iclasda xarici və yerli qurumların nümayəndələridə öz 
məruzələri ilə çıxış etmişdir. Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev “Sahibkarlığın 
inkişafının təmin olunmasında şəffaflığın rolu” mövzusunda, Azərbaycanda Amerika 
Ticarət Palatasının  prezidenti Nuran Kərimov “Korporativ idarəetmənin şəffaflığın və 
hesabatlılığın təmin  olunmasında oynadığı vacib rol” mövzusunda, Bolqarıstan 
Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər İnstitutunun İdarə Heyətinin üzvü, “Jelyazkov Audit 
2004” MMC Diplomlu ekspert-mühasib və icazəli auditoru Dimitar Jeliazkov 
“Mühasibat uçotunun və müstəqil maliyyə auditinin mütərəqqi inkişafını şərtləndirən 
amillər” mövzusunda, Gürcüstan Mühasiblər, Auditorlar və Məsləhətçilər Birliyinin 
icraçı direktoru Giorgi Rusiashvili “SMP-lərə risk əsaslı yanaşma üzrə auditin tətbiqi” 
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mövzusunda, Azərbaycan Mühasibat və Risk Assosiasiyasının Müşahidə Şurasının 
sədri Rüfət Mahmud “Hesabatlılıqda şəffaflıq və mühasiblərin bilik səviyyəsinin inkişaf 
etdirilməsində sertifikatlaşdırmanın rolu” mövzusunda, Rusiya Peşəkar Mühasiblər 
və Auditorlar İnstitutunun prezidenti Lyudmila Xorujiy “Mühasiblər və Auditorların 
peşəkar hazırlığında müasir problemlər: Rusiya təcrübəsi” mövzusunda, “Ernst & 
Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.» şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialının 
idarəedici partnyoru İlqar Vəliyev “Audit peşəsinin müasir problemləri, həlli yolları və 
inkişafı” mövzusunda, Rusiya Federasiyası Uzaq Şərqin İnkişafı  Nazirliyinin Hüquqi 
təminat və nəzarət departamentinin direktor müavini, Peşəkar mühasiblərin, maliyyə 
menecerlərinin və iqtisadçıların milli  institutunun fəxri prezidenti Dmitriy Yakovenko 
“Regional qrupların inkişafı üzrə dövlət-xüsusi partnyorluğun reallaşması çərçivəsində 
dövlət investisiyalarının istifadəsinə nəzarət” mövzusunda, Azərbaycan Dövlət 
Statistika Komitəsinin sədr müavini Yusif Yusifov “Strateji yol xəritələri: qarşıya 
qoyulmuş hədəflərlə bağlı statistik hesabatlılıq” mövzusunda, Ukrayna Milli Hüquq 
Universitetinin “Maliyyə hüququ” kafedrasının müdiri, Ukrayna Milli Hüquq Elmləri 
Akademiyasının akademiki, hüquq elmləri doktoru Nikolay Kuçeryavenko “Vergi 
uçotunun və hesabatlılığın xüsusiyyətləri: vəziyyət, problemlər və perspektivlər” 
mövzusunda, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Baş 
icraçı direktorunun müavini, Strateji departamentinin direktoru Asim Zülfüqarov “Risk 
əsaslı nəzarət” mövzusunda, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Vergi 
siyasəti və strateji araşdırmalar departamentinin baş direktoru Samirə Musayeva “Milli 
iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri ilə bağlı Vergilər 
Nazirliyi tərəfindən görülən işlər barədə” mövzusunda, Estoniya Auditorlar 
Assosiasiyasının Direktorlar Şurasının üzvü Sergey Tsistyakov “7 illik məcburi BAS 
tətbiqi: Estoniya” mövzusunda, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədr müavini, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dosenti, Beynəlxalq Menecment 
Akademiyasının müxbir üzvü Elşad Səmədzadə "Strateji yol xəritəsi – dövlətin qlobal 
çağırışlara cavabı kimi” mövzusunda, Monteneqro Mühasiblər və Auditorlar 
İnstitutunun icraedici direktoru Rade Scekic “Monteneqronun hesabatlıq və şəffaflıq 
sahəsindəki təcrübələri” mövzusunda, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 
Nazirliyinin Korporativ idarəetmə sektorunun müdiri Anar Hacızadə “Korporativ 
idarəetmə sistemində hesabatlıq və şəffaflıq” mövzusunda, “Deloitte & Touche” 
MMC-nin Audit üzrə baş partnyoru Kelly Allin “Rəqəmlərin əhəmiyyəti, mühasibat 
uçotunun Azərbaycanın iş dünyasında təzahürü, habelə mühasibat uçotu biznes üçün 
nə deməkdir” mövzusunda çıxış etmişlər. Konfrans dövründə 40-a yaxın məruzə və 
100-dən artıq tezis müzakirə edilmişdir. 

Plenar iclasda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının, Nazirlər 
Kabinetinin, Milli Məclisinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin, Maliyyə Nazirliyinin, Vergilər 
Nazirliyinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin, Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin, 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının, Dövlət Neft Şirkətinin, Dövlət Neft 
Fondunun, Dövlət Statistika Komitəsinin, Mərkəzi Bankının, Hesablama Palatasının, 
Auditorlar Palatasının, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş 
İdarəsinin, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin, Azərbaycan 
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İqtisadçılar İttifaqının, Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının, Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının, AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun, AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun, 
İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun, “Azərsu” ASC-
nin, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC), Bakı Dövlət Universitetinin, 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 
Universitetinin, Azərbaycan Texniki Universitetinin, Azərbaycan Tibb Universitetinin, 
Gəncə Dövlət Universitetinin, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin, Azərbaycan 
Kooperasiya Universitetinin, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin, Odlar 
Yurdu Universitetinin, Bakı Biznes Universitetinin, Sumqayıt Dövlət Universitetinin, 
Sumqayıt Texniki Kollecinin, Azərbaycan Mühasibat və Risk Peşəkarları 
Assosiasiyasının, “Barattson” MMC-nin, “Rabitəbank” ASC-nin, “Ernst & Yanq 
Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialının, “KPMG 
Azərbaycan Limited” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin, 
“Deloitte & Touche” MMC-nin, “Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzi” MMC-nin, “Xalq 
Sığorta” ASC-nin, “Tarsa Kompozit Boya Makina” MMC-nin, “Q.R.T.” MMC-nin, “VXA 
- Audit” MMC-nin, “L.B Audit xidməti” MMC-nin, yerli və beynəlxalq audit şirkətlərinin, 
eyni zamanda xarici qurumların o cümlədən, Türkiyə Sərbəst Mühasibəçi Mali 
Müşavirlər və Yeminli Mali Müşavirlər Odaları Birliyinin, İstanbul Sərbəst Mühasiblər 
Maliyyə Müşavirləri Odasının, Litva Auditorlar Palatasının, Latviya Sertifikatlı 
Auditorlar Assosiasiyasının, Rusiya Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar İnstitutunun, 
Rumıniya Maliyyə Auditorları Palatasının, Polşa Milli Auditorlar Palatasının, Rusiya 
Federasiyası Uzaq Şərqin İnkişafı Nazirliyinin, Rusiya Peşəkar mühasiblərin, maliyyə 
menecerlərinin və iqtisadçıların milli institutunun, Moldova Peşəkar Mühasiblər və 
Auditorlar Assosiasiyasının, Estoniya Auditorlar Assosiasiyasının, Rusiya Auditorlar 
İttifaqının, Gürcüstan Peşəkar Auditorlar və Mühasiblər Federasiyasının, Gürcüstan 
Mühasiblər, Auditorlar və Məsləhətçilər Birliyinin, Ukrayna Milli Hüquq Universitetinin, 
Ukrayna Milli Hüquq Elmləri Akademiyasının, Belarusiya Respublikası Maliyyə 
Nazirliyinin rəhbər işçilərinin və mütəxəssislərinin ixtisasartırma Mərkəzinin, 
Monteneqro Mühasiblər və Auditorlar İnstitutunun, Bolqarıstan Sertifikatlaşdırılmış 
Mühasiblər İnstitutunun, Moskva Dövlət Humanitar-İqtisad Universitetinin və.s 
nümayəndələri iştirak etmişdir. Konfransda 15 ölkənin 65 qurumundan 300 
nümayəndə iştirak etmişdir. 

Tədbirdə söylənilən hər bir məruzə iştirakçılar və qonaqlar tərəfindən çox böyük 
maraqla qarşılanmışdır. 

Auditorlar Palatası məruzələrdə və tezislərdə təklif olunan maraqlı tövsiyələri 
təhlil edərək istər auditin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsində, istərsə də 
auditə dair normativ sənədlərin hazırlanmasında istifadə edəcəkdir. 

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

 
“Azərbaycan İqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlıq və şəffaflıq 

problemləri” mövzusunda 2017-ci il 22-23 sentyabr tarxilərində keçirilmiş beynəlxalq 
elmi-praktik konfransda dinlənilmiş çıxışlara və təqdim edilmiş tezislərə əsasən 

40 
 



konfransın nəticələrinə dair Azərbaycan, rus və ingilis dillərində Tövsiyələr hazırlanmış 
və konfransda iştirak etmiş yerli və xarici qurumlara göndərilmişdir. 

2. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında 2017-ci il 16 may 
tarixində saat 10:00-da keçirilmiş “dəyirmi masa”da Auditorlar Palatasının sədri Vahid 
Novruzov tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Rayon (şəhər) 
məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək və 
səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə 2017-ci il 3 may 
tarixli 1361 nömrəli Fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar görüləcək 
işlər barədə, Kadr hazırlığı şöbəsinin müdir müavini Nigar Əlisoy tərəfindən «Audit 
sahəsində tender qaydaları və audit seçimi üzrə metodik göstəriş»in, Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəis müavini Bəhruzə Məmmədli tərəfindən 
«Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin 
qurulmasına və effektiv tətbiqinə dair metodik göstəriş»in layihələri məruzə olunaraq 
müzakirə edilmişdir. Sonda irad və təkliflər nəzərə alınmaqla hər 3 sənəd bəyənildi və 
Auditorlar Palatası Şurasının müzakirəsinə tövsiyyə edilmişdir. Dəyirmi Masada 
məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə əlaqədar Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may  tarixli 1361 nömrəli  Fərmanından irəli 
gələn  məsələlərin həlli istiqamətində həyata keçiriləcək tədbirlərə dair fikir mübadiləsi 
aparıldı.   

3. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında 2017-ci ilin 07 iyul 
tarixində “Firmadaxili audit standartları” və "Əməliyyat, nəzarət və informasiya 
xidmətlərinin göstərilməsi” mövzularda seminar keçirilmişdir.  Seminarda Palata 
sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov tərəfindən müvafiq 
mövzular təqdim olunmuş və iştirakçıların sualları Nəcəf Talıbov tərəfindən 
cavablandırılmışdır. “Dəyirmi masa”da  Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə 
müşaviri Nəcəf Talıbov tərəfindən «Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan 
yoxlamalara dair tələblər haqqında Qayda» layihəsi, Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsinin 
sədri  V.Kərimov tərəfindən «Auditorun məcburi əvəzlənməsi praktikası» barədə 
layihə və Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitənin sədri, sərbəst 
auditor Ü.Fətiyev tərəfindən «Auditor təşkilatlari və sərbəst auditorlar tərəfindən 
auditor xidmətləri dəyərinin tövsiyyə olunan minimum hədlərdən aşağı qiymətə 
bağlanmış audit müqavilələrinin tədqiqi üzrə Metodik göstəriş»in layihəsi məruzə 
olunmuşdur. Məruzələr ətrafında geniş müzakirələr aparıldı və layihələrə dair “dəyirmi 
masa” iştirakçıları tərəfindən konkret təkliflər verilmişdir. 

6.15. Həmin bəndin 15-ci “Korrupsiya hüquqpozmalarına və cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin metodiki təminatı” və Auditorlar Palatası 
Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/1 nömrəli qərarının 8-ci “ Sədrin elmi-metodik 
məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova və Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinə (M.Abbasov) tapşırılsın ki, “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan 
yoxlamalara dair tələblər haqqında Qayda”nın 2017-ci ilin IV rübündə keçiriləcək 
seminarın gündəliyinə daxil edilməsini təmin etsinlər” bəndlərinə əsasən 07.11.2017-ci il 
tarixində Korrupsiya hüquqpozmalarına və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
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maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin metodiki təminatı” və  “Səlahiyyətli dövlət 
orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair tələblər haqqında Qayda” 
mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarı giriş sözü ilə Auditorlar Palatası 
Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramov açmış və müzakirə olunan məsələyə dair 
seminar iştirakçılarına qısa məlumat vermişdir. Daha sonra seminarın birinci mövzusu 
olan “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili 
nəzarət sisteminin qurulmasına və tətbiqinə dair Metodik Göstəriş”in hazırlanması və 
təqdim edilməsi ilə əlaqədar Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin rəis müavini Bəhruzə Məmmədli, ikinci  mövzu olan 
“Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair tələblər haqqında 
Qayda” barədə Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinin rəisi Maarif Abbasov geniş məruzə ilə çıxış etmişlər.  Sonda mövzular üzrə 
verilmiş suallar cavablandırılmış və səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan 
yoxlamalarda Auditorlar Palatasının üzvlərinin iştirakları ilə bağlı mövcud problemlərə 
dair müzakirələr aparılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında 2017-ci ilin 03 noyabr 
tarixində “Kənd təsərrüfatı koperativlərində auditin aparılmasına dair Təlimat ” 
mövzusunda seminar keçirilmişdir.  Seminarda “Kənd təsərrüfatı koperativlərində 
auditin aparılmasına dair Təlimat” mövzusunda  kənd təsərrüfatı kooperativlərinin  
mühasibat uçotu və vergi məsələləri barəsində ətraflı müzakirələr aparılmış və 
Təlimata dair şərhlər verilmiş, iştirakçıların sualları sədrin elmi-metodik məsələlər 
üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov tərəfindən cavablandırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında 2017-ci il 07 noyabr 
tarixində “Korrupsiya hüquqpozmalarına və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin metodiki təminatı” və “Səlahiyyətli 
dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair tələblər haqqında 
Qayda” mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarı giriş sözü ilə Auditorlar 
Palatası Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramov açmış və müzakirə olunan məsələyə 
dair seminar iştirakçılarına qısa məlumat vermişdir. Daha sonra seminarın birinci 
mövzusu olan “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili 
nəzarət sisteminin qurulmasına və tətbiqinə dair Metodik Göstəriş”in hazırlanması və 
təqdim edilməsi ilə əlaqədar Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin rəis müavini Bəhruzə Məmmədli, ikinci  mövzu olan 
“Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair tələblər haqqında 
Qayda” barədə Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinin rəisi Maarif Abbasov geniş məruzə ilə çıxış etmişlər.  Sonda mövzular üzrə 
verilmiş suallar cavablandırılmış və səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan 
yoxlamalarda Auditorlar Palatasının üzvlərinin iştirakları ilə bağlı mövcud problemlərə 
dair müzakirələr aparılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında 2017-ci ilin 22 dekabr 
tarixində “Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın tətbiqinə dair Təlimat”ın təqdimatına 
və “2016-cı ildə aparılan auditlərin nəticələrinə görə iqtisadi sahələr və ölkənin 
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regionları üzrə iqtisadi göstəricilərin təhlili” mövzusuna dair 
Seminar keçirilmişdir. Seminar sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf 
Talıbov tərəfindən aparılmışdır. N. Talıbov “Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın 
tətbiqinə dair Təlimat” ilə bağlı geniş məruzə ilə çıxış etmişdir. Təlimata barəsində 
ətraflı müzakirələr aparılmış və iştirakçıların sualları Nəcəf Talıbov tərəfindən 
cavablandırılmışdır. 

 
6.2. İş planının 6.2-ci "Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat 

xarakterli materialların nəşr etdirilməsi" bəndinin icrası ilə əlaqədar, habelə “Açıq 
Hökumətin Təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda, “Azərbaycan 
Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyası”nda (2012-2020-ci illər)  auditə 
dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat xarakterli materialların nəşr 
etdirilməsi üzrə  tədbirlərin icrasını təmin etmək  məqsədilə aşağıdakı  işlər 
görülmüşdür: 

• Beynəlxalq Audit Standartlarının şərhinin redaktəsi və nəşri -  Auditorlar 
Palatası Şurasının 31 mart 2017-ci il 286/4 №-li qərari ilə Palatanın maliyyə imkanları 
daxilində növbəti ildə nəzərdə tutulmuşdur. 

• "Auditor xidməti bazarinda haqsiz rəqabətin əlamətləri" mövzunda material  
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/5 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:  
http://audit.gov.az/uploads/Shura_285_5_elave.pdf 

• "Azərbaycan Respublikasinin ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin 
dəyərinin tövsiyyə olunan minimum hədləri" barədə metodik material Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 mart tarixli 286/2 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:  

http://audit.gov.az/uploads/Shura_286_2_min_hedd.pdf  
• "2016-cı il üçün auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasinın Auditorlar Palatası Şurasının19 may 2017-ci il tarixli 287/2 
№ li qərari ilə təsdiq edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:    

http://audit.gov.az/uploads/Shura_287_2_reytinq.pdf  
• "Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər toplusu"nun  IX cildi redaktə 

mərhələsində olmaqla bu ay ərzində təqdim olunması nəzərdə tutulur. 
• "Cinayət yolu əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim 
strategiyası və tədris Proqramı" Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 
2017-ci il 30 iyun tarixli 288/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilmişdir:  

http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_5_proqram.pdf  
• "Auditor   xidməti   sahəsində   araşdırma  və intizam tədbirləri  sistemi"   

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 noyabr tarixli 269/1 
nömrəli qərarı ilə I redaksiyada, 2017-ci il 30 iyun tarixli  288/4  nömrəli  qərarı  ilə II 
redaksiyada bəyənilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:   

http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_4_elave.pdf  
• "Kənd  təsərrüfatı  kooperativlərində  auditin aparılmasina dair təlimat" 

43 
 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_286_2_min_hedd.pdf
http://audit.gov.az/uploads/Shura_287_2_reytinq.pdf
http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_5_proqram.pdf
http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_4_elave.pdf


Azərbaycan Respublikası  Auditorlar Palatası  Şurasının  2017-ci il  30 iyun  tarixli  
288/3 nömrəli qərarı ilə bəyənilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:   

http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_3_telimat.pdf  
• "İqtisadiyyat və audit" jurnalının elektron versiyasının rüblük  nəşrinin2018-ci  

ilin iş planında nəzərdə tutulmuşdur. 
• "Audit  sahəsində  müsabiqə  qaydaları  və  auditor  seçimi  üzrə  metodik 

göstəriş" Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 
288/2 nömrəli qərarı ilə bəyənilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:  

http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_2_qaydalar.pdf  
• «Cinayət   yolu   ilə   əldə   edilmiş   pul   vəsaitlərinin   və   ya   digər   

əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə 
daxili nəzarət sisteminin  qurulmasına  və  tətbiqinə  dair  metodik  göstəriş»   
Azərbaycan  Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/1 
nömrəli qərarı ilə bəyənilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir: 
http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_1_metodik_gosterish.pdf  

• Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın tətbiqinə dair qaydaların tərcüməsi, 
redaktəsi və nəşrinin cari ilin noyabr ayında başa çatdırılmış və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilmişdir:  

http://audit.gov.az/uploads/Kicik_ve_orta_muessiselerin_auditinde_beynelxalq_au
dit_standartlarinin_tetbiqine_dair_Telimat_2017_I_cild.pdf  
http://audit.gov.az/uploads/Kicik_ve_orta_muessiselerin_auditinde_beynelxalq_au
dit_standartlarinin_tetbiqine_dair_Telimat_2017_II _cild.pdf  
• "Auditorların “Öz müştərini tanı” və müştəri qəbulu siyasətinin 

formalaşdırılmasına dair metodik göstəriş" Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 
Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/3 nömrəli qərarı ilə bəyənilmiş və Palatanın 
internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:  

http://audit.gov.az/uploads/Shura_289_3_metodik_gosteris.pdf  
• "Auditor təşkilatlari və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidmətlərinin 

dəyərinin tövsiyyə olunan minimum hədlərindən aşaği qiymətə bağlanmiş audit 
müqavilələrinin tədqiqi üzrə metodik göstəriş" Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və 
Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:  

http://audit.gov.az/uploads/Shura_289_2_metodik_gosteris.pdf  
• "Səlahiyyətli dövlət orqanlarinin sifarişi ilə aparilan yoxlamalara dair qayda" 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/1 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:  

http://audit.gov.az/uploads/Shura_289_1_qayda.pdf   
 
6.3. İş planının 6.3-cü “Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə dair tədbirlərin KİV-də 

işıqlandırılmasının təşkili” bəndinin, 6.3.2-ci “Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının təşkilatçılığı və iştirakı ilə auditin aktual problemləri üzrə keçirilən 
konfransların, simpoziumların, dəyirmi masaların, seminarların və digər tədbirlərin 
nəticələrinin KİV-də işiqlandırılması və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi” 
bəndinə uyğun olaraq, təşkil edilmiş konfransların, simpoziumların, dəyirmi masaların, 
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seminarların və digər tədbirlərin nəticələri haqda geniş məlumat mütəmadi olaraq 
Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.  

• "İqtisadiyyat" qəzetinin 13-19 aprel 2017-ci il tarixli nömrəsində Palata 
Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramovun "Azərbaycan auditi-2016" adlı geniş məqaləsi 
dərc olunmuşdur. Məqalədə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il 
üzrə iş planının icrası, Auditorlar Palatası Əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş vəzifə və 
funksiyalarla yanaşı, bir sıra mühüm əhəmiyyət kəsb edən Dövlət Proqramlarının 
icrasında iştirakı barədə ətraflı məlumat verilmişdir. 

• Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzovun Belorus Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyinin mətbuat orqanı olan " ФИНАНСЫ. УЧЕТ. АУДИТ" jurnalının 2017-
ci il sentyabr nömrəsində " ЗАЧЕМ НУЖНА АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА" adlı məqaləsi 
dərc olunmuşdur. Məqalədə auditin rolu, əhəmiyyəti və tənzimləyici orqanın fünksiyaları 
və digər məsələlər barədə məlumat verilmişdir. 

 
VII. MALİYYƏ-İNFORMASİYA TƏMİNATI 

 
7.1. İş planının 7.1-ci “Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatları və 

sərbəst auditorlar  haqqında məlumatların yeniləşdirilməsi və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi” bəndinə uyğun olaraq, Auditorlar Palatasının üzvləri olan 
auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar  haqqında məlumatlar mütəmadi olaraq 
yenilənmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

7.2. İş planının 7.2-ci  "Palatanın internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi" bəndinin 
icrası ilə əlaqədar aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

1. HAQQIMIZDA - “Tariximiz” bölməsində 2011-ci il 16 sentyabr tarixdən sonrakı 
dövr ərzində Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə informasiyanın əks etdirilməsi; 

1.2. HAQQIMIZDA – “Rəhbərlik” bölməsində olan mövcud şəkillərin yeniləri ilə 
əvəz edilməsi; 

1.3. HAQQIMIZDA – “Palata Şurasının üzvləri” bölməsində olan mövcud şəkillərin 
yeniləri ilə əvəz edilməsi; 

1.4. HAQQIMIZDA – “Palatanın idarələri” bölməsinin yenilənməsi və 
təkmilləşdirilməsi; 

1.5. HAQQIMIZDA – “Palatanın strukturu” adlı bölmənin yerləşdirilməsi;  
1.6. ÜZVLƏR bölməsində ardıcıllıqla - “Auditor təşkilatları”, “Sərbəst auditorlar”, 

“Auditorlar Palatasının Fəxri üzvləri” və “Assosiativ üzvlər” bölmələri yenilənməsi və 
təkmilləşdirilməsi; 

1.7. Üzvlər – “Auditorlar Palatasının Fəxri üzvləri” bölməsində qeyd edilmiş 
şəxslərin fotoşəkillərinin və onlar haqqında qısa məlumatların, “Assosiativ üzvlər” 
bölməsində qeyd edilmiş şəxslər haqqında qısa məlumatların əks etdirilməsi;  

1.8. QANUNVERİCİLİK – “Qanunlar”, “AR Prezidentinin fərman və sərəncamları”, 
“Nazirlər Kabinetinin qərarları”, “Palatanın normativ-hüquqi sənədləri”  bömələrində 
yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan Qanunların, fərman və sərəncamların, qərarların və 
normativ-hüquqi sənədlərin tam siyahısının yerləşdirilməsi və yenilənməsi;  
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1.9. STANDARTLAR – “IFAC xəbərləri” və “EFAA yenilikləri“ əvəzinə  “IFAC 
xəbərləri” və “EFAA xəbərləri” başlıqları altında saytın ayrıca bölmələrinin yaradılması 
və yenilənməsi, 

1.10. STANDARTLAR – “Beynəlxalq Təhsil Standartları” bölməsində müvafiq 
materialların yerləşdirilməsi;  

1.11. STANDARTLAR – “Avropa İttifaqının Direktivləri” bölməsində 2008-ci ildən 
sonra qəbul edilmiş Direktivlərin yerləşdirilməsi;  

1.12. BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR bölməsində Palatanın üzv olduğu beynəlxalq 
qurumlar haqqında qısa məlumat və onların “Loqo”larının əks etdirilməsi; 

 1.13. BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR – “Beynəlxalq tədbirlər” bölməsində 2014-cü 
ilin oktyabr ayından sonrakı dövrdə həyata keçirilmiş tədbirlərin saytda əks etdirilməsi 
və bölmənin yenilənməsi; 

 1.14. PARTNYORLAR bölməsində Auditorlar Palatasının əməkdaşlıq etdiyi xarici 
və yerli qurumların siyahısının dəqiqləşdirilməsi, onlar haqqında qısa məlumat və 
“Loqo”larının əks etdirilməsi; 

  1.15. AUDİTORLAR PALATASININ KOMİTƏLƏRİ bölməsində Komitə sədrlərinin 
fotoşəkillərinin, Komitələrin 2016-cı il üzrə hesabatlarının və 2017-ci il üzrə iş planlarının 
yerləşdirilməsi;   

1.16. NƏŞRLƏR – “Kitab və təlimatlar”, “Tezis və məqalələr” bölmələrində müvafiq 
olaraq Auditorlar Palatası tərəfindən nəşr və ya tərcümə edilmiş kitab və təlimatların, 
müxtəlif qəzet və jurnallarda dərc edilmiş tezis və məqalələrin siyahısının son illər üzrə 
dəqiqləşdirilməsi və saytda yerləşdirilməsi;  

1.20. ELEKTRON XİDMƏT – “Auditor fəaliyyəti göstərmək üçün icazə” bölməsində 
ərizələrin onlayn qəbulu funksiyasının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili; 

 1.21. AUDİTORLAR PALATASININ HƏMKARLAR KOMİTƏSİ bölməsinin yenidən 
işlənməsi; 

 1.22. DÖVLƏT PROQRAMLARINDA İŞTİRAK bölməsində 2012-ci il 5 sentyabr 
tarixindən sonra cari ilədək Auditorlar Palatasının iştirak etdiyi dövlət proqramlarının əks 
etdirilməsi; 

1.23. ETİKA ÜZRƏ HESABATLAR bölməsində Peşəkar Mühasiblərin Etika 
məcəlləsinin və etik davranış üzrə tərtib edilmiş hesabatların yerləşldirilməsi; 

1.25. İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏ bölməsinin təkmilləşdirilməsi; 
1.26. SORĞU bölməsinin strukturunun yenilənməsi və onlayn istifadəçilər 

tərəfindən bu sorğunun cavablandırılması zamanı daxil edilən məlumatların qeydə 
alınması funksiyasının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili; 

1.27. AUDİTORLAR PALATASI 20 adlı bölmənin yenilənməsi və 
təkmilləşdirilməsi, 

1.28. ƏLAQƏ bölməsində olan məlumatların yenilənməsi; 
 2.1. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına və  terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 
materiallar” başlığı altında bölmənin yaradılması və onun funksiyasının təşkili; 

2.3. KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT bölməsinin yaradılması və mütəmadi olaraq 
yenilənməsi, 

2.4. ARXİV bölməsinin yaradılması və arxivdə yerləşdirilməli olan bütün 
məlumatların seçilib bu bölməyə yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 
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7.3. İş planının 7.3.-cü "Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının və auditin inkişafı 
ilə əlaqədar mühüm sənədlərin ingilis və rus dillərində Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilməsi" bəndinin icrası ilə əlaqədar: 

o Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 5 dekabr 
tarixli 282/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının 2017-ci il üzrə iş planı” ingilis və rus dillərində Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir. 

o “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı üzrə maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair” illik hesabat ingilis dilində Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilmiş və Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına e-mail vasitəsilə 
göndərilmişdir. 

o Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar 
tarixli 285/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditor Xidməti Bazarında Haqsız 
Rəqabətin Əlamətləri” barədə sənəd ingilis və rus dillərində Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

o Palata sədrinin 09.02.2017-ci il tarixli müvafiq göstərişinə əsasən 
S.Gülməmmədov və T.Əmiraslanov tərəfindən təqdim edilmiş "Beynəlxalq Audit 
Standartlarının tətbiqinə dair auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara əməli köməklik 
göstərilməsi" barədə hesabatın ingilis və rus dillərinə tərcümə edilmiş variantlarının 
materialların Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

o Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının “Auditə ictimai 
etimadın gücləndirilməsi və auditin təşviqi” barədə 2017-ci il 19 may tarixli 287/4 nömrəli 
qərarı ingilis dilində Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

o Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 22 noyabr 
tarixli  

o 293/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının 2018-ci il üzrə iş planı” ingilis və rus dillərində Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir. 

o Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 20 dekabr 
tarixli  

o 295/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditorlar Palatasının üzvləri arasında 
dempinq və haqsız rəqabətin yolverilməzliyi barədə bağlanacaq partnyorluq sazişi” 
ingilis və rus dillərində Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.  

7.4. İş Planının 7.4.-cü "Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının, Palata sədrinin 
əmr və sərəncamlarının və digər sənədlərin Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilməsi", 7.5-ci "IFAC, EFAA və digər beynəlxalq qurumların yeniliklərinin 
Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi" bəndlərinin icrsaı ilə əlaqədar Palatanın 
internet səhifəsinə 162 məlumat, xəbər və digər materiallar yerləşdirilmişdir (Siyahı 
əlavə olunur). 

7.5. İş planının 7.5-ci “IFAC, EFAA və digər beynəlxalq qurumların yeniliklərinin 
Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi bəndinin icrasının təmin edilməsi bəndinə 
uyğun olaraq, EFAA və IFAC yenilikləri mütəmadi olaraq saytda yerləşdirilir.  
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7.6. İş planının 7.6-ci "Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin 
müntəzəm məlumatlandırılması" bəndinin icrası ilə əlaqədar 2017-ci il  27 fevral 
tarixində Bakı şəhərində “Hilton” otelində Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının və Bolqarıstan Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər İnstitutunun birgə 
təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan-Bolqarıstan Audit Forumu”, 2017-ci ilin 21-23 sentyabr 
tarixlərində Bakı şəhərində Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol 
xəritəsi: hesabatlıq və şəffaflıq problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik 
konfrans,  2017-ci il 3 may tarixində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası, Auditorlar Palatası və “Headstart  İnternational” Tədris Mərkəzinin 
birgə təşkilatçılığı ilə “Maliyyə əməliyyatlarında şəffaflığın təmin edilməsi üzrə təlim 
proqramı”nın təqdimat mərasimi və digər tədbirlər barədə Az TV  və digər televiziya 
kanallarında süjetlər verilmiş, AzərTAC-da və aşağıda göstərilən internet səhifələrində 
auditlə bağlı çoxsaylı məlumatlar yerlədirilmişdir:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Auditors_of_the_Republic_of_Azerbaijan  

• http://www.fiu.az/aze/auditorlar-palatasi/ 
• http://www.bizimyol.info/az/ 
• https://report.az/ 
• https://apa.az/ 
• http://www.interpress.az 
• https://az.trend.az/ 
• http://www.exams.az/cnaa/az 
• http://unec.edu.az/ 
• https://metbuat.az/ 
• http://btlm.az 
• http://transparency.az 
• https://www.muhasib.az/ 
• http://renkinq.az/ 
• http://marja.az 
• http://headstart-international.com 
• http://banker.az/ 
• http://lib.bbu.edu.az 
• http://millibyte.az/ 
• https://www.finansist.az/ 
• http://www.biznesinfo.az/ 
• https://www.cbar.az/ 
• http://fins.az/ 
• http://www.au.edu.az 
• http://www.ser.az/ 
• http://www.infosystem-link.az/ 
• digər linklər. 
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7.7. İş planının 7.7-ci "Auditorlar Palatasının internet səhifəsinin mobil versiyasının 
hazırlanması, sosial şəbəkədə səhifəsinin açılması və onun aktiv fəaliyyətinin təmin 
edilməsi" bəndi Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/4 nömrəli 
qərarının 2-ci bəndinə əsasən iş planından çıxarılmışdır. 

7.8. İş planının 7.8-ci “Palatanın rəsmi internet səhifəsində interaktiv sorğuların 
aparılması” bəndininin icrasını təmin etmək məqsədilə, tərəfimizdən interaktiv sorğunun 
yeni sualları hazırlanaraq Palatanının rəsmi səhifəsində dəyişikliklərin edilməsi üçün 
materiallar Palatanın rəhbərliyinə təqdim olunmuş və elelktron poçt vasitəsilə 
müəssisələrə göndərilmişdir.  

8.1. İş planının 8.1-ci “Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı 
kargüzarlığın aparılmasına dair 1 və 2 nömrəli illik hesabat formalarının hazırlanıb 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim edilməsi” bəndinə və 
Palata sədrinin 2016-cı il 25 oktyabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyası Rəhbərinin “Dövlət orqanlarında, dövlət 
mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın 
aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” 2016-cı il 21 
oktyabr tarixli 104 nömrəli sərəncamı ilə əlaqədar Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri 
Qəşəm Bayramov tərəfindən hazırlanmış və Palata sədrinin 1/43 nömrəli “Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın 
aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” sərəncamı ilə 
bağlı Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi tərəfindən 1 və 2 nömrəli illik 
hesabat formalarının doldurulması və 2017-ci il 13 yanvar tarixində Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına göndərilməsi təmin edilmişdir. 

8.2. İş planının 8.2-ci “Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2016-cı il üzrə iş 
fəaliyyətinin yekununa dair hesabatlarının hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq 
Palatanın struktur bölmələrinin 2016-cı il üzrə fəaliyyətinə dair hesabatı hazırlanmış və 
Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

8.3.  İş planının 8.3-cü “Palata üzrə sorğu-telefon kitabçasının hazırlanması və 
nəşri” bəndinə uyğun olaraq, 2017-ci il üçün Auditorlar Palatasının telefon məlumat 
kitabçasına dair məlumatlar hazırlanmış, 19 yanvar 2017-ci il tarixli xidməti məktubla 
Palata rəhbərliyinə təqdim edilmiş və nəşr etdirilmişdir. 

8.4.  İş planının 8.4-ci bəndində (Auditorlar Palatasının  2016-cı ilin maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatlarının hazırlanması və onun auditinin 
aparılması) göstərilmiş tapşırıqlar icra olunmuşdur və müvafiq sənədlər İFACa ingilis 
dilində göndərilmiş, Palatanın internet səhifəsində ingilis və rus dillərində 
yerləşdirilmişdir: . http://audit.gov.az/uploads/Maliyye%20_hesabati_2016_az.pdf 

8.5. İş planının 8.5.-ci bəndi icra olunmuş,  Auditorlar Palatasının 2016-ci il üzrə 
fəaliyyətinin nəticələrinə dair hazırlanmış hesabat Auditorlar Palatasının Şurasının   
2017-ci il  31 mart tarixli 286/1  №-li qərarı ilə   bəyənilmiş və Auditorlar Palatasının 
fəaliyyəti qənaətbəxş hesab edilmişdir.  

49 
 



Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabatın nəşr 
olunması, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına və aidiyyatı 
qurumlara təqdim edilməsini təmin edilmişdir. 

Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə fəaliyyətinin yekunlarını əks etdirən 
hesabatın ictimaiyyətə açıqlanması məqsədilə Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilməsini və bir ay müddətində həmin hesabatın qısa  icmalının “İqtisadiyyat” 
qəzetində və digər KİV-də dərc etdirilməsi, ingilis və rus dillərində tərcüməsinin 
hazırlanıb Palatanın üzv olduğu Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC), Avropa 
Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasına (EFAA) göndərilməsini və  Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

8.6.  İş planının 8.6-cı  "Struktur bölmələrinin 2017-ci il üzrə fəaliyyəti barədə 
rüblük hesabatların hazırlanması, onların təhlili və tövsiyələrin verilməsi" bəndi 
müntəzəm olaraq icra edilmişdir. 

8.7. İş planının 8.7-cı “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən yol 
verilmiş intizam pozuntuları üzrə tədqiqatların təşkili və müvafiq intizam tədbirlərinin 
görülməsi” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmış “Azərbaycanda auditor 
xidməti sahəsində tövsiyə edilən araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nin 11-ci 
“Sərbəst auditor və Auditor təşkilatları öz mülki məsuliyyətinin icbari sığortasını 
etdirmədikdə” və 12-ci “Məcburi auditin subyekti olan auditor təşkilatları öz fəaliyyətlərini 
auditdən keçirmədikdə” bəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədilə auditor təkilatlarına 
və sərbəst auditorlara xəbərdarlıq məktubu göndərilmiş və hal-hazırda məktubun icrası 
ilə bağlı cavablar Palataya təqdim olunmaqda davam edir. Eyni zamanda, bəndlə bağlı 
Palatanın müvafiq struktur bölmələrinə 24 fevral 2017-ci il tarixli 59 saylı məktub 
ünvanlanmışdır. Palatanın müvafiq struktur bölmələrinə 24 fevral 2017-ci il tarixli 59 
saylı məktub ünvanlanmış məktubların cavabları sistemləşdirilərilmiş və iyul ayında 
təqdim ediləcək hesabata əlavə olunmuşdur. Bu bəndə və Auditorlar Palatası Şurasının 
2015-ci il 25 noyabr tarixli 269/1 saylı “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam 
tədbirləri sistemi üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi barədə” qərarına 
uyğun olaraq Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsi tərəfindən 
həmin işin icrası ilə əlaqədar 2017-ci ilin I yarımilliyi üzrə aralıq hesabat hazırlanmış və 
2017-ci il 24 iyul tarixində rəhbərliyə təqdim edilmiş və Palata Şurasının 25 avqust 
2017-ci il tarixli 289/7 N-li qərarı ilə nəzərə alınmış, Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

8.8. İş planının 8.8-ci "Auditorlar Palatasında daxili nəzarətin həyata keçirilməsi, o 
cümlədən Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının, Palatası sədrinin əmrlərinin və 
sərəncamlarının icrasına nəzarət, Palataya daxil olan məktubların icrasına, ərizə və 
şikayətlərə baxılmasına nəzarət, Əmək intizamına nəzarət, Struktur bölmələrin 
fəaliyyətinin monitorinqi" bəndi müntəzəm icra olunmuşdur. 

8.9. İş planının 8.9-cu  "2018-ci il üçün Auditorlar Palatasının iş planının 
hazırlanması" bəndinin icrası ilə əlaqədar müvafiq iş planı hazırlanmış və Palata 
Şurasının 2017-ci il 22 noyabr tarixli 293/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 
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II. Plandankənar işlərin hesabat dövründə icrası 
 

Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsi üzrə 

• Palata sədrinin 2016-cı il 29 dekabr tarixli göstərişinə əsasən, IFAC-dan 
Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq  2017-ci il 07 fevral 
tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 16 yanvar tarixli göstərişinə əsasən, “20 yanvar 
faciəsini  27-ci il dönümünün keçirilməsi ilə bağlı Tədbirlər Plan”ına uyğun olaraq 
Azərbaycanın suverenliyi, istiqlaliyyəti və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizənin rəmzi 
kimi Auditorlar Palatasında 2017-ci il 19 yanvar tarixində 20 yanvar faciəsinin 27-ci 
ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-cı il 17 yanvar tarixli göstərişinə əsasən, IFAC-dan 
Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq Palata rəhbərliyinə təqdim 
edilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-cı il 16 fevral tarixli göstərişinə əsasən, Moldova Peşəkar 
Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyasının prezidenti Viorel Dandaranın konfransda 
iştirakı qeydiyyata alınmış və təsdiq məktubu skan olunaraq saytda yerləşdirilmək üçün 
təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 17 fevral tarixli göstərişinə əsasən, Gabriel Radu 
tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-ci il 20 fevral tarixli göstərişinə əsasən, “EuroTurism” 
şirkətindən daxil olan elan, Palatanın üzvlərinə və əməkdaşlarına çatdırılması üçün 
Palatanın elektron saytında yerləşdirilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 28 fevral tarixli göstərişinə əsasən, Graeme Gordon 
tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq xidməti məktub 
şəklində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 28 fevral tarixli göstərişinə əsasən, Gürcüstan 
Maliyyə Mühasiblər İnstitutu tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş təsdiq 
məktubu tərcümə olunaraq rəhbərliyə təqdim edilmiş və daha sonra məktub skan 
olunaraq saytda yerləşdirilmək üçün təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 28 fevral tarixli göstərişinə əsasən, Estoniya 
Auditorlar Palatasından Auditorlar Palatasına göndərilmiş təsdiq məktubu tərcümə 
olunaraq rəhbərliyə təqdim edilmiş və daha sonra məktub skan olunaraq saytda 
yerləşdirilmək üçün təqdim edilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-ci il 28 fevral tarixli göstərişinə əsasən, Auditorlar 
Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 7.2-ci “Palatanın internet səhifəsinin 
təkmilləşdirilməsi” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə F.Qarayev tərəfindən 
hazırlanmış təklifə tərəfimizdən baxılmışdır. Bu barədə 16 mart 2017-ci il tarixli xidməti 
məktub rəhbərliyə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 03 mart tarixli göstərişinə əsasən, Azərbaycan 
Respublikası Baş nazirinin birinci müavini cənab Yaqub Eyyubovun imzası ilə Auditorlar 
Palatasına daxil olmuş Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə Komitəsinin İqtisadi 
məsələlər üzrə Komissiyasının 2017-ci il 15 fevral tarixli qərarından çıxarışla, habelə 
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mühasibat uçotu və auditor xidmətləri bazarında sertifikatlaşmanın inkişafı haqqında 
informasiya ilə (Qazaxıstan Respublikasının təcrübəsi) tanış olunduqdan, sonra cavab 
məktubu hazırlanaraq göndərilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-ci il 3 mart tarixli göstərişinə əsasən, Bolqarıstan 
Sertifaklaşdırılmış Mühasiblərv İnstitutuGabriel Radu tərəfindən Auditorlar Palatasına 
göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq  Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 3 mart tarixli göstərişinə əsasən, İrina Tyutina 
tərəfindən Palatasına göndərilmiş məktuba cavab olaraq "Rusiya Auditorlar Birliyi"nin 
auditorların özünütənzimləyən təşkilatının sədri Kolbasin Vladimir İvanoviç üçün dəvət 
məktubu hazırlanaraq göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 06 mart tarixli göstərişinə əsasən, Peşəkar 
mühasiblərin, maliyyə menecerlərinin və iqtisadçıların milli institutunun prezidenti Dmitri 
Yakovenko konfransda iştirakı qeydiyyata alınmış və təsdiq məktubu skan olunaraq 
saytda yerləşdirilmək üçün təqdim olunmuşdur. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 07 mart tarixli göstərişinə əsasən, Ruminya Maliyyə 
Auditorlar Palatası tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə 
olunmuş və təsdiq məktubu skan olunaraq saytda yerləşdirilmək üçün təqdim 
olunmuşdur. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 13 mart tarixli göstərişinə əsasən, Latviya Sertifikatlı 
Auditorlar Assosiasiyasının sədri Sandra Vilcanenin və təşkilatın şura üzvü Jenis 
Mezielsin konfransda iştirakı qeydiyyata alınmış və təsdiq məktubu skan olunaraq 
saytda yerləşdirilmək üçün təqdim olunmuşdur. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 13 mart tarixli 131 qeydiyyat nömrəli göstərişinizə 
əsasən Avstriya Auditorlar Palatasının (KWT) sədri Mag. Klaus Hübner tərəfindən 
Auditorlar Palatasına daxil olmuş məktub tərcümə olunaraq xidməti məktub şəklində 
təqdim olunmuşdur.  

• Palata sədrinin  2017-ci il 14 mart tarixli göstərişinə əsasən, "Rusiya Auditorlar 
Birliyi"nin auditorların özünütənzimləyən təşkilatının sədri Kolbasin Vladimir İvanoviçin  
və prezidenti Xorujiy Lyudmila İvanovnanın konfransda iştirakı qeydiyyata alınmış və 
təsdiq məktubu skan olunaraq saytda yerləşdirilmək üçün təqdim olunmuşdur. 

• Palata sədrinin 2017-cı il 14 mart tarixli göstərişinə əsasən, Simon Guidecoq 
tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 14 mart tarixli göstərişinə əsasən, Litva Auditorlar 
Palatası tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə edilərək xidməti 
məktub şəklində rəhbərliyə olunaraq təqdim olunmuşdur. Prezident Saulius 
Lapsinskasın və Rəyasət heyətinin üzvü İngrida Puriene təsdiq məktubu skan olunaraq 
saytda yerləşdirilmək üçün təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 15 mart tarixli göstərişinə əsasən, Rusiya Auditorlar 
Kollegiyasının İdarə heyətinin sədri Kozlova Lyudmila Anatolevnanın konfransda iştirakı 
qeydiyyata alınmış və təsdiq məktubu skan olunaraq saytda yerləşdirilmək üçün təqdim 
olunmuşdur. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 16 mart tarixli göstərişinə əsasən, Polşa Milli 
Auditorlar Palatasının prezidenti Krzysztof Burnosun və vitse-prezidenti Barbara 
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Misterska-Draganın konfransda iştirakı qeydiyyata alınmış, cavab məktubu göndərilmiş 
və təsdiq məktubu skan olunaraq saytda yerləşdirilmək üçün təqdim olunmuşdur. 

• Palata sədrinin 2017-cı il 28 mart tarixli göstərişinə əsasən, Simon Guidecoq 
tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub icra olunmuşdur.  

• Palata sədrinin 2017-ci il 28 mart tarixli göstərişinə əsasən, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15fevral tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması 
və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə 2017-ci il 
16mart tarixli Fərmanı ilə tanış olaraq, idarə tərəfindən təkliflər hazırlanmışıdır. 
Hazırlanmış təkliflər xidməti məktubla Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• 2017-ci il 22-23 sentyabr tarixlərində Bakı şəhərində keçiriləcək “Azərbaycan 
İqtisadiyyatında Strateji Yol xəritəsi: Hesabatlılıq və Şəffaflıq Problemləri” adlı elmi-
praktik konfransla bağlı xarici məktubların hazırlanması, tərcümə olunması, skan 
olunması və göndərilməsi mütəmadi olaraq Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsi tərəfindən 
həyata keçirilir. 

• 2017-ci il üzrə Auditorlar Palatasının əməkdaşlıq etdiyi qurumlar tərəfindən 
keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər qrafikinə yeni tədbirlərin əlavə olunması mütəmadi 
olaraq Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsi tərəfindən həyata keçirilir. 

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının plandan kənar işlərin hesabat 
dövründə icrası ilə əlaqədar beynəlxalq əlaqələr şöbəsi tərəfindən 2017-ci ilin I rübü 
ərzində 35-dən çox müxtəlif məktub və müraciətlər beynəlxalq əlaqələr şöbəsi 
tərəfindən tərcümə olunaraq  Palata rəhbərliyinə təqdim olunmuşdur. 

• Auditorlar Palatası sədrinin göstərişinə əsasən, 11 aprel tarixli göstərişinə 
əsasən, “Adəm” Beynəlxalq Xeyriyyəçilər Assosiasiyası tərəfindən gələn məktubla tanış 
olmuş və xeyriyyə konsertinə köməklik göstərilməsi müəyyən səbəblərdən 
məqsədəmüvafiq hesab edilməmişdir.  

• 2017-ci il 04 may tarixində Auditorlar Palatası ilə Beynəlxalq Təlim  və Layihə 
Mərkəzi arasında “Əməkdaşlıq Sazişi” imzalanmışdır. Əməkdaşlıq Sazişi Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzov və Beynəlxalq 
Təlim və Layihə Mərkəzinin icraçı direktoru Tariyel Dövlətov tərəfindən imzalanmışdır. 

• Müqavilənin əsas məqsədi iki qurum arasında əməkdaşlığı genişləndirmək, 
mühasibat, vergi, maliyyə və audit sahələrində mütəxəssislərin biliklərinin artırılması, 
peşəkar kadr hazırlığına əlverişli şərait yaratmaq və birgə fəaliyyət nəticəsində 
Azərbaycan mütəxəssislərinin beynəlxalq sertifikasiyasını təşkil etməkdir. 

• Sazişin şərtlərinə əsasən Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzində 
Azərbaycan dilində tədris edilən Maliyyə  və Mühasibatlıq, İdarəetmə Uçotu, Vergi 
Uçotu, Audit, habelə Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları kurslarının nəticəsində 
keçirilən Sertifikatlaşdırıcı imtahanlar və təlimlər məhz Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası ilə birgə təşkil ediləcək və imtahanlarda uğur qazanan namizədlər 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası adından Beynəlxalq Sertifikat və 
Diplomlarla təltif ediləcəklər. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 12 may tarixli göstərişinə əsasən, “Dövlət 
Satınalmalarında şəffaflığın artırılması” layihə direktoru K.Qasımov tərəfindən Palataya 
ünvanlanan 2017-c il 23 may tarixində “Dövlət Satınalmalarının şəffaflığının artırılması” 
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mövzusu istiqamətində keçiriləcək tədbirdə sərbəst auditor Ü.Fətiyevin iştirak etməsi 
məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 12 may tarixli göstərişinə əsasən, Azərbaycan 
Mühasiblər və Risk Peşəkarları Assosiasiyasının (ARPA) Auditorlar Palatasına 
ünvanlandığı məktuba idarə tərəfindən baxılmış, 2017-ci il 19 may tarixində “Maliyyə 
sektorunda informasiya texnologiyaları risklərinin idarəedilmsəi” mövzusunda keçirilmiş 
tədbirdə “Azel-Audit” MMC-nin direktoru-auditoru E.Süleymanova,  “Prime” Audit and 
Consulting” MMC-nin təsisçisi A.Hacızadə və direktoru C.Ağayev iştirakları 
məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 12 may tarixli göstərişinə əsasən, “Şəffaflıq-
Azərbaycan” təşkilatında gələn məktuba idarə tərfindən baxılmış və 2017-ci il 31 may 
tarixində “Nağdsızlaşma iləı bağlı yeni qaydalar: necə başa düşülməli və necə icra 
edilməli?” mövzusunda keçirilmiş dəyirmi masada “VXA-Audit” MMC-nin direktoru-
auditoru E.Qurbanovun iştirakı məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-ci il 17 may tarixli göstərişinə əsasən, palatanın elektron 
ünvanına gələn sorğuyla bağlı məktuba idarə tərfindən baxılmış və Platanın sədrinə 
məruzə edilmişdir. Hal-hazırda saytın çatışmayan məsələsi ilə bağlı digər 
proqramistlərlə iş aparılır.   

• Palata sədrinin 2017-ci il 16 may tarixli göstərişinə əsasən, “Risk Jurnalı” 
Gülşən Hüseynova tərəfindən ünvanlanan elektron məktubla idarə tərəfindən baxılmış 
və Palatanın sədrinə məruzə edilmiş və jurnalı 2017-ci il 22 may tarixində alınması 
məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 30 mart tarixli göstərişinə əsasən, Maliyyə Ekspert və 
Təftişçilərinin Avrasiya İttifaqı tərəfindən əməkdaşlıqla bağlı Auditorlar Palatasına 
göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq  03 aprel tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim 
edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-cı il 06 aprel tarixli göstərişinə əsasən, EFAA tərəfindən 
Berlində keçiriləcək iclasla bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə 
olunaraq 07 aprel tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-cı il 06 aprel tarixli göstərişinə əsasən, Estoniya 
Auditorlar Assosiasiyası tərəfindən əməkdaşlıqla bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş 
məktub tərcümə olunaraq 08 aprel tarixində rəhbərliyə təqdim edilmiş və Palata sədrinin 
göstərişinə əsasən həmin məktuba cavab hazırlanmış və tərcümə olunaraq 11 aprel 
tarixində göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-cı il 10 aprel tarixli göstərişinə əsasən, IFAC tərəfindən 
qadın namizədlərin seçilməsi ilə bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə 
olunaraq 12 aprel tarixində rəhbərliyə təqdim edilmiş və Palata sədrinin göstərişinə 
əsasən həmin məktuba cavab hazırlanmış və tərcümə olunaraq 14 aprel tarixində 
göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 13 aprel tarixli göstərişinə əsasən, Rusiya Peşəkarlar 
və Auditorlar İnstitutu tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə 
olunaraq  rəhbərliyə təqdim edilmişdir və Palata sədrinin göstərişinə əsasən həmin 
məktuba cavab hazırlanmış və tərcümə olunaraq 14 aprel tarixində göndərilmişdir. 
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• Palata sədrinin 2017-ci il 13 aprel tarixli göstərişinə əsasən, Maliyyə Ekspert 
və Təftişçilərinin Avrasiya İttifaqı tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş saziş 
layihəsi tərcümə olunaraq 17 aprel tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 17 aprel tarixli göstərişinə əsasən, Maliyyə Ekspert 
və Təftişçilərinin Avrasiya İttifaqı tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş saziş 
layihəsi müzakirə olunmuş və bununla bağlı xidməti məktub hazırlanaraq 04 may 
tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-cı il 21 aprel tarixli göstərişinə əsasən, EFAA tərəfindən 
Berlində keçiriləcək iclas və illik hesabatla bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş 
məktub tərcümə olunaraq 17 may tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-cı il 24 aprel tarixli göstərişinə əsasən, EFAA tərəfindən 
İllik Ümumi İclasla bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 28 
aprel   tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-cı il 08 may tarixli göstərişinə əsasən, EFAA tərəfindən 
Əsasnamə ilə bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 10 may 
tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmiş və cavab məktubu hazırlanaraq 
göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 08 may tarixli göstərişinə əsasən, Maliyyə Ekspert və 
Təftişçilərinin Avrasiya İttifaqı tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş saziş layihəsi 
yenidən müzakirə olunaraq  22 may tarixində xidməti məktub hazırlanaraq Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 16 may tarixli göstərişinə əsasən, ACCA tərəfindən 
Auditorlar Palatasına  konfransa dəvətlə bağlı göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 06 
iyun tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-cı il 16 may tarixli göstərişinə əsasən, Rusiya Peşəkarlar 
və Auditorlar İnstitutu tərəfindən 22-23 sentyabr tarixində keçiriləcək konfransla bağlı 
Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 18 may tarixində Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.   

• Palata sədrinin 2017-ci il 16 may tarixli göstərişinə əsasən, EFAA tərəfindən 
Auditorlar Palatasına maliyyə hesabatları ilə bağlı göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 
05 iyun tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 17 may tarixli göstərişinə əsasən, EFAA tərəfindən 
Ekspert qrupları ilə bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 19 
may tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 17 may tarixli göstərişinə əsasən, EFAA tərəfindən 
EFAA Əsasnaməsi ilə bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 
27 may tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 18 may tarixli göstərişinə əsasən, Litva Mühasiblər 
və Auditorlar Assosiasiyası (LAAA) tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub 
və Saziş layihəsi tərcümə olunaraq 24 may tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim 
edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 18 may tarixli göstərişinə əsasən, Beynəlxalq 
Sertifikatlı Peşəkar Mühasiblər Assosiasiyası tərəfindən Auditorlar Palatasına 
göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq  25 may tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim 
edilmişdir. 
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• Palata sədrinin 2017-ci il 22 may tarixli göstərişinə əsasən, Beynəlxalq 
Sertifikatlı Peşəkar Mühasiblər Assosiasiyası tərəfindən Auditorlar Palatasına 
qonaqların gəlişi ilə bağlı göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq Palata rəhbərliyinə 
təqdim edilmiş və Palata sədrinin göstərişinə əsasən hazırlıq tədbirləri görülmüşdür. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 01 iyun tarixli göstərişinə əsasən, Rusiya Peşəkarlar 
və Auditorlar İnstitutu tərəfindən Auditorlar Palatasına konfransla bağlı göndərilmiş 
məktuba cavab məktubu hazırlanaraq 05 iyun tarixində göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 06 iyun tarixli göstərişinə əsasən, Latviya Mühasiblər 
Assosiasiyası tərəfindən Auditorlar Palatasına sazişlə bağlı göndərilmiş məktuba 
tərcümə olunaraq 06 iyun tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmiş və Palata sədrinin 
göstərişinə əsasən cavab məktubu hazırlanıb, tərcümə olunaraq 06 iyun tarixində 
göndərilmişdir. Saziş layihəsi baxılmışdırqdan sonra yenidən cavab məktubu hazırlanıb, 
tərcümə olunaraq 07 iyun tarixində göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 07 iyun tarixli göstərişinə əsasən, İsrail Sertifikatlı 
Mühasiblər İnstitutu tərəfindən Auditorlar Palatasına sazişlə bağlı göndərilmiş məktub 
konfransla bağlı göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq Palata rəhbərliyinə təqdim 
edilmişdir və Palata sədrinin göstərişinə əsasən həmin məktuba cavab hazırlanıb, 
tərcümə olunaraq 13 iyun tarixində göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 07 iyun tarixli göstərişinə əsasən, TÜRMOB 
tərəfindən Auditorlar Palatasına  22-23 sentyabr tarixində keçiriləcək konfransla bağlı 
göndərilmiş məktuba cavab hazırlanıb tərcümə olunaraq 09 iyun tarixində 
göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 19 iyun tarixli göstərişinizə əsasən Rumıniya Maliyyə 
Auditorları Palatasıdan Auditorlar Palatasına daxil olmuş məktub tərcümə tərcümə 
olunaraq  04 iyul tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-cı il 03 iyul tarixli göstərişinə əsasən, IFAC tərəfindən 
tədbirə dəvətlə bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 10 iyul 
tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-cı il 06 iyul tarixli göstərişinə əsasən, Latviya Mühasiblər 
Assosiasiyası tərəfindən əməkdaşlıqla bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub 
Palata rəhbərliyinə məruzə olunmuş və cavab məktubu hazırlanaraq 10 iyul tarixində 
göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 17 iyul tarixli göstərişinizə əsasən, Malayziya 
Mühasiblər İnstitutundan konfransa dəvətlə bağlı Auditorlar Palatasına daxil olmuş 
məktub tərcümə olunaraq 19 iyul tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 03 avqust tarixli göstərişinizə əsasən, Litva Auditorlar 
Palatasından konfransla bağlı Auditorlar Palatasına daxil olmuş məktub Palata 
rəhbərliyinə məruzə olunmuş və cavab məktubu hazırlanaraq 03 avqust tarixində 
göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 23 avqust tarixli göstərişinizə əsasən, Beynəlxalq 
Mühasibatlıq Standartları Şurasından sorğu ilə bağlı Auditorlar Palatasına daxil olmuş 
məktub tərcümə olunaraq 24 avqust tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmiş və 
həmin məktub müzakirə olunduqdan sonra  cavab məktubu hazırlanaraq 31 avqust 
tarixində göndərilmişdir. 
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• Palata sədrinin 2017-ci il 29 avqust tarixli göstərişinizə əsasən, Sayıştay 
Başkanından təbriklə  bağlı Auditorlar Palatasına daxil olmuş məktub Palata 
rəhbərliyinə məruzə olunmuş və cavab məktubu hazırlanaraq 31 avqust tarixində 
göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 25 sentyabr tarixli göstərişinizə əsasən, Maliyyə 
Ekspertləri və Təftişçilərin Avrasiya İttifaqından əməkdaşlıqla bağlı Auditorlar Palatasına 
daxil olmuş məktub Palata rəhbərliyinə məruzə olunmuş və sədrin göstərişinə əsasən 
saziş layihəsi hazırlanmışdır. 

• Palata sədrinin 2017-cı il 06 aprel tarixli göstərişinə əsasən, Estoniya 
Auditorlar Assosiasiyası tərəfindən əməkdaşlıqla bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş 
məktub tərcümə olunaraq 08 aprel tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmiş və Palata 
sədrinin göstərişinə əsasən həmin məktuba cavab hazırlanmış və tərcümə olunaraq 11 
aprel tarixində göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-cı il 10 aprel tarixli göstərişinə əsasən, IFAC tərəfindən 
qadın namizədlərin seçilməsi ilə bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə 
olunaraq 12 aprel tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmiş və Palata sədrinin 
göstərişinə əsasən həmin məktuba cavab hazırlanmış və tərcümə olunaraq 14 aprel 
tarixində göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 13 aprel tarixli göstərişinə əsasən, Rusiya Peşəkarlar 
və Auditorlar İnstitutu tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə 
olunaraq  Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir və Palata sədrinin göstərişinə əsasən 
həmin məktuba cavab hazırlanmış və tərcümə olunaraq 14 aprel tarixində 
göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 13 aprel tarixli göstərişinə əsasən, Maliyyə Ekspert 
və Təftişçilərinin Avrasiya İttifaqı tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş saziş 
layihəsi tərcümə olunaraq Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 17 aprel tarixli göstərişinə əsasən, Maliyyə Ekspert 
və Təftişçilərinin Avrasiya İttifaqı tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş saziş 
layihəsi müzakirə olunmuş və bununla bağlı xidməti məktub hazırlanaraq 04 may 
tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-cı il 21 aprel tarixli göstərişinə əsasən, EFAA tərəfindən 
Berlində keçiriləcək iclas və illik hesabatla bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş 
məktub tərcümə olunaraq 17 may tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-cı il 24 aprel tarixli göstərişinə əsasən, EFAA tərəfindən 
İllik Ümumi İclasla bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 28 
aprel   tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-cı il 08 may tarixli göstərişinə əsasən, EFAA tərəfindən 
Əsasnamə ilə bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 10 may 
tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmiş və cavab məktubu hazırlanaraq 
göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 08 may tarixli göstərişinə əsasən, Maliyyə Ekspert və 
Təftişçilərinin Avrasiya İttifaqı tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş saziş layihəsi 
yenidən müzakirə olunaraq  22 may tarixində xidməti məktub hazırlanaraq Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 
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• Palata sədrinin 2017-ci il 16 may tarixli göstərişinə əsasən, ACCA tərəfindən 
Auditorlar Palatasına  konfransa dəvətlə bağlı göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 06 
iyun tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-cı il 16 may tarixli göstərişinə əsasən, Rusiya Peşəkarlar 
və Auditorlar İnstitutu tərəfindən 22-23 sentyabr tarixində keçiriləcək konfransla bağlı 
Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 18 may tarixində Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.   

• Palata sədrinin 2017-ci il 16 may tarixli göstərişinə əsasən, EFAA tərəfindən 
Auditorlar Palatasına maliyyə hesabatları ilə bağlı göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 
05 iyun tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 17 may tarixli göstərişinə əsasən, EFAA tərəfindən 
Ekspert qrupları ilə bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 
Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 17 may tarixli göstərişinə əsasən, EFAA tərəfindən 
EFAA Əsasnaməsi ilə bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq 
Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 18 may tarixli göstərişinə əsasən, Litva Mühasiblər 
və Auditorlar Assosiasiyası (LAAA) tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub 
və Saziş layihəsi tərcümə olunaraq Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 18 may tarixli göstərişinə əsasən, Beynəlxalq 
Sertifikatlı Peşəkar Mühasiblər Assosiasiyası tərəfindən Auditorlar Palatasına 
göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 22 may tarixli göstərişinə əsasən, Beynəlxalq 
Sertifikatlı Peşəkar Mühasiblər Assosiasiyası tərəfindən Auditorlar Palatasına 
qonaqların gəlişi ilə bağlı göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq Palata rəhbərliyinə 
təqdim edilmiş və Palata sədrinin göstərişinə əsasən hazırlıq tədbirləri görülmüşdür. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 01 iyun tarixli göstərişinə əsasən, Rusiya Peşəkarlar 
və Auditorlar İnstitutu tərəfindən Auditorlar Palatasına konfransla bağlı göndərilmiş 
məktuba cavab məktubu hazırlanaraq 05 iyun tarixində göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 06 iyun tarixli göstərişinə əsasən, Latviya Mühasiblər 
Assosiasiyası tərəfindən Auditorlar Palatasına sazişlə bağlı göndərilmiş məktuba 
tərcümə olunaraq 06 iyun tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmiş və Palata sədrinin 
göstərişinə əsasən cavab məktubu hazırlanıb, tərcümə olunaraq 06 iyun tarixində 
göndərilmişdir. Saziş layihəsi baxılmışdırqdan sonra yenidən cavab məktubu hazırlanıb, 
tərcümə olunaraq 07 iyun tarixində göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 07 iyun tarixli göstərişinə əsasən, İsrail Sertifikatlı 
Mühasiblər İnstitutu tərəfindən Auditorlar Palatasına sazişlə bağlı göndərilmiş məktub 
konfransla bağlı göndərilmiş məktub tərcümə olunaraq Palata rəhbərliyinə təqdim 
edilmişdir və Palata sədrinin göstərişinə əsasən həmin məktuba cavab hazırlanıb, 
tərcümə olunaraq 13 iyun tarixində göndərilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 07 iyun tarixli göstərişinə əsasən, TÜRMOB 
tərəfindən Auditorlar Palatasına  21-23 sentyabr tarixində keçiriləcək konfransla bağlı 
göndərilmiş məktuba cavab hazırlanıb tərcümə olunaraq 09 iyun tarixində 
göndərilmişdir. 
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• 2017-ci il üzrə Auditorlar Palatasının əməkdaşlıq etdiyi qurumlar tərəfindən 
keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər qrafikinə yeni tədbirlərin əlavə olunması mütəmadi 
olaraq Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsi tərəfindən həyata keçirilir. 

• “Lisenziyalar və icazələr” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq, 2016-cı ilin dekabr, 2017-ci ilin yanvar, fevral aylarında Auditorlar Palatası 
tərəfindən verilmiş icazələrə dair məlumatlar müvafiq olaraq 10 yanvar 2017-ci il tarixli 
01-2-33 saylı, 13 fevral 2017-ci il tarixli 01-2-36 saylı, 10 mart 2017-ci il tarixli 01-2-39 
saylı məktublarla Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat nazirinin müavini S. 
Məmmədova göndərilmişdir. 

• “Təsərrüfat subyektlərinin nəzərinə!” elan forması tərəfimizdən hazırlanmış və 
yayımlanmaq üçün 03 fevral 2017-ci il tarixli 02-10 saylı məktubla “Azadlıq”, 
“İqtisadiyyat” və “Vergilər”  qəzetinə təqdim edilmişdir. 

• Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında auditor fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq hüququ əldə etmiş gələcək auditorların 2017-ci il 08 fevral tarixində 
andiçmə mərasimi keçirilmişdir. 

• Palata sədrinin “Audit Grup” MMC-nin direktoru Məmmədov Natiq Həmid 
oğlunun 2017-ci il 13 fevral tarixində Auditorlar Palatasının rəhbərliyinə ünvanladığı 
auditor fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə üzvlüyə qəbul olmaq barədə ərizəsinə 
baxılmış və 15 fevral 2017-ci il tarixli xidməti məktub rəhbərliyə təqdim edilmişdir. Eyni 
zamanda “Audit Grup” MMC-nin direktoru N.Məmmədova 20 fevral 2017-ci il tarixli 02-
24 saylı cavab məktubu ünvanlanmışdır. 

• “Yeni Rəy formaları” ilə əlaqədar Auditorlar Palatasının üzvlü olan auditor 
təşkilatları və sərbəst auditorlara 16 mart 2017-ci il tarixli 02-34 saylı xəbərdarlıq 
məktubu ünvanlanmışdır. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 28 fevral tarixli “Baxın və təklif verin” dərkənar 
göstərişinə əsasən Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 7.2-ci “Palatanın 
internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
F.Qarayev tərəfindən hazırlanmış təklifə tərəfimizdən baxılmışdır. Bu barədə 16 mart 
2017-ci il tarixli Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Auditorların  və  auditor  təşkilatlarına auditor fəaliyyəti həyata keçirmələri 
üçün icazə verilməsi  barədə  məlumatlarla  müvafiq  dövlət  orqanları  və  Palatanın  
struktur  bölmələri  təmin  edilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-ci il 4 oktyabr tarixli göstərişinizə əsasən EFAA-dan 
tədbirə dəvətlə bağlı Auditorlar Palatasına daxil olmuş məktub tərcümə tərcümə 
olunaraq 11 oktyabr tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-cı il 4 oktyabr tarixli göstərişinə əsasən, Rumıniya 
Auditorla Palatasında struktur dəyişikliyi ilə bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş 
məktuba təbrik məktubu hazırlanaraq 11 oktyabr tarixində göndərilmişdir.  

• Palata sədrinin 2017-cı il 6 oktyabr tarixli göstərişinə əsasən, Estoniya 
Auditorlar Assosiasiyası təşəkkürlə bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub 
tərcümə tərcümə olunaraq 13 oktyabr tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-cı il 9 oktyabr tarixli göstərişinə əsasən, ACCA tərəfindən 
tədbirə dəvətlə  bağlı Auditorlar Palatasına göndərilmiş məktub tərcümə tərcümə 
olunaraq  11 oktyabr tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 
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• Palata sədrinin 2017-ci il 17 oktyabr tarixli göstərişinizə əsasən, EFAA-dan 
büdcə ilə bağlı Auditorlar Palatasına daxil olmuş məktub tərcümə olunaraq 15 iyul 
tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 24 noyabr tarixli göstərişinizə əsasən, İstanbul 
Sərbəst Mühasiblər Maliyyə Müşavirləri Odası tərəfindən tədbirə dəvətlə bağlı ilə 
Auditorlar Palatasına daxil olmuş məktub tərcümə olunaraq 13 noyabr tarixində Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 6 noyabr tarixli göstərişinizə əsasən, Mühasiblər və 
Auditorlar İnstitutu tərəfindən təşəkkürlə bağlı Auditorlar Palatasına daxil olmuş məktub 
tərcümə olunaraq 9 noyabr tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 24 noyabr tarixli göstərişinizə əsasən, İstanbul 
Sərbəst Mühasiblər Maliyyə Müşavirləri Odası tərəfindən tədbir məlumatları ilə bağlı 
Auditorlar Palatasına daxil olmuş məktub tərcümə olunaraq 13 noyabr tarixində Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 4 dekabr tarixli göstərişinizə əsasən, Özbəkistan 
Auditorlar Palatası tərəfindən tədbirlə bağlı Auditorlar Palatasına daxil olmuş məktub 
tərcümə olunaraq 13 noyabr tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 12 dekabr tarixli göstərişinizə əsasən, Moldova 
Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyası tərəfindən struktur dəyişikliyi ilə bağlı 
Auditorlar Palatasına daxil olmuş məktub tərcümə olunaraq 14 dekabr tarixində Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının plandan kənar işlərin hesabat 
dövründə icrası ilə əlaqədar beynəlxalq əlaqələr şöbəsi tərəfindən 2017-ci il ərzində 
180-dən çox müxtəlif məktub və müraciətlər beynəlxalq əlaqələr şöbəsi tərəfindən 
tərcümə olunaraq Palata rəhbərliyinə təqdim olunmuşdur. 

Palata tərəfindən 2017-cı il üzrə auditor fəaliyyəti üçün yeni icazə verilmiş və  
fəaliyyət vaxtı uzadılmış, fəaliyyəti dayandırılmış  hüquqi və fiziki  şəxslər 
aşağıdakılardır: 

 "LŞ AUDİT" məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin direktor-auditoru Hüseynov 
Fərhəddin Əbülqasım oğlu; 

 Sərbəst auditor Axundov Vaqif Xəlil oğlu; 
 Sərbəst auditor Bəşirov Şərif Miri oğlu; 
 "Forum" məhdud məsuliyyətli auditor müəssisəsinin auditoru Abdullayev 

Yaqub Həsən oğlu; 
 Sərbəst auditor İsayev Telman Mabud oğlu; 
 "Nahid Audit" məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru Aslanov Arif Turab 

oğlu;  
 "Audit Servis" məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin direktor-auditoru Abdullayev 

Oleq Əhmədoviç; 
  “Baker Tilly Audit Azərbaycan” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru 

Qocayev Rəşid Musa oğlu; 
  “Kaspian Audit Kompani” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin direktor-auditoru 

Məhərrəmzadə Əlibala Səttar; 
 Sərbəst auditor Fətiyev Üzeyir Cəmil oğlu; 
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 “KPMG Azerbaijan Limited” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı 
nümayəndəliyinin auditoru Qafarlı Məmmədrəsul Oruc oğlu; 

 Sərbəst auditor Mikayılzadə Raqif Rami oğlu; 
 “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.”şirkətinin Azərbaycan 

Respublikasındakı filialının idarəedici partnyoru - auditoru Vəliyev İlqar Əflatun oğlu; 
  “HLB Azərbaycan” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
 Sərbəst auditor Tağıyev Vasif İbrahim oğlu; 
 “RR-VAM Beynəlxalq Audit Konsaltinq” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə; 

“RR-VAM Beynəlxalq Audit Konsaltinq” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin direktor-
auditoru Qurbanov Abbasəli Şükür oğlu öz fəaliyyətini SA/002 qeydiyyat nömrəli icazə 
ilə “Analitik – Audit Konsaltinq” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində davam etdirəcəkdir; 

 “Kaspian Audit Kompani” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru 
Məhərrəmov Cəmil Səttar oğlu; 

 “Baker Tilly Audit Azərbaycan” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru 
Səfərəliyev Rüstəm Rəşad oğlu; 

  “Azərbeynəlxaql audit xidməti” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru 
Tarverdiyev Əli Göyüş oğlu; 

 Sərbəst auditor Fətiyev Üzeyir Cəmil oğlu; 
 Sərbəst auditor Gülməmmədov Şirxan Yadigar oğlu; 
 Sərbəst auditor Həsənov Məftun Nazim oğlu; 
  “V.İ.P. - Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
  “Consulting Group” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
  “KPMG Azerbaijan Limited” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı 

nümayəndəliyi; 
 Sərbəst auditor Əliyev Azər Hüseyn oğlu “Nahid Audit” məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyəti; 
  “Kaspian Audit Kompani” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
 “VICTORYVVAYS AUDIT CONSULTING” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
 “Zenith Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin auditoru Hüseynzadə Ziya 

Hikmət oğlu; 
  “Lisenziyalar və icazələr” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğun olaraq, 2017-ci ilin mart, aprel, may aylarında Auditorlar Palatası tərəfindən 
verilmiş icazələrə dair məlumatlar müvafiq olaraq 08 may 2017-ci il tarixli 01-2-46 saylı, 
09 iyun 2017-ci il tarixli 01-2-48 saylı, məktublarla Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 
nazirinin müavini S. Məmmədova göndərilmişdir. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 18 may tarixli “Xahiş edirəm baxın və təklif verin” 
dərkənar - göstərişinizə əsasən, Gülməmmədov Şirxan Yadigar oğlunun 2017-ci il 17 
may tarixində Auditorlar Palatasının rəhbərliyinə ünvanladığı auditor fəaliyyətini həyata 
keçirmək məqsədilə üzvlüyə qəbul olmaq barədə ərizəsinə baxılmış və bu barədə 
xidməti məktub 19 may 2017-ci il tarixində rəhbərliyə təqdim edilmişdir. 

 Sərbəst auditor Eminov Otello Zəkəriyyə oğluna (VÖEN 3300234462) 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən verilmiş auditor fəaliyyətini 
həyata keçirməyə icazə verən 28.07.2011-ci il tarixli, SA/306 qeydiyyat saylı, 047501 
№-li lisenziyasının fəaliyyəti 30.12.2015-ci il tarixdən bitmişdir.Eminov Auditorlar 
Palatasına üzvlüyə qəbul üçün yenidən müraciət etmədiyi halda 2016-cı il ərzində 
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qanunsuz olaraq auditor fəaliyyəti göstərmiş, bağlanmış və yerinə yetirilmiş 2200 manat 
məbləğində 12 müqavilə barədə 2016-cı ilin illik hesabatını müvafiq struktur bölməyə 
təqdim etmişdir. Bu barədə məlumat 22 may 2017-ci il tarixli xidməti məktubla rəhbərliyə 
təqdim edilmişdir. 

 Sərbəst auditor və auditor təşkilatlarının mülki məsuliyyətinin icbari 
sığortalanması barədə Auditin təşkili və akkreditasiyası şöbəsinə daxil olmuş müvafiq 
sənədlərin vəziyyəti barədə arayış 13 iyun 2017-ci il tarixli 229 nömrəli xidməti məktubla 
Məhkəmələrlə iş və inzibati protokollar şöbəsinə (E.İbrahimov) təqdim edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatlar və Kommunikasiya Mərkəzinin 
dəvəti əsasında Auditorlar Palatası sədrinin 29 iyun 2017-ci il tarixli “tədbirdə Auditorlar 
Palatasını təmsil edin” dərkənar göstərişinə əsasən 30 iyun 2017-ci il tarixində Auditin 
təşkili və akkreditasiyası şöbəsinin müdir müavini N.Əhmədli “Rəqəmsal Ticarət 
Qovşağı”nın təqdimat mərasimində iştirak etmişdir.  

 Auditorların  və  auditor  təşkilatlarına auditor fəaliyyəti həyata keçirmələri 
üçün icazə verilməsi  barədə  məlumatlarla  müvafiq  dövlət  orqanları  və  Palatanın  
struktur  bölmələri  təmin  edilmişdir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Palata tərəfindən 2017-cı ilin II rübü üzrə auditor fəaliyyəti üçün yeni icazə verilmiş 
və  fəaliyyət vaxtı uzadılmış, fəaliyyəti dayandırılmış  hüquqi və fiziki  şəxslər:  

 “FAIRNESS CONSALTING GROUP” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti;  
 “BAKI AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
 Sərbəst auditor Həsənov Məftun Nazim oğlu; 
  “İnter Audit”auditor təşkilatı; 
 Sərbəst auditor Rzayev Akif Məlik oğlu; 
  “İnter Audit” auditor təşkilatı; 
  “CACS AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin (VÖEN 1401037041) adı       

yenidən Dövlət qeydiyyatına alınmaqla dəyişdirilmiş və 03 may 2017-ci il tarixindən 
etibarən “FCHAİN AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti oImuşdur. Bu barədə müvafiq 
orqanlara və Palatanın struktur bölmələrinə 03 may 2017-ci il tarixli 02-53 saylı 
məktubla məlumat verilmişdir.      

 Sərbəst auditor Qarayev Vüsal Məmmədrəsul oğlu; 
  “Consulting Group” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru Əkbərov Elçin 

Ehtibar oğlu; 
  “Real Audit – Konsaltinq” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
 Sərbəst auditor Məmmədov Daşqın Natiq oğlu; 
  “Ümid Konsaltinq” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 
  “Ümid Konsaltinq” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru Cavadov 

Maxsud Isgəndər oğlu; 
 Sərbəst auditor Rəsulzadə Elnur Cəsayıl oğlu  
 Sərbəst auditor Bayramov Məmmədəli Nəci oğlu; 
  “Lisenziyalar və icazələr” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğun olaraq, 2017-ci ilin avqust, sentyabr aylarında Auditorlar Palatası tərəfindən 
verilmiş icazələrə dair məlumatlar müvafiq olaraq 11 avqust 2017-ci il tarixli 01-2-52 
saylı, 08 sentyabr 2017-ci il tarixli 01-2-55 saylı, məktublarla Azərbaycan Respublikası 
İqtisadiyyat nazirinin müavini S. Məmmədova göndərilmişdir. 
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 Auditorların  və  auditor  təşkilatlarına auditor fəaliyyəti həyata keçirmələri 
üçün icazə verilməsi  barədə  məlumatlarla  müvafiq  dövlət  orqanları  və  Palatanın  
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 Palata tərəfindən 2017-cı ilin III rübü üzrə auditor fəaliyyəti üçün yeni icazə 
verilmiş və  fəaliyyət vaxtı uzadılmış, fəaliyyəti dayandırılmış  hüquqi və fiziki  şəxslər:  

 Sərbəst auditor Gülməmmədov Şirxan Yadigar oğlu; 
 “AUDİT GRUP” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru Məmmədov Natiq 

Həmid oğlu; 
  “CROCUS AUDIT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
  “Financial Consulting and Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
  “V.İ.P-Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin direktor-auditoru Fərəcov Elçin 

İbad oğlu; 
  “AUDİT CONSULTİNG 17” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru 

Cəfərov Nazim Suxənvər oğlu; 
  “AUDİT CONSULTİNG 17” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
  “Caspian Business Consultants” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti “ARGENTUM 

AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
  “ARGENTUM AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru Hüseynli 

Oğuz Azər oğlu; 
 Naxçıvan Muxtar Respublikası Auditor Təşkilatı;  
 Sərbəst auditor Abbasov Çingiz Abbas oğlu; 
 Sərbəst auditor İbrahimov Elnur Elxan oğlu; 
  “HAKİM” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru Cəfərov Heydər Novruz 

oğlu; 
  “HAKİM” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
  “Abacus and Consalting” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru Zeynalov 

Rüfət Rəhman oğlu; 
 Sərbəst auditor Kərimov Vəli Məmməd oğlu; 
 Sərbəst auditor Eminov Otello Zəkəriyyə oğlu; 
 Naxçıvan Muxtar Respublikası Auditor təşkilatının direktoru-auditoru Vəliyev 

Xaqani Yahya oğlu; 
 “Deloitte & Touche” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru Qurbanov 

Elnur Məmməd oğlu; 
 Financial Consulting and Audit məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
 Sərbəst auditor Tarverdiyev Əli Göyüş oğlu;  
 “F.N Audit Servis” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru Əliyev Fuad 

Eyyub oğlu;  
 “Lisenziyalar və icazələr” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğun olaraq, 2017-ci ilin sentyabr, oktyabr, noyabr aylarında Auditorlar Palatası 
tərəfindən verilmiş icazələrə dair məlumatlar müvafiq olaraq 09 oktyabr 2017-ci il tarixli 
01-2/57 saylı, 07 noyabr 2017-ci il tarixli 01-2/60 saylı, 08 dekabr 2017-ci il tarixli 01-2-
63 saylı, məktublarla Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat nazirinin müavini 
S.Məmmədova göndərilmişdir. 
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 Auditorların  və  auditor  təşkilatlarına auditor fəaliyyəti həyata keçirmələri 
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 Palata tərəfindən 2017-cı ilin IV rübü üzrə auditor fəaliyyəti üçün yeni icazə 
verilmiş və  fəaliyyət vaxtı uzadılmış, fəaliyyəti dayandırılmış  hüquqi və fiziki  şəxslər:  

 “Nahid Audit”  məhdud  məsuliyyətli  cəmiyyətinin auditoru Aslanov  Arif  Turab 
oğlu; 

  “VİZİON GROUP” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
 Sərbəst auditor  Əvəzov Kamil  Şərail oğlu; 
 Sərbəst auditor Sadıqov Musa Sərxan oğlu; 
 Sərbəst auditor Talıbov Tariyel Aslan oğlu;  
 Sərbəst auditor Həsənov Ülvi Dilqəm oğlu;  
 “M & J Accuracy Consulting” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti;  
 “M & J Accuracy Consulting” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti;  
 Sərbəst auditor Əliyev Yaqub Tofiq oğlu;  
 “Zenith Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin “PKF International” adı  

beynəlxalq şirkətlə müvafiq üzvlüyünü təsdiq edən müqavilənin tərəflər arasında 
imzalanması səbəbindən cəmiyyətə məxsus 2016-cı il 10 avqust tarixli AT/122 
qeydiyyat saylı icazə dəyişdirilərək cəmiyyətin yeni adı “PKF Audit Azərbaycan” məhdud  
məsuliyyətli cəmiyyəti kimi qeydiyyata alınmışdır. “PKF Audit Azərbaycan” məhdud  
məsuliyyətli cəmiyyəti   (VÖEN 1701978441 ) Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası tərəfindən AT/122 qeydiyyat nömrəsi ilə üzvlüyə qəbul edilmiş və ona 
Azərbaycan Respublikası ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 
13.11.2017-ci il tarixli 124 saylı icazə verilmişdir; 

 “Premier Audit  və Konsaltinq ” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti;  
 “EON Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti;   
 “Cəfəroğlu Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti;   
  “ASAN YOL” məhdud  məsuliyyətli  cəmiyyəti (VÖEN 2903850781); 
  “ASAN YOL” məhdud  məsuliyyətli  cəmiyyətinin  auditoru  Məmmədli Şahin  

Zahid oğlu (VÖEN 2903850781); 
  “HS AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
 Sərbəst auditor Abbasov Yaşar Çingiz oğlu; 
  “HS AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
 “JPA International Azərbaycan” məhdud  məsuliyyətli  cəmiyyəti;  
  “İnternational Audit”  məhdud  məsuliyyətli  cəmiyyəti; 
 “ASON Audit “ məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti “SOLUTİONS  Audit Services“  

məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
  Sərbəst auditor Həsənov Ülvi Dilqəm oğlu; 
 “Kaspian Konsaltinq”  auditor  şirkəti;  
 ”Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan 

Respublikasındakı filialının  audit  partnyoru  Kərimova  Nərgiz  Tahir  qızı; 
  “BNB Audit “ məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin auditoru  Bəşirov Vasif Miri 

oğlu;  
 Sərbəst auditor Sadıqov Musa Sərxan oğlu; 
 “BAKI Audit”  məhdud  məsuliyyətli  cəmiyyəti; 
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Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi üzrə 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 iyun 2010-cu il tarixli 124 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 
aidiyyatı qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən Ümumi 
Siyahının 2016-cı il 23 dekabr tarixində yenilənməsi ilə bağlı məktub daxil olmuşdur. 
Məlumatların əhəmiyyəti nəzərə alınaraq elan hazırlanmış və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Respublika Xammal və Əmtəə Birjası Daşınar və 
Daşınmaz Əmlakların Satışı üzrə Hərrac Mərkəzinin direktoru Ramil Abbasov tərəfindən 
göndərilmiş məktub Palata sədrinin 2016-cı il 29 dekabr tarixli dərkənar-göstərişinə 
əsasən Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Məktubda 
qeyd olunan Əliyev İsrafil Xanəhməd oğlu ilə Novruzova Xalidə Xalid qızı arasında 
mövcud olmuş mülki mübahisə üzrə məhkəmə qərardadının icrası “Kaspian Konsaltinq” 
auditor şirkətinə (direktor Elmar Abbasov) tapşırılmışdır. Auditorun göstərmiş olduğu 
xidmətin dəyərinin ödənilməsi məhkəmə orqanı tərəfindən işdə cavabdeh kimi tanınmış 
İ.Əliyevin üzərinə qoyulmuş, o da həmin məbləği (2000 manat) Palatanın hesabına 
köçürmüşdür. Palatada həmin məbləğ auditor təşkilatı rəhbərinin müraciətinə əsasən 
təşkilatın Palataya ödəməli olduğu üzvlük haqqı üzrə borcunun bir hissəsi kimi  tanınmış 
və nəzərə alınmışdır. Bu barədə 2017-cı il 05 yanvar tarixində xidməti məktub 
hazırlanmış və qeyd olunanlar nəzərə alınaraq Hərrac Mərkəzi tərəfindən göndərilmiş 
məktubun işə alınması təklif edilmişdir. Palata sədrinin “Etiraz etmirəm” dərkənar-
göstərişinə əsasən məktub işə alınmışdır. 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 iyun 2010-cu il tarixli 124 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 
aidiyyatı qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən Ümumi 
Siyahının 2017-ci il 06 yanvar tarixində yenilənməsi ilə bağlı məktub daxil olmuşdur. 
Məlumatların əhəmiyyəti nəzərə alınaraq elan hazırlanmış və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri Yaşar Namazəliyev tərəfindən 
göndərilmiş “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının fəaliyyətləri ilə bağlı daxil olmuş 
şikayət və ərizələr barədə məlumat verməyiniz xahiş olunur” başlıqlı məktub 2017-ci il 
12 yanvar tarixində Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. 2017-ci il 17 yanvar tarixində cavab məktubu hazırlanmış və Auditin 
keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinə göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 
rektoru akademik Urxan Ələkbərov tərəfindən göndərilmiş “2017-ci il 30 yanvar tarixində 
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Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası tərəfindən 
“Publik hüquqi şəxslər” istiqaməti üzrə təşkil edilən növbəti seminarın keçirilməsi 
planlaşdırılıb. Seminara qatılacaq əməkdaş barədə Dövlət İdarəçilik Akademiyasına 
məlumat çatdırılması haqqında əlaqədar bölməyə göstəriş verməyinizi xahiş edirik ” 
başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 16 yanvar tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Auditorlar 
Palatasının Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəis müavini Fəzail 
Məmmədovun seminarda iştirakı təmin edilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 iyun 2010-cu il tarixli 124 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 
aidiyyatı qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən Ümumi 
Siyahının 2017-ci il 01 fevral tarixində yenilənməsi ilə bağlı məktub daxil olmuşdur. 
Məlumatların əhəmiyyəti nəzərə alınaraq elan hazırlanmış və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 21 yanvar tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, 
“Kerevitaş Qida Sanayi və Ticarət Anonim Şirkəti”nin Azərbaycan Respublikasındakı 
filialının etibarnamə üzrə nümayəndəsi Ələsgərova Könül Nizami qızı tərəfindən 
göndərilmiş “Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 2(103)-8356/2016 
nömrəli iş üzrə 11 oktyabr 2016-cı il tarixli qərardadının icrasının təmin edilməsi 
Auditorlar Palatasına həvalə edilmişdir.  Auditorlar Palatası tərəfindən mütəxəssis 
qismində sərbəst auditor Şirinov Yasin Rza oğlu cəlb olunmuşdur. Yasin Şirinovun iş 
üzrə obyektiv rəy verəcəyi qənaətində deyilik. Buna görə də Auditorlar Palatası 
tərəfindən təyin olunmuş auditordan imtina edirik” başlıqlı məktub Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Y.Şirinovun başqa auditorla əvəz 
olunması məhkəmə orqanının səlahiyyətlərinə aid olması ilə bağlı məktub  hazırlanmış 
və 2017-ci il 03 fevral tarixində “Kerevitaş Qida Sanayi və Ticarət Anonim Şirkəti”nin 
Azərbaycan Respublikasındakı filialının etibarnamə üzrə nümayəndəsi Ələsgərova 
Könül Nizami qızına göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Müvəkkil Hüquq Mərkəzinin Hüquq müdafiəçisi Səməd Vəkilov tərəfindən 
Auditorlar Palatasına göndərilmiş “Audit Grup” MMC-nin direktoru Natiq Məmmədov ilə 
bağlı müraciət Palata sədrinin 2017-ci il 16 yanvar tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Müraciətlə tanış 
olması üçün şikayət ərizəsinin surətinin 2017-ci il 26 yanvar tarixində “Audit Grup” 
MMC-nin direktoru Natiq Məmmədova və cavab məktubunun 2017-ci il 10 fevral 
tarixində Müvəkkil Hüquq Mərkəzinin Hüquq müdafiəçisi Səməd Vəkilova göndərilməsi 
təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Gəncə şəhəri üzrə İcra İdarəsinin 
“Audit Grup” MMC-nin direktoru Natiq Məmmədov haqqında Auditorlar Palatasına 
göndərilmiş məktub Palata sədrinin 2017-ci il 14 fevral tarixli dərkənar-göstərişinə 
əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Ərizə ilə 
tanış olması üçün sənədlərin surətinin Natiq Məmmədova və “Natiq Məmmədov 
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Auditorlar Palatasının üzvü, müstəqil balansa, bank hesabına malik hüquqi şəxs olan 
“Audit Grup” MMC-nin direktorudur və Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/6 nömrəli qərarına əsasən Palatanın bir neçə 
üzvü ilə yanaşı üzvlük haqqı borcunu tam ödəməyən “Audit Grup” MMC-nin (direktor 
Natiq Məmmədov) auditor fəaliyyəti 2017-ci il 01 fevral tarixindən üzvlük haqqı 
borclarını tam ödəyənədək dayandırılmışdır” başlıqlı cavab məktubunun 2017-ci il 17 
fevral tarixində Ədliyyə Nazirliyi Gəncə şəhəri üzrə İcra İdarəsinin rəisi Nizami 
Qocayevə göndərilməsi təmin edilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorunun müavini, Azərbaycan 
Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş  İdarəsinin 
rəisi Kamran Əliyev tərəfindən göndərilən “İstanbul Fəaliyyət Planının IV Monitorinq 
Raundu çərçivəsində hazırlanmış Azərbaycan Respublikası üzrə hesabatın hökumət və 
ictimaiyyət nümayəndələrinə təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edilən  
hesabatın hökumət və ictimaiyyət nümayəndələrinə təqdim edilməsi ilə əlaqədar 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının 2017-ci il 20 fevral 
tarixində Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə Baş İdarəsində keçirilməsi nəzərdə tutulmuş görüşdə iştirakının təmin 
edilməsinə dair müvafiq göstəriş verməyinizi xahiş edirəm” başlıqlı məktub Palata 
sədrinin 2017-ci il 17 fevral tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən Auditin hüquqi təminatı 
və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəis müavini Bəhruzə Məmmədlinin, baş 
mütəxəssis Vüqar Əlimirzəyevin və aparıcı mütəxəssis Əli Əhmədovun tədbirdə 
iştirakları təmin edilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 iyun 2010-cu il tarixli 124 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 
aidiyyatı qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən Ümumi 
Siyahının 2017-ci il 20 fevral tarixində yenilənməsi ilə bağlı məktub daxil olmuşdur. 
Məlumatların əhəmiyyəti nəzərə alınaraq elan hazırlanmış və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 27 dekabr 
tarixli 284/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının 
(IFAC) Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları Şurasının (IAASB) təsdiq etdiyi 
Yenilənmiş Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqi barədə” qərarının 4-cü “Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi M.Abbasova, Qanunvericilik və 
hüquqi məsələlər üzrə komitənin sədri E.İbrahimova, Beynəlxalq audit standatları və 
beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin sədri N.Abbaslıya tapşırılsın ki, bir ay müddətində 
bu qərarın 1-ci bəndində göstərilən Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiq edilməsi ilə 
əlaqədar qüvvədə olan metodik göstəriş və təlimatlara müvafiq dəyişikliklərin edilməsi 
üzrə təkliflərin hazırlanmasını təmin etsinlər” bəndinə uyğun olaraq yenilənmiş BAS-
ların tətbiqi ilə bağlı olaraq dəyişiklik ediləsi metodik göstəriş və təlimatın olmaması ilə 
bağlı cavab məktubu hazırlanmış və 2017-ci il 28 fevral tarixində Auditin hüquqi təminatı 
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və standartlaşdırma idarəsinin rəis müavini B.Məmmədli, Qanunvericilik və hüquqi 
məsələlər üzrə komitənin sədri E.İbrahimov və Beynəlxalq audit standatları və 
beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin sədri N.Abbaslı tərəfindən rəhbərliyə təqdim 
edilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 iyun 2010-cu il tarixli 124 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 
aidiyyatı qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən Ümumi 
Siyahının 2017-ci il 03 mart tarixində yenilənməsi ilə bağlı məktub daxil olmuşdur. 
Məlumatların əhəmiyyəti nəzərə alınaraq elan hazırlanmış və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 03 mart tarixli məktub-göstərişinə uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası və Bolqarıstan Sertifikatlaşdırılmış 
Mühasiblər İnstitutu arasında bağlanmış 2017-ci il 27 fevral tarixli Anlaşma 
Memorandumunda nəzərdə tutulmuş əməkdaşlıq istiqamətlərinin reallaşdırılması ilə 
əlaqədar olaraq Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırılması idarəsi tərəfindən 
təkliflər hazırlanmış və  2017-ci il 06 mart tarixində tabeçilik qaydasında rəhbərliyə 
təqdim edilmişdir. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 13 mart tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən 
göndərilmiş “Cari ilin 22-24 fevral tarixlərində Fransa Respublikasının paytaxtı Paris 
şəhərində İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi 
Qrupunun (FATF) növbəti plenar iclası keçirilmiş, iclasda qəbul edilmiş 2017-ci il 24 
fevral tarixli İctimai Bəyanatla Koreya Xalq Demokratik Respublikası cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə sahəsində mövcud risklər nəzərə alınaraq, bu sahədə mühüm 
çatışmazlıqlara malik olmaqla qlobal təhlükə mənbəyi olan dövlət kimi müəyyən 
olunmuşdur. Eyni zamanda, Bəyanatda İran İslam Respublikasının çatışmazlıqların 
aradan qaldırılması istiqamətində nümayiş etdirdiyi siyasi iradə və praktiki addımlar 
nəzərə alınmaqla təsir tədbirlərin əvvəlki İctimai Bəyanata uyğun olaraq 24 iyun 2017-ci 
il tarixinədək dayandırılması barədə qərar qəbul edilmişdir.  

İctimai bəyanatın rəsmi mətni ilə (“http://www.fatf-gafi.org/publications/high-
riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2016.html”) 
FAFT-ın internet səhifəsində tanış olmaq mümkündür. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
7.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, məktubun surətinin nəzarət orqanı kimi müvafiq 
monitorinq subyektlərinə göndərilməsinin təmin olunmasını xahiş edirik” başlıqlı məktub 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Məktubla 
əlaqədar olaraq elan hazırlanmış və auditor təşkilatları və sərbəst auditorların tanış 
olmaları üçün Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir.  
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 Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov 
tərəfindən göndərilən “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə Komitəsinin İqtisadi 
məsələlər üzrə Komissiyasının 2017-ci il 15 fevral tarixli qərarından çıxarışla, habelə 
mühasibat uçotu və auditor xidmətləri bazarında sertifikatlaşmanın inkişafı haqqında 
informasiya” barədə məktub Palata sədrinin 2017-ci il 13 mart tarixli dərkənar-
göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. Məktubla əlaqədar təkliflər hazırlanmış və Aparat rəhbəri Qəşəm Bayramov, 
Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov, Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov və Kadr hazırlığı, akkreditasiya və 
beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədovun imzası ilə 2017-ci il 04 
aprel tarixli məktubla Palata sədrinə məruzə edilmişdir. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 28 mart tarixli dərkənar göstərişinə uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 fevral tarixli 383 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat 
reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə"də dəyişiklik edilməsi 
barədə 2017-ci il 16 mart tarixli Fərmanı Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinə daxil olmuşdur. Fərmanla bağlı təkliflər hazırlanmış və Aparat rəhbəri Qəşəm 
Bayramov, Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov, Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov və Kadr hazırlığı, 
akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədovun imzası ilə 
2017-ci il 04 aprel tarixli məktubla Palata sədrinə məruzə edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 iyun 2010-cu il tarixli 124 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 
aidiyyatı qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən Ümumi 
Siyahının 2017-ci il 04 aprel tarixində yenilənməsi ilə bağlı məktub daxil olmuşdur. 
Məlumatların əhəmiyyəti nəzərə alınaraq elan hazırlanmış və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 iyun 2010-cu il tarixli 124 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 
aidiyyatı qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən Ümumi 
Siyahının 2017-ci il 14 aprel tarixində yenilənməsi ilə bağlı məktub daxil olmuşdur. 
Məlumatların əhəmiyyəti nəzərə alınaraq elan hazırlanmış və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə 
Komissiyasının katibi Kamal Cəfərov tərəfindən göndərilən “İSO 37001” beynəlxalq 
standartının ölkəmizdə təşviqi və aidiyyəti dövlət orqanlarının bu standartın tələbləri ilə 
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bağlı maarifləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı 
Mübarizə üzrə Komissiyasının dəstəyi ilə cari ilin 27 aprel tarixində “İSO 37001” 
beynəlxalq standartının tələbləri mövzusunda təlim keçiriləcəkdir. Bununla əlaqədar 
olaraq keçiriləcək tədbirdə 2 nəfər nümayəndənizin iştirakı məsələsinə baxmağınız 
xahiş edilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 22 aprel tarixli dərkənar-
göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. Bulvar Bakı hotelində keçirilmiş tədbirdə Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasovun və Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin rəis müavini Bəhruzə Məmmədlinin iştirakı təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 iyun 2010-cu il tarixli 124 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 
aidiyyatı qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən Ümumi 
Siyahının 2017-ci il 25 aprel tarixində yenilənməsi ilə bağlı məktub daxil olmuşdur. 
Məlumatların əhəmiyyəti nəzərə alınaraq elan hazırlanmış və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 Quba rayon sakini Zahir Qəzənfər oğlu İsayev tərəfindən göndərilən “Quba 
rayon bələdiyyələrinin qanun pozuntuları” barədə məktub Palata sədrinin 2017-ci il 24 
aprel tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinə daxil olmuşdur. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət Azərbaycan 
Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə iş mərkəzi tərəfindən həyata keçirildiyi 
üçün müraciətin 01.05.2017-ci il tarixində aidiyyatı üzrə həmin orqana və cavab 
məktubunun isə Zahir Qəzənfər oğlu İsayevə göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 “SM Consulting” MMC-nin direktoru Emin Sətdərov tərəfindən göndərilən 
“Sizdən xahiş edirik ki, cəmiyyətimizin göstərdiyi xidmətlərin audit xidmətlərinə aid 
edilməməsi barədə və  fəaliyyətimizin lisenziya tələb edən fəaliyyət olmaması barədə 
bizə məlumat verəsiniz” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 24 aprel tarixli 
dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə 
daxil olmuşdur. Məktubla bağlı cavab hazırlanmış və 08.05.2017-ci il tarixində aidiyyəti 
üzrə göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Əhmədov Məsud Nadir oğlunun müdafiəçisi, Bakı şəhəri 8 saylı hüquq 
məsləhətxanasının vəkili Nağıyev Faiq Yavər oğlu tərəfindən göndərilən Azərbeynəlxalq 
audit xidməti" MMC-nin direktoru Misir Əhmədov və auditor Rasim Heydərovla bağlı 
ərizə Palata sədrinin 2017-ci il 05 may tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Ərizə ilə əlaqədar olaraq 
"Azərbeynəlxalq audit xidməti" MMC-nin direktoru Misir Əhmədov və auditor Rasim 
Heydərov Palataya dəvət edilərək izahatları alınmış və 17.05.2017-ci il tarixli cavab 
məktubunun vəkil Nağıyev Faiq Yavər oğluna göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Bakı şəhəri Yasamal rayon prokurorluğu tərəfindən göndərilən “Lütfəliyev Azər 
və qeyrilərinin sərbəst auditor Çingiz Abbasovun qanunsuz hərəkətlərinə dair Yasamal 
rayon Prokurorluğuna daxil olmuş müraciəti baxılıb tədbir görülməsi üçün aidiyyəti üzrə 
Sizə göndərilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 12 may tarixli dərkənar-
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göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. Daxil olmuş müraciətlə bağlı cavab məktubu hazırlanmış və 19.05.2017-ci il 
tarixində Lütfəliyev Azər İsaq oğluna göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Vətəndaş Rəfiyev Fərhad Rasim oğlu tərəfindən “STUTQART” MMC-də audit 
xidməti aparmış “SMART AUDİT” MMC-ə dair iradları özündə əks etdirən ərizə Palata 
sədrinin 2017-ci il 17 may tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Ərizə və ərizəyə əlavələrə baxılmış və 
bununla bağlı “SMART AUDİT” MMC-nin direktor auditoru Emil Məmmədov Palataya 
dəvət edilərək ərizə ilə tanış edilmiş, izahatı alınmış və 22.05.2017-ci il tarixində Rəfiyev 
Fərhad Rasim oğluna cavab məktubunun göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Bakı şəhəri Xətai rayon İcra 
şöbəsi tərəfindən göndərilmiş “Xətai rayon İcra şöbəsinin icraatında olan müvafiq 
məhkəmə qərarının icrası ilə bağlı əmək pensiyasının hesablanması sahəsi üzrə 
mütəxəssis rəyinin verilməsi” tələbinə dair Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı 
İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2013-cü il 28 yanvar tarixində qərara alınmış 2014-cü il 
10 yanvar tarixli 2in(82)-270/2013 nömrəli icra sənədi araşdırma aparılması üçün Sizə 
göndərilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 16 mart tarixli dərkənar-göstərişinə 
əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. 
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Bakı şəhəri Xətai rayon İcra şöbəsinin 
2017-ci il 13 mart tarixli qərarı üzrə araşdırma aparılması Palata sədrinin 16.03.2017-сi 
il tarixli 1/17 nömrəli sərəncamına əsasən sərbəst auditor Şərif Miri oğlu Bəşirova 
tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 21.04.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib 
edilmiş audit hesabatının Bakı şəhəri Xətai rayon İcra şöbəsinə təqdim edilməsi təmin 
edilmişdir. Kudryakov Yuriy Maksudoviç tərəfindən göndərilmiş “Azərbaycan 
Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2013-cü il 28 yanvar tarixli 
2in(82)-270/2013 nömrəli icra vərəqəsinin icrası ilə əlaqədar mütəxəssis rəyi alınması 
barədə Xətai rayon İcra şöbəsinin 2017-ci il 13 mart tarixli qərarına əsasən, Şərif Miri 
oğlu Bəşirov tərəfindən verilən rəyin ləğv edilməsini xahiş edirəm” başlıqlı məktub 
Palata sədrinin 2017-ci il 18 may tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Ərizə ilə bağlı Ş.Bəşirovun izahat 
alınmış və 23.05.2017-ci il tarixində Kudryakov Yuriy Maksudoviçə cavab məktubunun 
göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 23 may tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Kadr 
hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov 
tərəfindən göndərilən məktub Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə 
daxil olmuşdur. Məktubda sərbəst auditor Eminov Otello Zəkəriyyə oğlunun Auditorlar 
Palatası tərəfindən verilmiş lisenziyanın 30.12.2015-ci il tarixdən bitməsinə baxmayaraq 
2016-cı il ərzində qanunsuz faəliyyət göstərdiyi və bu müddət ərzində 12 müqavilə 
bağladığı göstərilmişdir. 02.06.2017-ci il tarixində Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov, Qanunvericilik və hüquqi məsələlər 
üzrə komitənin sədri Elnur İbrahimov və Auditorların Peşə etikası və üzvlük Komitəsinin 
sədri İbiş Əliyev tərəfindən Eminov Otellonun Auditorlar Palatasına dəvət olunması, 
müvafiq qaydada araşdırma aparılmaqla qərar qəbul edilməsi təklif edilmişdir. Sərbəst 
auditor Eminov Otello Zəkəriyyə oğlu Palataya dəvət olunmuş və izahatı alınmışdır. 
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 Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/5 nömrəli “Auditor 
xidməti bazarında haqsız rəqabətin əlamətləri barədə” qərarının 3-cü bəndinin icrası ilə 
əlaqədar hazırlanmış Auditorlar Palatası Şurasının 25 noyabr 2015-ci il 269/1 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri 
sistemi”nə edilməsi nəzərdə tutulan dəyişikliklər barədə” Sədrin elmi-metodik məsələlər 
üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov tərəfindən təqdim edilmiş layihə barədə rəy hazırlanmış və 
02.06.2017-ci il tarixində Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi tərəfindən 
tabeçilik qaydasında rəhbərliyə təqdim edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə xidmətləri üzrə 
siyasət şöbəsi tərəfindən göndərilən “Təşkilatınız 2016-cı il üzrə illik maliyyə 
hesabatlarının təqdim edilməməsinə görə inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın 
iştirakçısı qismində 2017-ci ilin 01-16 iyun tarixlərində Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə xidmətləri üzrə siyasət şöbəsinə çağırılır” başlıqlı məktub 
Palata sədrinin 2017-ci il 05 iyun tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. “Audit-Azərbaycan” ictimai 
birliyinin rəhbərliyi və hüquqi ünvanının 3 ildən artıq müddətdir ki, dəyişməsi və 
Auditorlar Palatasının qeyd edilən ictimai birliklə heç bir işgüzar və əməkdaşlıq 
əlaqələrinin mövcud olmaması  ilə bağlı məktub hazırlanmış və 2017-ci il 05 iyun 
tarixində Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasovun 
imzası ilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə xidmətləri üzrə 
siyasət şöbəsinə göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 "Suraxanı bazarı" ASC-nin direktoru tərəfindən göndərilən sərbəst auditorlar 
Avtandil Əliyev və Səxavət İsmayılov barələrindəki ərizə Palata sədrinin 2017-ci il 13 
mart tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinə daxil olmuşdur. Ərizə ilə bağlı Avtandil Əliyev və Səxavət İsmayılovun yazılı 
izahatı alınmış və 06.04.2017-ci il tarixli cavab məktubunun "Suraxanı bazarı" ASC-nin 
direktoruna göndərilməsi təmin edilmişdir. İddiaçı Məmmədova Səbirə Əsgər qızının 
nümayəndəsi R.M.Yusifovun imzası ilə daxil olan ərizə Palata sədrinin 2017-ci il 15 mart 
tarixli dərkənar göstərişinə uyğun olaraq Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinə daxil olmuşdur. Ərizə və ərizəyə əlavələrə baxılmış və  müvafiq cavab 
məktubunun hazırlanaraq 06.04.2017-ci il tarixində Məmmədova Səbirəyə göndərilməsi 
təmin edilmişdir. İddiaçı Məmmədova Səbirə Əsgər qızı tərəfindən göndərilən 
12.04.2017-ci il tarixli təkrar müraciətə baxılmış və 20.04.2017-ci il tarixində Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasovun imzası ilə cavab 
məktubunun göndərilməsi təmin edilmişdir. Məmmədova Səbirə Əsgər qızı tərəfindən 
göndərilən  19.04.2017-ci il tarixli ərizə Palata sədrinin 2017-ci il 20 aprel tarixli 
dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə 
daxil olmuşdur. Ərizə ilə bağlı 27.04.2017-ci il tarixli cavab məktubu aidiyyəti üzrə 
göndərilmişdir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi tərəfindən göndərilmiş “İddiaçı 
Məmmədova Səbirə Əsgər qızı tərəfindən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə daxil olmuş 
ərizəyə əsasən 31.03.2017-ci il tarixli qərardadın icra olunmadan geri qaytarılması xahiş 
olunur” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 30 may tarixli dərkənar-göstərişinə 
əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. 
Qərardadın icrasının sərbəst auditor Adıgözəl Maqsud oğlu Musayev tərəfindən 
17.05.2017-ci il tarixində başa çatdırıldıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının Bakı 
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Apellyasiya Məhkəməsinə təqdim edilməsi barədə məktub hazırlanmış və 31.05.2017-ci 
il tarixində məhkəməyə göndərilməsi təmin edilmişdir. İddiaçı Məmmədova Səbirə 
Əsgər qızı tərəfindən göndərilən 02.05.2017-ci il tarixli 4-cü ərizə ilə bağlı Sədrin elmi-
metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov tərəfindən daxil olmuş məktuba Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsində baxılmış və cavab məktubunun 
05.06.2017-ci il tarixində Auditorlar Palatası sədrinin müavini Fəxrəddin İsmayılovun 
imzası ilə Səbirə Məmmədovaya göndərilməsi təmin edilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası tərəfindən göndərilən 
“Müvafiq bilikləri olan və fəaliyyət göstərən əməkdaşınızın “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş 
pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə İşçi Qrupu”na nümayəndə qismində müəyyən 
edilməsi xahiş edilir” başlıqlı məktub Aparat rəhbərinin 2017-ci il 22 iyun tarixli dərkənar-
göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə İşçi 
Qrupu”nda nümayəndə qismində Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin 
rəisi Maarif Abbasovun təmsil edəcəyi barədə məktub hazırlanmış və 2017-ci il 22 iyun 
tarixində Palata sədrinin müavini Fəxrəddin İsmayılovun imzası ilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Administrasiyasına göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Aparat rəhbərinin 2017-ci il 21 iyun tarixli dərkənar göstərişinə əsasən Sədrin 
elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov tərəfindən göndərilən “Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2 iyun 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 iyul 2016-cı il tarixli 2199 
nömrəli Sərəncamının həyata keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı” barədə məktubu ilə 
bağlı təkliflər hazırlanmış və 20.06.2017-ci il tarixində Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsi tərəfindən tabeçilik qaydasında Aparat rəhbərinə təqdim 
edilmişdir. Palata sədrinin 2017-ci il 21 iyun tarixli dərkənar göstərişinə uyğun olaraq 
Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov tərəfindən hazırlanmış 
“Tədbirlər Planı” ilə əlaqədar Auditorlar Palatası tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərin və 
cavab məktubunun 05.07.2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya 
qarşı Mübarizə üzrə Komissiyası, Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci 
müavini, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər 
Nazirliyi, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Hesablama 
Palatası, Maliyyə Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyinə göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Aparat rəhbərinin 14 iyun 2017-ci il tarixli dərkənar göstərişinə əsasən Sədrin 
elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbovun Palata Şurası yanında Keyfiyyət 
Nəzarət Komitəsinin sədri Vəli Kərimov tərəfindən göndərilən auditorların rotasiyası və 
auditor təşkilatlarında icazəli auditorların fəaliyyətinin məcburiliyi barədə müddəaların 
qanunvericilikdə təsbit olunması təkliflərinə baxılmış və 06.07.2017-ci il tarixində 
müvafiq cavab məktubunun göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 14 iyul tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, 
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası 
tərəfindən göndərilən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili 
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nəzarət sisteminin qurulmasına və tətbiqinə dair metodik göstəriş”i elektron 
göndərməyiniz xahiş olunur” başlıqlı məktub Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur.  Məktuba əsasən “Metodik göstəriş”in 
elektron variantının 2017-ci il 14 iyul tarixində  Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları 
Milli Konfederasiyasına göndərilməsi  təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Qanunvericilik baş idarəsi 
tərəfindən göndərilən “Azərbaycan Respublikasının qanunlarının, ölkə Prezidentinin 
aktlarının, Nazirlər Kabinetinin qərarlarının, habelə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş 
pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 2017-ci il 14 aprel tarixli 588-VQD nömrəli 
Qanuna uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərin təqdim edilməsi xahiş olunur” Palata 
sədrinin 2017-ci il 13 iyul tarixli dərkənar göstərişinə uyğun olaraq Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Məktub və ona əlavə edilmiş 
layihələrə baxılmış və həmin layihələrə dair heç bir irad və təklifin olmaması ilə bağlı 
məktubun 2017-ci il 17 iyul tarixində Auditorlar Palatası sədrinin imzası ilə Azərbaycan 
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 27 iyul tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən 
göndərilmiş “Cari ilin 21-23 iyun tarixlərində İspaniya Krallığının Valensiya şəhərində 
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupunun (FATF) 
növbəti plenar iclası keçirilmiş, iclasda qəbul edilmiş 23.06.2017-ci il tarixli İctimai 
Bəyanatla Koreya Xalq Demokratik Respublikası cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
sahəsində mövcud risklər nəzərə alınaraq, bu sahədə mühüm çatışmazlıqlara malik 
olmaqla qlobal təhlükə mənbəyi olan dövlət kimi müəyyən olunmuşdur. Eyni zamanda, 
PL/TMM sistemində mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində nümayış 
etdirdiyi siyasi iradə və praktiki addımlar nəzərə alınmaqla, İran İslam Respublikasına  
münasibətdə təsir tədbirlərinin qeyri-müəyyən müddətə dayandırılması barədə qərar 
qəbul edilmişdir. Bununla bərabər, qeyd edilən İctimai Bəyanatda İran İslam 
Respublikasından olan fiziki və hüquqi şəxslərlə işgüzar münasibətlərə və əməliyyatlara 
əlavə eyniləşdirmə tədbirlərinin tətbiq edilməsinə çağırış səsləndirilmişdir. İctimai 
bəyanatın rəsmi mətni ilə («http://www.fatf-gafi.org/ publications /high -riskandnon -
cooperative jurisdictions/ documents/ public-statement- june- 2017.html») FAFT-ın 
internet səhifəsində tanış olmaq mümkündür. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
7.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, məktubun surətinin nəzarət orqanı kimi müvafiq 
monitorinq subyektlərinə göndərilməsinin təmin olunmasını xahiş edirik” başlıqlı məktub 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Məktubla 
əlaqədar olaraq elan hazırlanmış və auditor təşkilatları və sərbəst auditorların tanış 
olmaları üçün Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Qanunvericilik baş idarəsi 
tərəfindən göndərilən 2017-ci il 21 avqust tarixli 3/1975-04 və 3/1974-04 nömrəli 
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məktublar Palata sədrinin 2017-ci il 28 avqust tarixli dərkənar göstərişinə uyğun olaraq 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 12 iyul tarixli 3074 nömrəli Sərəncamının 1 və 2-ci 
hissələrinin və 2017-ci il 12 iyul tarixli 1509 nömrəli Fərmanının 1.1 və 1.2-ci bəndlərinin 
icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının qanunlarının, ölkə Prezidentinin 
aktlarının, Nazirlər Kabinetinin qərarlarının, habelə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Azərbaycan Respublikasının 
İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2017-ci il 13 iyun tarixli 
737-VQD nömrəli və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 2017-ci il 13 
iyun tarixli 736-VQD nömrəli Qanunlarına  uyğunlaşdırılması ilə bağlı məktub və ona 
əlavə edilmiş layihələrə baxılmış və həmin layihələrə dair heç bir irad və təklifin 
olmaması ilə bağlı məktubun 2017-ci il 29 avqust tarixində Auditorlar Palatası sədrinin 
müavini Fəxrəddin İsmayılovun imzası ilə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyinə göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 iyun 2010-cu il tarixli 124 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 
aidiyyatı qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən Ümumi 
Siyahının 2017-ci il 14 sentyabr tarixində yenilənməsi ilə bağlı məktub daxil olmuşdur. 
Məlumatların əhəmiyyəti nəzərə alınaraq elan hazırlanmış və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 Palata sədrinin 27 sentyabr 2017-ci il tarixli göstərişinə əsasən, Niderland 
Xarici İşlər Nazirliyinin dəstəyi ilə “Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
İB-nin təşkilatçılığı ilə “Dövlət satınalmalarına ictimai nəzarətin təşviqi və tenderdə 
iştirak etmək istəyən sahibkarların satınalma prosedurları ilə tanışlığı” mövzusunda 28 
sentyabr 2017-ci il tarixində keçirilən konfransda Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasovun iştirakı təmin edilmiş və bu barədə 
28 sentyabr 2017-ci il tarixində Palata sədrinə xidməti məktubla məruzə edilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri tərəfindən imzalanmış 12 oktyabr 
2017-ci il tarixli 676s nömrəli sərəncam Palata sədrinin 2017-ci il 18 oktyabr tarixli 
dərkənar-göstərişinə əsasən Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. Sərəncamın  2-ci hissəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2017-ci il 10 oktyabr tarixli 1627 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası”nın 2.3-cü bəndinə uyğun olaraq Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il üçün iş planına dair təkliflər hazırlanmış və 31.10.2017-ci 
il tarixində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göndərilməsi təmin 
edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 2017-ci il 20 sentyabr 
tarixli 2/799 nömrəli məktub Palata sədrinin 2017-ci il 25 sentyabr tarixli dərkənar-
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göstərişinə əsasən Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. Məktub əsasən 2017-ci il ərzində ölkəmizdə həyata keçirilən antikorrupsiya 
islahatları barədə məlumatların “bir pəncərə” prinsipi əsasında xarici hədəf auditoriyaya 
çatdırılması məqsədilə Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya tərəfindən 
hazırlanacaq “Azərbaycanın yaxşı idarəçilik təşəbbüsləri” (Good Governance Initiatives 
of Azerbaijan) adlı illik jurnalın nəşri ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatası tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə, açıq hökumətin təşviqi və yaxşı 
idarəçiliyə dair mühüm materialların işlənib hazırlanması və materialların qısa icmalının 
20.10.2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasına 
göndərilməsi təmin edilmişdir.  Qeyd edilən materiallar 23.10.2017-ci il tarixində 
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya elektron formada təqdim edilmişdir. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 02 noyabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən 
vətəndaş Zahiddin Hümbət oğlu Abbasov tərəfindən Respublika Veteranlar Təşkilatı 
tərəfindən cəmiyyətin idarə olunması ilə bağlı pozuntulara yol verilməsi ilə bağlı ərizə 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Ərizəyə əsasən 
məhkəmə orqanı tərəfindən müvafiq qərar qəbul edilmişdiryi halda Auditorlar Palatası 
tərəfindən həmin müraciət üzrə araşdırma aparıla biləcəyi barədə məktub hazırlanmış 
və 2017-ci il 02 noyabr tarixində aidiyyəti üzrə göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 30 oktyabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən 
vətəndaş Caqayeva Oksana İosifovna, Stisyuk Nikolay Aleksandroviç, Arzu Əsgərova 
tərəfindən “Standart” bankla bağlı digər orqanlarla yanaşı Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatasına göndərilmiş ərizələrə Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsində baxılmışdır. Ərizələrə əsasən məhkəmə orqanı tərəfindən müvafiq qərar 
qəbul edilmişdiryi halda Auditorlar Palatası tərəfindən həmin müraciətlər üzrə araşdırma 
aparıla biləcəyi barədə məktub hazırlanmış və 2017-ci il 13 noyabr tarixində aidiyyəti 
ünvanlara göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 iyun 2010-cu il tarixli 124 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 
aidiyyatı qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən Ümumi 
Siyahının 2017-ci il 27 sentyabr tarixində yenilənməsi ilə bağlı məktub daxil olmuşdur. 
Məlumatların əhəmiyyəti nəzərə alınaraq elan hazırlanmış və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 iyun 2010-cu il tarixli 124 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 
aidiyyatı qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən Ümumi 
Siyahının 2017-ci il 12 oktyabr tarixində yenilənməsi ilə bağlı məktub daxil olmuşdur. 
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Məlumatların əhəmiyyəti nəzərə alınaraq elan hazırlanmış və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 20 noyabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən 
göndərilmiş “Cari ilin 01-03 noyabr tarixlərində Argentina Respublikasının paytaxtı 
Buenos Ayres şəhərində İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Maliyyə Tədbirləri 
üzrə İşçi Qrupunun (FATF) növbəti plenar iclası keçirilmiş, iclasda qəbul edilmiş 2017-ci 
il 03 noyabr tarixli İctimai Bəyanatla Koreya Xalq Demokratik Respublikası cinayət yolu 
ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) sahəsində mövcud risklər nəzərə 
alınaraq, bu sahədə mühüm çatışmazlıqlara malik olmaqla qlobal təhlükə mənbəyi olan 
dövlət kimi müəyyən olunmuşdur. Eyni zamanda, PL/TMM sistemində mövcud 
çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində nümayiş etdirdiyi siyasi iradə və 
praktiki addımlar nəzərə alınmaqla, İran İslam Respublikasına (İİR) münasibətdə təsir 
tədbirlərinin qeyri-müəyyən müddətə dayandırılmasına dair ötən plenar iclasda qəbul 
edilmiş qərarın İİR və FATF arasında razılaşdırılmış Fəaliyyət Planının  iclasının 
tamamlanmasına   qədər   qüvvədə    saxlanıldığı   bəyan edilmişdir.   İctimai   
Bəyanatın rəsmi mətni ilə “http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-
cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html” FAFT-ın 
internet səhifəsində tanış olmaq mümkündür. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
7.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, məktubun surətinin nəzarət orqanı kimi müvafiq 
monitorinq subyektlərinə göndərilməsinin təmin olunmasını xahiş edirik” başlıqlı məktub 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Məktubla 
əlaqədar olaraq elan hazırlanmış və auditor təşkilatları və sərbəst auditorların tanış 
olmaları üçün Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 18 noyabr tarixli 2451 
nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizəyə dair 2017–2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatasına icrasının təmin edilməsi tövsiyə olunan işlərin 
həyata keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı”nın (2017-2019-cu illər),  Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 aprel tarixli 1993 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda 
nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı “Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının Tədbirlər Planı”nın (2016-2018-ci illər) müvafiq bəndlərinin və 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası Rəhbərinin 2016-cı il 21 
oktyabr tarixli 104 saylı “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının 
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə 
təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına nəzarətin 
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” sərəncamından irəli gələn vəzifələrin 
icrası məqsədilə Palata sədrinin 2016-cı il 8 noyabr tarixli 1/43 nömrəli “Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın 
aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” sərəncamının 
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1-ci bəndinin icrası ilə bağlı görülmüş işlər barədə hazırlanmış məlumatların “Arayış” 
formasında cari ilin 1, 15, 20 dekabr tarixlərinədək Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinə təqdim etmələri barədə məktubun 30 oktyabr 2017-ci il 
tarixində Palatanın struktur bölmələrinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 

 “Abşeron” Kənd Təsərrüfatları Məhsullarının İstehsalı Müəssisəsində təsis 
payı olan Həmşəgül Gülər qızı Hüseynovanın sərbəst auditor İbiş Əliyevin müəssisədə 
aparmış olduğu auditlə bağlı şikayət ərizəsi Palata sədrinin 31.10.2017-ci il tarixli 
dərkənar-göstərişinə əsasən Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. İ.Əliyev Palataya dəvət olunmuş və “Abşeron” Kənd Təsərrüfatları 
Məhsullarının İstehsalı Müəssisəsi ilə bağlı məlumatları təqdim etməsi tələb 
olunmuşdur. İ.Əliyevin izahatı alınmış və keçirdiyi auditlə bağlı ərizəyə müvafiq cavab 
hazırlanmış və 21 noyabr 2017-ci il tarixində Həmşəgül Hüseynovaya göndərilməsi 
təmin edilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 iyun 2010-cu il tarixli 124 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 
aidiyyatı qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən Ümumi 
Siyahının 2017-ci il 28 noyabr tarixində yenilənməsi ilə bağlı məktub daxil olmuşdur. 
Məlumatların əhəmiyyəti nəzərə alınaraq elan hazırlanmış və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 24 noyabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən “VXA-
Audit” MMC-nin direktor-auditoru Elçin Qurbanovun “İqtisadiyyat və audit” onlayn ictimai 
qəzetinin yaradılması ilə bağlı məktub Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinə daxil olmuşdur. Məktuba əsasən təkliflər hazırlanmış və 30.11.2017-ci il 
tarixində rəhbərliyə təqdim edilmişdir. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 06 noyabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetindən daxil olmuş 31 oktyabr 2017-ci il 
tarixli 14/4-212 və 14/4-213 №-li və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyindən daxil olmuş 11 oktyabr 2017-ci il tarixli İN-X/O-12443/2017 və İN-X/O-
12444/2017 nömrəli məktublar Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə 
daxil olmuşdur. Məktubda göstərilən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 
2016-cı il 2 noyabr tarixli 432 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Tənzimləyici təsirin təhlili 
Qaydası”nın müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq təkliflər hazırlanmış və tabeçilik 
qaydasında 17.10.2017-ci il və 13.11.2017-ci il tarixlərində rəhbərliyə təqdim edilmişdir. 
“Tənzimləyici təsirin təhlili Qaydası”nın 2.3-cü  bəndinə uyğun olaraq “Qayda”dan irəli 
gələn vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə Auditorlar Palatasında tənzimləyici 
təsirin təhlilini aparmaq məqsədilə işçi qrupunun yaradılmasına dair sərəncam layihəsi 
hazırlanmış və tabeçilik qaydasında 30.11.2017-ci il tarixində rəhbərliyə təqdim 
edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2016-cı il 18 noyabr tarixli 2451 
nömrəli sərəncamının 4-cü bəndinin tələbinə uyğun olaraq həmin sərəncamla təsdiq 
edilmiş “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
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leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017–
2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən 2017-ci ildə yerinə yetirilməsinə dair 
hesabat  hazırlanmış və 2017-ci il 13 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə və Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiyasına təqdim edilməsi təmin edilmişdir. Hesabatın və hesabata əlavələrin 
elektron variantının 15.12.2017-ci il tarixində Nazirlər Kabinetinə və Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə Komissiyasına göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Auditorlar Palatası sədrinin 2016-cı il 19 sentyabr tarixli 1/32 nömrəli “Açıq 
Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” nın icrası ilə bağlı 
həyata keçiriləcək tədbirlər barədə” sərəncamının 5-ci “Tədbirlər planı”nda nəzərdə 
tutulan tədbirlərin icrası barədə illik hesabat hər il dekabrın 30-dək Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə Komissiyasına təqdim edilsin” bəndinə uyğun olaraq “Açıq hökumətin 
təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən 2017-ci ildə yerinə 
yetirilməsinə dair Hesabat hazırlanmış, 2017-ci il 27 dekabr tarixində elektron variantda 
Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına və 2017-
ci il 28 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim 
edilməsi təmin edilmişdir.  

 Sabirabad rayonu, Bala-Həşimxanlı kənd sakini Penciyev Zöhrab Hüseynağa 
oğlunun “Xalq Bank” ASC-nin Şirvan filialı ilə bağlı ərizəsi Palata sədrinin 21.12.2017-ci 
il tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinə daxil olmuşdur. Bankların fəaliyyətinə nəzarət Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının səlahiyyətlərinə aid olduğundan ərizə 
28.12.2017-ci il tarixində həmin orqana göndərilmiş və bu barədə cavab məktubunun 
ərizəçi Z.Penciyevə göndərilməsi təmin edilmişdir.   

 
 
 

Maliyyə və təsərrüfat İdarəsi üzrə: 

• Maliyyə və təsərrüfat İdarəsi tərəfindən Auditorlar Palatasının 2016-cı il üçün illik 
hesabatları, 2017-ci il üçün aylıq və rüblük hesabatları hazırlanıb Nərimanov rayon 
Statistika İdarəsinə təqdim edilmişdir.   

• Maliyyə və təsərrüfat İdarəsi tərəfindən 2016-cı ilin IV rübü və illik 
(Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi, Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyindən tutulan 
vergi bəyannaməsi hesabatları 2017-ci  ilin yanvar  ayında (vaxtlı-vaxtında) və 2017-ci il 
I-II-III rüblər üzrə (Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi, Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə 
mənbəyindən tutulan vergi bəyannaməsi hesabatları (vaxtlı-vaxtında) Vergilər Nazirliyi 
yanında Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər  Departamentinə   göndərilmişdir. 

• Maliyyə və təsərrüfat İdarəsi tərəfindən  Auditorlar Palatasının 2016-cı il üçün IV 
rüb (forma1) və illik (forma1;forma3) və 2017-ci il I-II-III rüblər üzrə (forma 1; forma 3) 
hesabatları  (vaxtlı-vaxtında)  hazırlanıb Dövlət Sosial Müdafiə Fondu İri 
Sığortaedənlərlə İş üzrə Departamentə göndərilmişdir. 
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• Auditorlar Palatasının 2016-cı il üçün “Dövlət Əmlakının qorunub saxlanılması və 
ondan istifadə  vəziyyəti  barədə illik xüsusi  hesabat”ı hazırlanaraq  2017-ci  ilin  mart 
ayında (vaxtlı-vaxtında)  Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə  təqdim edilmişdir. 

• Auditorlar Palatasının 2016-cı  il üzrə “Daşınmaz Dövlət Əmlakının Qediyyat 
Vərəqəsi” illik hesabat hazırlanaraq 2017-ci  ilin mart ayında (vaxtlı-vaxtında)   Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsinə  təqdim edilmişdir. 

• Maliyyə və təsərrüfat İdarəsi tərəfindən 2017-ci  il  üzrə (Torpaq vergi 
bəyannaməsi 2017-ci  ilin aprel ayında (vaxtlı-vaxtında) Vergilər Nazirliyi  yanında Bakı 
şəhəri Lokal Gəlirlər  Departamentinə  göndərilmişdir. 

• Auditorlar Palatasına  üzv olan Auditor  təşkilatları və sərbəst  auditorlar 

tərəfindən Palataya ödənilməli üzvlük haqqının vəziyyəti barədə mütəmadi olaraq  

məlumatlar hazırlanıb Palata rəhbərliyinə təqdim olunmuşdur. 

• Maliyyə və təsərrüfat  idarəsi  tərəfindən  iş fəaliyyətinin yekununa dair 2016-cı il 

üçün illik hesabat hazırlanıb tələb olunan vaxt ərzində Palata rəhbərliyinə  təqdim 

edilmişdir. 

• 06 yanvar 2017-ci il tarixində sərbəst auditor Sadıxov Musa tərəfindən daxil 
olmuş məktuba (üzvlük haqqının ödənişində güzəştin tətbiq edilməsi) baxılmışdır və 
nəzərə alınmışdır. 

• 09 yanvar 2017-ci il tarixində sərbəst auditor  Tağıyev Vasif  tərəfindən daxil 
olmuş məktuba (auditor fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması barədə) baxılmışdır və 
nəzərə alınmışdır. 

• 09 yanvar 2017-ci il tarixində “RR VAM Beynəlxalq audit Konsalting” MMC  
tərəfindən daxil olmuş məktuba (auditor fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması) 
baxılmışdır və nəzərə alınmışdır. 

• 23 yanvar 2017-ci il tarixində sərbəst auditor  Talıbov Tariyel tərəfindən daxil 
olmuş məktuba (üzvlük haqqının ödənişində güzəştin tətbiq edilməsi barədə) 
baxılmışdır və rəhbərliklə danışılmışdır. 

• 27 yanvar 2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  əlaqələr 
İdarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov tərəfindən (YAP-nın üzvü olan Palata  
əməkdaşlarının üzvlük haqqlarının aylıq əmək haqqlarından tutulması barədə) daxil 
olmuş məktuba baxılmışdır və icraya alınmışdır. 

• 31 yanvar 2017-ci il tarixində Vergi  Bəyannamələr İdarəsi   tərəfindən 
(sadələşmiş vergi  bəyannaməsində uyğunsuzluq barədə) daxil olmuş məktuba 
baxılmışdır və müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 31 yanvar 2016-cı il  tarixində EFFA tərəfindən  daxil olmuş məktub (2017-cı il 
üzvlük haqqının ödənişi barədə) müvafiq qaydada həll edilmişdir.  

• 09 fevral  2017-ci il tarixində Dövlət Əmək Müfəttişliyi  tərəfindən  daxil olmuş 
məktub (Əmək müqaviləsi bildirişində uyğunsuzluqla əlaqədar) müvafiq qaydada həll 
edilmişdir və müvafiq orqanlara cavab məktubu göndərilmişdir. 

• 09 fevral  2017-ci il tarixində “Nahid Audit ” MMC tərəfindən daxil olmuş məktuba 
(təşkilatda direktor vəzifəsində dəyişikliklə əlaqədar) baxılmışdır və nəzərə alınmışdır. 

• 13 fevral  2017-ci il tarixində “Universal Audit” MMC-nin Gədəbəy rayonu 
ərazisində fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin maliyyə hesabatlarının auditinin 
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aparılmasına dair  Gədəbəy rayonu Slavyanka bələdiyyəsi tərəfindən daxil olmuş 
məktubuna baxılmışdır və nəzərə alınmışdır.  

• 16 fevral 2017-ci il tarixində “Viktoryways Audit Consulting” MMC-nin direktoru 
Elşən Əzizov tərəfindən daxil olmuş məktuba (təşkilatın yenidən auditor fəaliyyəti 
göstərməsi üçün) baxılmışdır və təkilif verilmişdir. 

• 21 fevral  2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  əlaqələr 
İdarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov tərəfindən daxil olan məktuba ( Palata Şurasının 
25 noyabr 2015-ci il tarixli 269/1 saylı qərarının 2-ci bəndinin icrası ilə bağlı) baxılmışdır 
və cavablandırılmışdır. 

• 24 fevral  2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  əlaqələr 
İdarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov tərəfindən (Palata Şurasının 2016-ci il 25 noyabr 
tarixli 269/1 saylı (auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi üzrə 
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi barədə qərarın 2-ci bəndinin icrası ilə 
əlaqədar ) daxil olmuş məktuba baxılmışdır və  nəzərə alınmışdır. 

• 28 fevral 2017-cı il tarixində Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri 
S.Gülməmmədovun “8 Mart” beynəlxalq qadınlar günü münasibəti ilə qadın 
əməkdaşlarının mükafatlandırılması barədə  məktubuna baxılmışdır və müvafiq 
qaydada həll edilmişdir. 

• 03 mart  2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  əlaqələr 
İdarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov tərəfindən  (“ 8 Mart” beynəlxalq qadınlar günü 
münasibəti ilə palatanın üzvü olan 12 nəfər qadınların BAS kitabı ilə mükafatlandırılması 
barədə) daxil olmuş  məktuba baxılmışdır və müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 03 mart  2017-ci il tarixində  Auditorlar Palatasının sədri cənab V.Novruzov 
tərəfindən daxil olmuş məktub ( Auditorlar Palatası və Bolqarıstan Mühasiblər İnstitutu 
arasında bağlanmış Anlaşma Memorandumda nəzərdə tutulmuş işlər barədə nəzərdə 
tutulmuş işlər barədə təkliflərin 1 ay müddətində təqdim etmək ) icradadır. 

• 03 mart  2017-ci il tarixində  “L.B.Audit Xidməti” MMC-nin direktoru Lamiyə 
Bayramova tərəfindən (28-29 mart 2017-ci il tarixində Brüsseldə keçiriləcək konfransda 
iştirak) daxil olmuş məktuba baxılmışdır və təklif verilmişdir. 

• 06 mart  2017-ci il tarixində Dövlət Əmək Müfəttişliyi  tərəfindən  daxil olmuş 
məktuba (Əmək müqaviləsi bildirişində uyğunsuzluğun aradan qaldırılması) baxılmışdır 
və nəzərə alınmışdır. 

• 13 mart  2017-ci il tarixində Nazirlər Kabineti tərəfindən daxil olmuş məktuba 
(Novruz bayramı ilə əlaqədar qaçqınlara yardım) baxılmışdır. 

• 14 mart  2017-ci il tarixində ”Safaroff” agentliyi tərəfindən daxil olmuş məktuba (İT 
xidmətinin göstərilməsi) baxılmışdır. 

• 14 mart  2017-ci il tarixində Baş Prokurorluq tərəfindən daxil olmuş məktub (Şəki 
rayon prokurorluğundan  daxil olmuş əmrin icrası barədə) müvafiq qaydada həll 
edilmişdir. 

• 27 mart  2017-ci il tarixində İFAC tərəfindən daxil olmuş məktub (Auditorlar 
Palatasının auditdən keçmiş 2015-ci il üzrə maliyyə hesabatının İFAC-a göndərilməsi) 
müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 06 aprel  2017-ci il tarixində sərbəst auditor  Məftun Həsənov  tərəfindən  daxil 
olmuş məktub (auditor fəaliyyətinin dayandırılması barədə) nəzərə alınmışdır. 
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• 06 aprel  2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  əlaqələr 
idarəsinin, beynəlxalq  əlaqələr şöbəsinin müdir müavini Fatma Kamalova  tərəfindən  
daxil olmuş məktub (“Daxili Auditin əsasları ” kursunda ödənişsiz iştirak etməsi barədə) 
nəzərə alınmışdır. 

• 06 aprel 2017-ci il tarixində Auditin təşkili və akkreditasiya şöbəsinin aparıcı 
mütəxəssisi Orxan Abdullayev  tərəfindən  daxil olmuş məktub (“Daxili Auditin əsasları ”  
kursunda ödənişsiz iştirak) nəzərə alınmışdır. 

• 06 aprel  2017-ci il tarixində Auditin Hüquqi Təminatı və Standartlaşdırma 
idarəsinin aparıcı mütəxəssisi Əli Əhmədov  tərəfindən  daxil olmuş məktub (“Daxili 
Auditin əsasları ”  kursunda ödənişsiz iştirak etməsi barədə) nəzərə alınmışdır. 

• 06 aprel  2017-ci il tarixində İmam Analitik informasiya və təhlil şöbəsinin müdir 
müavini İmam Baxış Zeynallı  tərəfindən  daxil olmuş məktub (“Daxili Auditin əsasları ”  
kursunda ödənişsiz iştirak etməsi barədə) nəzərə alınmışdır.  

• 06 aprel 2017-ci il tarixində Analitik informasiya və təhlil şöbəsinin aparıcı 
mütəxəssisi Leyla Məmmədova tərəfindən daxil olmuş məktub (“Daxili Auditin əsasları 
”kursunda ödənişsiz iştirak etməsi barədə) nəzərə alınmışdır.  

• 06 aprel 2017-ci il tarixində Auditorlar Palatası Aparatının müdir müavini Kənan 
Tağızadə  tərəfindən  daxil olmuş məktub (“Daxili Auditin əsasları” kursunda ödənişsiz 
iştirak etməsi barədə) nəzərə alınmışdır.  

• 06 aprel  2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  əlaqələr 
idarəsinin, kadr hazırlığı şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Ləman Məmmədzadə  tərəfindən  
daxil olmuş məktub (“Daxili Auditin əsasları ”  kursunda ödənişsiz iştirak etməsi barədə) 
nəzərə alınmışdır. 

• 10 aprel 2017-ci il tarixində Analitik informasiya və təhlil şöbəsinin müdiri Rövşən 
Cəfərli tərəfindən daxil olmuş məktuba (auditor xidməti istifadəçiləri arasında 
müqavilələrin online qeydiyyatının təşkili üçün xüsusi proqramın hazırlanması barədə) 
baxılmışdır və cavablandırılmışdır. 

• 10 aprel 2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  əlaqələr 
idarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov tərəfindən  daxil olmuş məktuba (8 iyun 2017-ci il 
tarixində Berlində keçiriləcək konfransın xərclər smetasını tərtib etmək) baxılmışdır və 
rəhbərliyə təqdim edilmişdir. 

• 11 aprel  2017-ci il tarixində “Adəm” Xeyriyyəçilər Assosiyasiyası tərəfindən daxil 
olmuş məktuba (Konsertin təşklində maliyyə dəstəyi barədə) baxılmışdır. 

• 13 aprel 2017-ci il tarixində AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən daxil olmuş məktuba 
(MDB İcra Komitəsinin Mühasibat uçotu üzrə  Koordinasiya Şurasının məktubu) 
baxılmışdır və cavablandırılmışdır. 

• 17 aprel  2017-ci il tarixində Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf 
Talıbov  tərəfindən (Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın tədbiqinə dair Təlimatın 1-ci 
hissəsinin internet səhifədə yerləşdirmək) daxil olmuş məktub müvafiq qaydada həll 
edilmişdir. 

• 19 aprel  2017-ci il tarixində Lokal Gəlirlər Departamenti  tərəfindən (Torpaq 
vergisi hesabatinın  ayın 15-dən gec olmayaraq göndərilməsi barədə) daxil olmuş 
məktuba baxılmışdır və müvafiq qaydada həll edilmişdir. 
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• 19  aprel  2017-ci il  tarixində EFFA tərəfindən  daxil olmuş məktuba (2017-cı il 
08 iyun tarixində Berlində keçiriləcək konfransla bağlı) baxılmışdır və rəhbərliklə 
danışılmışdır.  

• 28 aprel  2017-ci il  tarixində “CACS Audit” MMC  tərəfindən  daxil olmuş məktub 
(təşkilatın adının dəyişdirilib  “FCHAİN Audit”  MMC olması barədə) nəzərə alınmışdır. 

• 28 aprel  2017-ci il  tarixində Ensiklopediya Nəşriyyatı tərəfindən daxil olmuş 
məktuba (Abunə yazılışı) baxılmışdır və təklif verilmişdir. 

• 01 may   2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  əlaqələr 
idarəsinin Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri Elmira Behbudova tərəfindən (Daxili Audit 
kursunun təşkili ilə əlaqədar) daxil olmuş məktubuna baxılmışdır və rəhbərliklə 
danışılmışdır.  

• 02 may  2017-ci il tarixində Auditin Hüquqi Təminatı və Standartlaşdırma 
idarəsinin rəisi M. Abbasov tərəfindən (İstifadə edilməmiş məzuniyyətin pul əvəzi 
ödənişi) daxil olmuş məktuba baxılmışdır və  müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 04 may  2017-ci il tarixində “Safaroff” agentliyi tərəfindən daxil olmuş məktuba 
(internet xidmətlərinin göstərilməsi barədə) baxılmışdır. 

• 08 may   2017-ci il tarixində Daşqın  Məmmədov  tərəfindən daxil olan məktuba 
(sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərməklə əlaqədar) baxılmışdır və nəzərə alınmışdır. 

• 16 may  2017-ci il tarixində Aparatın rəhbəri Qəşəm Bayramov  tərəfindən 
(istifadə edilməmiş məzuniyyətin pul əvəzi ödənilməsi barədə) daxil olmuş məktuba 
baxılmışdır və  müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 16 may  2017-ci il  tarixində EFFA tərəfindən  daxil olmuş məktuba (təşkilatların 3 
aylıq maliyyə nəticələri barədə) baxılmışdır. 

• 18 may 2017-ci il tarixində sərbəst auditor Şirxan Gülməmmədov  tərəfindən daxil 
olmuş məktuba (audit fəaliyyətinin yenidən bərpası barədə) baxılmışdır və təklif 
verilmişdir. 

• 22 may 2017-ci il tarixində Baş Prokurorluq tərəfindən daxil olmuş məktub (Şəki 
rayon prokurorluğundan  daxil olmuş əmrin icrası barədə) müvafiq qaydada həll 
edilmişdir. 

• 22 may  2017-ci il tarixində Aparatın koordinatoru Zərifə Şəhriyarlı  tərəfindən  
daxil olmuş məktuba (may ayı üzrə daxili nəzarət) baxılmışdır və nəzərə alınmışdır. 

• 23 may  2017-ci il tarixində Aparatın rəhbəri Qəşəm Bayramov tərəfindən daxil 
olmuş məktub (S.Gülməmmədovun anasının vəfat etməsi ilə əlaqədar ona maddi 
yardım göstərilməsi barədə) müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 25 may  2017-ci il tarixində “Respublika qəzeti” nəşriyyatından  daxil olmuş 
məktub (2017-ci ilin II yarısı üçün abunə yazılışı) müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 05 iyun 2017-ci il tarixində Aparatın koordinatoru Zərifə Şəhriyarlı  tərəfindən  
daxil olmuş məktuba (iyun  ayı üzrə daxili nəzarətlə əlaqədar) baxılmışdır və nəzərə 
alınmışdır. 

• 05 iyun 2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  əlaqələr 
idarəsinin Kadr hazırlığı idarəsinin rəisi S.Gülməmmədov tərəfindən daxil olmuş 
məktuba 

• (EFFA tərəfindən daxil olmuş məktubun tərcüməsi (təşkilatın 2017-ci il 3 ayı 
əhatə edən maliyyə hesabatı)) baxılmışdır və rəhbərliklə danışılmışdır. 
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• 05  iyun  2017-ci il tarixində Aparatın rəhbəri Qəşəm Bayramov tərəfindən daxil 
olmuş məktub (Təsərrüfat bölməsinin katibə kargüzarı Ləman Məmmədovaya maddi 
yardım) müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 07 iyun 2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr 
idarəsinin Kadr hazırlığı idarəsinin rəisi S.Gülməmmədov tərəfindən (Daxili Audit 
kursunda iştirak edən müəllimlərin əmək haqqı saatının 20 manata qaldırılması) daxil 
olmuş məktubuna baxılmışdır və nəzərə alınmışdır. 

• 12 iyun  2017-ci il tarixində “Xalq qəzeti” nəşriyyatından  daxil olmuş məktub 
(2017-ci ilin II yarısı üçün abunə yazılışı barədə) müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 13 iyun 2017-ci il tarixində A.R.Baş Nazirinin müavini tərəfindən (əmək 
münasibətlərinin düzgün rəsmiləşdirilməsinə nəzarət) daxil olmuş məktuba baxılmışdır 
və nəzərə alınmışdır. 

• 14 iyun 2017-ci il tarixində Elnur İbrahimov tərəfindən daxil olmuş məktub (Elan 
lahiyəsinin KİV –də işıqlandırmaq) müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 14 iyun 2017-ci il tarixində Aparatın rəhbəri Qəşəm Bayramov tərəfindən daxil 
olmuş məktub (Konsepsiyada nəzərdə tutulmuş işlərin icrası barədə) nəzərə alınmışdır. 

• 29 iyun 2017-ci il tarixində Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri S.Gülməmmədov 
tərəfindən (Qənaət Vəliyevanın yubileyinin keçirilməsi barədə) daxil olmuş məktub 
nəzərə alınmışdır. 

• 03  iyul  2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Şəki ağır cinayətlər 
məhkəməsi tərəfindən (V.Rəhimovun məhkəmədə iştirakı ilə bağlı) daxil olmuş məktuba 
baxılmışdır və müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 05 iyul  2017-ci il tarixində İFAC tərəfindən (təqdim edilmiş linkdə məlumata 
baxılması barədə)  daxil olmuş məktuba baxılmışdır və təklif verilmişdir. 

• 10 iyul 2017-ci il tarixində EFFA tərəfindən daxil olmuş məktuba baxılmışdır və 
rəhbərliklə danışılmışdır. 

• 11 iyul 2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  əlaqələr 
idarəsinin, Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri Elmira Behbudova  tərəfindən  daxil olmuş 
məktub (Auditor adı almaq üçün imtahanda  ödənişsiz iştirak etməsi barədə) nəzərə 
alınmışdır. 

• 28 iyul  2017-ci il tarixində İFAC tərəfindən (üzvlər haqqında və maliyyə nəticələri 
barədə məlumatın göndərilməsi barədə) daxil olmuş məktuba baxılmışdır və müvafiq 
qaydada həll edilmişdir. 

• 07 avqust  2017-ci il tarixində Eminov Otello tərəfindən (sərbəst auditor kimi 
fəaliyyətə başlaması barədə) daxil olmuş məktuba baxılmışdır və nəzərə alınmışdır. 

• 08 avqust  2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  
əlaqələr idarəsinin rəisi S.Gülməmmədov tərəfindən (imtahan komissiyasının üzvlərinə 
əmək haqqı ödənilməsi barədə) daxil olmuş məktuba  baxılmışdır və müvafiq qaydada 
həll edilmişdir. 

• 14 avqust  2017-ci il tarixində “PSG Tax Consultinq” MMC-nin rəhbərliyi  
tərəfindən  

• (üzvlük haqqının ləğv edilməsi barədə) daxil olmuş məktuba  baxılmışdır. 
• 28 avqust  2017-ci il tarixində  İFAC tərəfindən (keçiriləcək seminarla əlaqədar)  

daxil olmuş məktuba baxılmışdır və təklif verilmişdir. 
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• 31 avqust  2017-ci il tarixində “Finansial Consulting and Audit” MMC-nin 
rəhbərliyi  tərəfindən (Palata tərəfindən verilmiş icazənin müvəqqəti dayandırılması  
barədə) daxil olmuş məktuba  baxılmışdır və müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 05 sentyabr  2017-ci il tarixində “MAK Azərbaycan LTD” MMC-nin rəhbərliyi  
tərəfindən (sponsor köməkliyi ödənişi barədə) daxil olmuş məktuba  baxılmışdır və 
nəzərə alınmışdır. 

• 05 sentyabr 2017-ci il tarixində “VİP Audit” MMC-nin direktoru-auditoru E.Fərəcov  
tərəfindən (Palata tərəfindən verilmiş icazənin müddəti bitdiyi üçün yeni icazənin 
verilməsi  barədə) daxil olmuş məktuba  baxılmışdır və müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 11 sentyabr  2017-ci il tarixində “Crocus Audit” MMC-nin rəhbərliyi  tərəfindən  
• (auditor xidməti üzrə fəaliyyətinin dayandırılması  barədə) daxil olmuş məktuba  

baxılmışdır və müvafiq qaydada həll edilmişdir. 
• 14 sentyabr  2017-ci il tarixində  İFAC tərəfindən (2017-ci il 15-16 noyabr 

tarixlərində Brussel şəhərində keçiriləcək konfransla bağlı)  daxil olmuş məktuba 
baxılmışdır və rəhbərliklə danışılmışdır. 

• 14 sentyabr 2017-ci il tarixində Auditorlar palatası Həmkarlar İttifaqının sədri 
S.Gülməmmədov tərəfindən daxil olmuş (“MAK Azərbaycan ” MMC-nin direktoru Zamin 
Hüsynovun yubileyi ilə əlaqədar) məktuba baxılmışdır və müvafiq qaydada həll 
edilmişdir. 

• 20 sentyabr 2017-ci il tarixində “MİR” DTRŞ Azərbaycan Milli Nümayəndəliyinin 
direktoru,əməkdar jurnalist İlqar Paşazadə tərəfindən (25 illik yubileyi ilə əlaqədar) daxil 
olmuş məktuba baxılmışdır, rəhbərliklə danışılmışdır və müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 20 sentyabr 2017-ci il tarixində “RM Audit” MMC-nin direktoru R.Miriyev 
tərəfindən daxil olmuş məktub (auditor fəaliyyətinin bərpa edilməsi) nəzərə alınmışdır. 

• 24 sentyabr 2017-ci il tarixində Abseron hoteli tərəfindən (ödənişlə bağlı) daxil 
olmuş müqavilə nəzərə alınmışdır. 

• 26 sentyabr 2017-ci il tarixində sərbəst auditor Şirxan Gülməmmədov (auditor 
fəaliyyətinin  bərpası barədə) tərəfindən daxil olmuş məktub nəzərə alınmışdır. 

• 06 oktyabr 2017-ci il tarixində Aparatın rəhbəri Q.Bayramov və Kadr hazırlığı, 
akkreditasiya və beynəlxalq  əlaqələr idarəsinin rəisi S.Gülməmmədov tərəfindən daxil 
olmuş məktub (Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin təsərrüfat bölməsinin gözətçisi 
Ə.Hüseynovun yubileyi ilə əlaqədar) müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 09 oktyabr  2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  
əlaqələr idarəsinin rəisi S. Gülməmmədov tərəfindən daxil olmuş məktub (sərbəst 
auditor S.İsgəndərovun yubileyi ilə əlaqədar tədbirin təşkili) müvafiq qaydada həll 
edilmişdir. 

• 16 oktyabr  2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi 
tərəfindən  daxil olmuş məktub (Auditorlar Palatasının balansında olan nəqliyyat 
vasitələrini idarə edən sürücülər barədə rəsmi məlumat vermək) müvafiq qaydada həll 
edilmişdir. 

• 19  oktyabr 2017-ci il tarixində “Nahid Audit” MMC-nin rəhbərliyi tərəfindən daxil 
olmuş məktuba (auditor fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması barədə) baxılmışdır və 
nəzərə alınmışdır. 
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• 25  oktyabr 2017-ci il tarixində “JW Marriott Abşeron Baku”  otelindən ödənişlə 
bağlı daxil olmuş məktub müvafiq qaydada həll edldi. 

• 30  oktyabr 2017-ci il tarixində “Guncel B.D.D.və Y.M.M” MMC tərəfindən daxil 
olmuş məktuba (2017-ci il üzrə hesablanmış üzvlük haqqı ödənişindən azad edilməsi 
barədə) baxılmışdır və təklif verilmişdir. 

• 30  oktyabr 2017-ci il tarixində “Respublika qəzeti” redaksiyasından 2018-ci ilin 
birinci yarisi üçün abunə yazılışı barədə  daxil  olmuş  məktub müvafiq  qaydada həll 
edilmişdir. 

• 30  oktyabr 2017-ci il tarixində Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinin rəisi M.Abbasov tərəfindən daxil olmuş məktub (Milli Fəaliyyət Planinda və 
Tədbirlər Planında şöbəyə aid bəndlərin cavablandırılması) həll edilmişdir. 

• 30  oktyabr 2017-ci il tarixində Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri 
N.Talıbov  tərəfindən daxil olmuş məktuba (Estoniya Auditorlar Palatası tərəfindən 
təqdim edilmiş elektron proqramın nümayişi) baxılmışdır.  

• 02  noyabr 2017-ci il tarixində  sərbəst auditor M.Sadıxov tərəfindən daxil olmuş 
(üzvlük haqqının ödənişində güzəşt) məktuba baxılmışdır. 

• 03 noyabr 2017-ci il tarixində “İqtisadiyyat qəzeti” redaksiyasından 2018-ci ilin 
birinci yarisi üçün abunə yazılışı barədə məktub müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 03 noyabr 2017-ci il tarixində İFAC tərəfindən (yeni direktorun təyini)  daxil olmuş 
məktuba baxılmışdır və rəhbərliklə danışılmışdır. 

• 10 noyabr 2017-ci il tarixində  Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən daxil 
olmuş məktuba ( Strateji Yol Xəritəsi üzrə müəyyən edilmiş meyarlara cavab verməyən 
müəssisə və obyektlər barədə məlumat vermək) baxılmışdır və təklif verilmişdir. 

• 14 noyabr  2017-ci il tarixində EFAA tərəfindən (2018-ci ilin təsdiq edilmiş 
büdcəsi barədə) daxil olmuş məktuba baxılmışdır və rəhbərliklə danışılmışdır. 

• .   17 noyabr  2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  
əlaqələr idarəsinin rəisi S.Gülməmmədov və şöbənin müdiri E.Behbudova tərəfindən 
(“Coffee break”ın təşkili) daxil olmuş məktub müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 20 noyabr 2017-ci il tarixində “Xalq qəzeti” redaksiyasından 2018-ci ilin birinci 
yarisi üçün abunə yazılışı barədə məktub müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 22 noyabr  2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi 
tərəfindən  daxil olmuş məktub (Auditorlar Palatasının balansında olan “Hyundai -10 
PU-330 dövlət nömrə nişanlı nəqliyyat vasitəsini idarə edən fiziki şəxs barədə  rəsmi 
məlumat vermək) müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 22 noyabr  2017-ci il tarixində ”VXA Audit” MMC tərəfindən  daxil olmuş məktuba 
(“İqtisadiyyat və audit” onlayn ictimai qəzetinin yaradılması) baxılmışdır və təklif 
verilmişdir. 

• 29 noyabr 2017-ci il tarixində “HS Audit” MMC tərəfindən daxil olmuş məktuba 
(auditor fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması barədə) baxılmışdır və nəzərə 
alınmışdır. 

• 30 noyabr  2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  
əlaqələr İdarəsinin rəisi S.Gülməmmədov tərəfindən daxil olmuş təqdimata ( Daxili Audit 
kurslarının təşkilində əməyi olmuş işçilərin mükafatlandırılması barədə) baxılmışdır və 
müvafiq qaydada həll edilmişdir. 
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• 11 dekabr 2017-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən  
(2018-ci ildə qeyri –iş günləri barədə məlumat) daxil olmuş məktub nəzərə alınmışdır. 

• 12 dekabr 2017-ci il tarixində sərbəst auditor Ü.Fətiyev tərəfindən (Daxili Audit 
kurslarının daha səmərəli təşkili üçün təkliflər barədə) daxil olmuş məktuba baxılmışdır 
və rəhbərliklə danışılmışdır. 

• 18 dekabr  2017-ci il tarixində  Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən daxil 
olmuş məktub ( hesabatın 2018-ci il 01 aprel tarixədək təqdim edilməsi barədə) nəzərə 
alınmışdır. 

• 22 dekabr  2017-ci il tarixində  sərbəst auditor M.Sadıxov tərəfindən daxil olmuş 
(auditor fəaliyyətinin bərpası) məktuba baxılmışdır və nəzərə alınmışdır. 

• 27 dekabr 2017-ci il tarixində “Bakı Audit” MMC tərəfindən daxil olmuş məktuba 
(auditor fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması barədə) baxılmışdır və nəzərə 
alınmışdır. 

• 28 dekabr 2017-ci il tarixində  “BNB Audit” MMC tərəfindən daxil olmuş (üzvlük 
haqqının  ödənişində  güzəşt) məktuba baxılmışdır və nəzərə alınmışdır. 

• 29 dekabr 2017-ci il tarixində Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  əlaqələr 
idarəsinin rəisi S.Gülməmmədov tərəfindən daxil olmuş təqdimata (auditor adı almaq 
üçün imtahanlarda iştirak edən komissiya üzvlərinə  əmək haqqının ödənilməsi barədə) 
baxılmışdır və müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

• 29 dekabr  2017-ci il tarixində  “Victoryvvays  Audit Consulting” MMC tərəfindən 
daxil olmuş (üzvlük haqqının ödənişində güzəşt edilməsi barədə) məktuba baxılmışdır. 

• 29 dekabr 2017-ci il tarixində “Best Audit” MMC tərəfindən daxil olmuş (üzvlük 
haqqının ödənişində güzəşt edilməsi barədə) məktuba baxılmışdır. 

 
 

Analitik informasiya şöbəsi üzrə 
 
Auditorlar Palatası sədrinin müvafiq göstərişinə əsasən, Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Uçot siyasəti şöbəsinin müdiri vəzifəsini müvəqqəti 
icra edən F.Abdullayeva tərəfindən göndərilən məktuba baxılmış və  2016-cı il üzrə 
Azərbaycanda auditor xidməti bazarının ayrı-ayrı statistik göstəricilərinə dair məlumatlar 
hazırlanaraq Aparatın rəhbəri Q.Bayramovun imzası ilə aidiyyatı ünvana göndərilmişdir.   

 
Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi üzrə 

 
 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarına Nəzarət Palatasının Direktorlar 

Şurasının sədri cənab Rüfət Aslanlı və Baş icraçı direktor İbrahim Alışovun 07 mart 
2017-ci il tarixli 01/06-52 saylı məktubuna əsasən Lisenziyalaşdırma və sertikatlaşdırma 
idarəsinin rəisi Elnur Rafael oğlu Allahverdiyev Auditorlar Palatası yanında Keyfiyyətə 
nəzarət komitəsinin  üzvlərinin tərkibinə daxil edilmiş və rəhbərliyə təqdim edilmişdir.     

 Bakı şəhəri  8 saylı hüquq məsləhətxanasının müdiri  İibad Mürvətovun  23 
yanvar  2017-ci il tarixli 04 saylı məktubu  (auditor Akif Ağayevlə baglı)   02 fevral 2017-
ci il tarixdə cavablandırılmışdır. 
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 Bakı şəhəri 8 saylı Hüquq məsləhətxanasının müdiri İbad Mürvətovun (Akif 
Agayev barədə) 2-ci müraciətinə cavab məktubu - 20.02.2017-ci il tarixdə 
göndərilmişdir. 

 Agayev Nizami Tofiq oglu və Lütvəliyev Azər İsaq oglu tərəfindən Auditorlar 
Palatasına daxil olmuş sərbəst auditor Çingiz Abbasov barəsində şikayət ərizəsi ilə 
əlaqədar şöbə tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası sədri  cənab 
Vahid Novruzova 23 fevral 2017-ci il tarixdə  xidməti məktub təqdim edilmişdir.  

 Bu məsələyə dair Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə komitəsinin sədri 
Elnur İbrahimovun təklifi nəzərə alınmaqla,  şikayətçilər: Lütliyev Azər İsaq oğluna və 
Agayev Nizami Tofiq oğluna  cavab olaraq 02-31 saylı, 10 mart  2017-ci il tarixli məktub 
göndərilmişdir. 

 Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin 2017-ci il üzrə iş planında, plan 
proqramlarda, Şura qərarlarında, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarında nəzərdə 
tutulan tədbirlərin icrasına dair xronoloji iş bölgusü hazırlanaraq 20 fevral 2017-ci il  
tarixdə rəhbərliyə təqdim edilmişdir. 

 Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin müfəttişlərinin siyahısı rəhbərliyə təqdim 
edilmiş və 31.01.2017-ci il tarixli  285/2 saylı Şura qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

 Şöbənin 2016-cı il üzrə illik hesabatı - 09 01.2017-ci il tarixdə rəhbərliyə 
təqdim edilmişdir. 

 Keyfiyyətə nəzarət şöbəsinin məzuniyyət qrafiki - Şəxsi heyət üzrə meneceri  
İ.Məmmədovaya  11.01. 2017-ci il – tarixdə təqdim edilmişdir. 

 Arxivə verilən sənədlərin təhvil-qəbul aktı -14.02.2017-ci il şöbə tərəfindən 
hazırlanaraq arxivarusa təqdim edilmişdir. 

 Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə (şikayyət və ərizə daxil 
olub olmaması barədə) 12.01.2017- ci il tarixdə xidməti məktub göndərilmişdir.  

 Bakı şəhəri, Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Sabir küçəsi, ev 24 ünvanında yaşayan 
Məmmədova Səbirə Əsgər qızı tərəfindən “Suraxanı bazarı” ASC-də Avtandil Əliyev, 
Səxavət İsmayılov və Şərif Bəşirov tərəfindən aparılan yoxlama barədə şikayət 
ərizəsinə Palata rəhbərliyinin tapşırığına əsasən Auditorlar Palatası Şurası yanında 
Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsində baxılmışdır. Komitənin sədri V.Kərimov bu məsələyə 
aydınlıq gətirilməsi üçün cəmiyyətin 2013-2014-cü illər fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin 
müəyyən etmək məqsədilə, iddaçı tərəfindən “Suraxanı bazarı” ASC-nin həmin illər üzrə 
fəaliyyətinin auditinin keçirilməsi haqqında məhkəmə qarşısında iddia qaldırılmasını  
məqsədəmüvafiq hesab etmişdir. Bu məsələ ilə bağlı Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsi tərəfindən hazırlanmış cavab məktubu Palata sədrinin müavini 
F.İsmayılovun imzası ilə ərizəciyə 05.06.2017-ci il tarixdə göndərilmişdir. 

 Həmin ərizəci 6-cı dəfə Palataya müraciət edərək sərbəst auditorlar Şərif 
Bəşirov və Adlgözəl Musayevin apardıqları yoxlamadan şikayyət etmişdir. Bunun 
əlaqədar  sərbəst auditorlar Şərif Bəşirov və Adlgözəl Musayevdən izahatlar alınmışdır. 
Bu yaxın günlərdə həmin məsələnin  Keyfiyyətə  Nəzarət Komitəsinin və Auditorların 
Peşə Etikası və Üzvluk Komitəsinin birgə iclasında müzakirə olunacaq və müvafiq qərar 
qəbul ediləcək. 

 Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası 13 iyul 2017-ci il tarixli 2/5/06-
683 saylı məktubla müraciət edərək bildirmişdir ki, Hesablama Palatasının  2017-ci il  iş 
planına əsasən “Azəristiliktəhcizat” ASC-nin  2015-2016 illər üzrə maliyyə-təsərrüfat 
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fəaliyyətinin auditi aparılmışdır. Həmin Cəmiyyətin auditi isə “PREMİUM  AUDİT” MMC 
tərəfindən aparılmış və rəy verilmişdir. Lakin auditor təşkilatı tərəfindən Cəmiyyətin  
idarə olunmasinda, müvafiq maliyyə hesabatlarında və əhəmiyyətli uçot siyasətləri izahlı 
qeydlərdə qüsur və təhriflər aşkar edilməmiş  və risklər qiymətləndirilməmişdir. 
Hesablama Palatasının bu müraciətinə cavab olaraq Auditorlar Palatasının sədrinin 
imzası ilə aşağıdakı məzmunda 21.07.2017-ci il tarixli 01-1/051 saylı məktub 
göndərilmişdir: 

- Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 04 iyul tarixli 
277/5 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 
aparılmış auditlərin keyfiyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə Plan-Qrafik”ə əsasən 
Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsinin müfəttişləri “PREMIUM-AUDİT” 
MMC-nin 01 sentyabr 2013-cü il tarixdən 01 sentyabr 2016-cı il tarixədək olan dövr üzrə 
apardığı auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq audit standartlarının tələblərinə uyğunluğu 
yoxlanılmış və bir sıra ciddi nöqsan və çatışmazlıqlar aşkar olunmuşdur. Yoxlamanın 
nəticəsi Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsinin iclasında müzakirə edilmişdir. Bundan sonra, 
aşkar olunmuş nöqsan və çatışmazlıqlar Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 
yanvar tarixli 285/1 saylı "2016-cı ildə auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarətin 
aparılması və onun nəticələri barədə" iclasında müzakirə olunmuş və müvafiq qərar 
qəbul edilmişdir. Bu qərara əsasən xidmət göstərərkən Beynəlxalq Audit Standartlarının 
tələblərinə əməl etmədiyinə və fəaliyyətində ciddi nöqsan və çatışmazlıqların aşkar 
olunduğunu nəzərə alaraq "Premium-Audit" MMC-yə (direktor Natiq Kərimov) ciddi 
xəbərdarlıq edilmişdir və gələcəkdə belə hallara yol verərsə barəsində daha təsirli 
tədbirlərin görüləcəyi onun nəzərinə çatdırılmışdır. Eyni zamanda qərar qəbul 
olunmuşdur ki, Cəmiyyətin apardığı auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit 
Standartlarının tələblərinə uyğunluğu 2017-ci ildə təkrar yoxlanılsın. Bundan başqa 
"PREMİUM- AUDİT” MMC-nin Direktor- Auditoru Natiq Kərimova  Auditorlar Palatasının 
Aparatının rəhbəri  cənab Qəşəm Bauramov tərəfindən 03.08.2017-ci il tarixli 02-90 
saylı xəbərdarlıq məktubu göndərilmişdir. “Premium- Audit” MMC-nin direktoru Kərimov 
Natiq İmran oglu  Keyfiyyətə nəzarətə dair yoxlamanın  növbəti ilə  keçirilməsi barədə 
10.08.2017-ci il tarixdə  Auditorlar Palatasının rəhbərliyinə məktubla müraciət etmişdir.  

 “V.İ.P Audit”  MMC-nin direktoru Fərəcov Elcin İbad oğlu Keyfiyyətə Nəzarət 
üzrə yoxlamanın  növbəti ilə keçirilməsi barədə 11.08.2017-ci il tarixdə  Auditorlar 
Palatasının rəhbərliyinə məktubla müraciət etmişdir. 

 “Şəfəq Audit Konsaltinq” MMC-nin direktoru Abbasov Şirvan Veyis oglu  
Keyfiyyətə Nəzarət üzrə yoxlamanın  noyabr ayına  keçirilməsi barədə 18.08.2017-ci il 
tarixdə  Auditorlar Palatasının rəhbərliyinə məktubla müraciət etmişdir.  

 “VXA  Audit” MMC-nin direktoru, auditor Elçin Qurbanov tərəfindən Palataya 
2017-ci  22 avqust tarixdə ünvanlanmış Auditorlar Palatasınin Keyfiyyətə nəzarət 
komitəsində təmsil olunması ilə bağlı müraciəti 289/6 nömrəli 2017-ci il  25 avqust  
tarixdə müzakirə edilərək, Auditorlar Palatasının Şurasının Qərarı ilə  Keyfiyyətə nəzarət  
komitəsinin müfəttişi təyin edilmişdir. 

 QSC ”Bank Standart”KB-nin Kreditorlar Komitəsinin Sədri cənab Əkrəm 
Həsənov Auditorlar Palatasının sədri cənab Vahid Novruzova ünvanladığı  “KPMC Audit 
Azərbaycan" MMC-nin ləğvetmə prosesində olan QSC ”Bank Standart”KB-də və 
"Texnikabank"-da audit aparan zaman yol verdiyi pozuntularla əlaqədar müvafiq 
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qanunauyğun tədbirlərin görülməsi barədə 5 iyul tarixli şikayyət  məktubuna əsasən 
KPMG-də plandankənar keyfiyyətə nəzarət yoxlamasının keçirilməsi barədə  Palata 
sədrinin 14 iyul tarixli 1/27 sərəncamı ilə  Palatanın Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət  
komitəsinə (V.Kərimov) tapşırılmışdır ki, "KPMG Azerbaijan limited" şirkətinin 
Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin (auditor xidməti MMC tərəfindən deyil, 
nümayəndəlik tərəfindən həyata keçirilmişdir) "Bank Standard" QSC-nin, "Bank 
Technique" ASC-nin 2013-cü ildən başlayaraq maliyyə hesabatlarının auditinin və 
"Bank Standard" QSC-də ləğvetmə prosesində qalıq əmlakının qiymətləndirilməsinə 
dair göstərilmiş əlaqədar auditor xidmətinin keyfiyyətinin yoxlanılmasını təmin etsin.  
Bundan başqa, Palatanın Şurası yanında Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə 
üzrə komitəyə (Ü.Fətiyev) tapşırılmışdır ki, "KPMG Azerbaijan limited" şirkətinin 
Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin, eyni dövrdə maliyyə hesabatlarının 
auditini apardığı "Bank Standard" QSC-də ləğvetmə prosesində qalıq əmlakının 
qiymətləndirilməsinin obyektivliyinin və maraqlar toqquşmasının mövcudluğunun 
araşdırılmasını təmin etsin. Bununla əlaqədar olaraq Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin 
2017-ci il 20 iyul tarixli qərarı ilə Komitənin müfəttişlərindən ibarət aşağıdakı tərkibdə 
komissiya yaradılmışdır: Abbasəli Qurbanov (sədr), Aygün Səfərova və Nail Seyfulla 
(üzvlər). Komissiya tərəfindən araşdırmalar aparılmış və yekun olaraq  01 avqust  2017-
ci il tarixli Hesabat  tərtib edilmişdir. Yoxlamanın nəticələri Keyfiyyətə nəzarət 
komitəsinin 17 avqust 2017-ci il tarixində keçirilmiş iclasda müzakirə olunmuş və 
müvafiq qərar qəbul edilmişdir (protokol N8).  Hesabatda və protokolda qeyd edilən 
çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədi ilə əməli tədbirlər görmülməyi barədə 
KPMC-nin rəhbərliyinə 22 avqust 2017-ci il tarixli 02-100 saylı məktub göndərilmişdir. 
Yuxarıda qeyd edilənlərin nəticəsinə dair QSC ”Bank Standart”KB-nin Kreditorlar  
Komitəsinin Sədri cənab Əkrəm Həsənova 18 avqust 2017-ci il tarixli 02-97 saylı 
məktub göndərilmişdir. 

 “Kaspian Konsaltinq” auditor şirkətinin direktoru cənab Elmar Abbasova şöbə 
tərəfindən 06 sentyabr 2017-ci il tarixli 02-105 nömrəli məktub göndərilərək Şirkətin 
01.09.2016-cı il tarixdən  01.09.2017-ci il tarixədək olan dövr ərzində apardığı auditlərin 
keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə uyğunluğunun plandankənar 
yoxlamanıın keçirilməsi məqsədi ilə komitənin müfəttişlərinə şərait yaradılması xahiş 
edilmiş və buna nail olunmuşdur. 

 “Şəfəq Audit  Konsaltinq” MMC-nin direktoru Abbasov Şirvan Veyis oğlu 
Keyfiyyətə dair sentyabr ayında nəzərdə tutulmuş yoxlamanın noyabr ayına 
kecirilməsini Auditorlar Palatasının  rəhbərliyindən 11.08.2017-ci ilə məktubla xahiş  
etmişdir. Sonradan Cəmiyyətin rəhbərliyi 23.11.2017-ci il tarixli məktubla bildirmişdir ki, 
Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla iş Departamenti tərəfindən 
20.09.2017-ci il tarixdən başlayaraq müəssisənin 01.07.2014-cü ildən 30.06.2017-ci 
ilədək olan dövrünün audit yoxlamasının aparılmasına başlanmış və başa 
catdırilmamışdır. Buna görə də keyfiyyətə nəzarətə dair yoxlamanın 2018-ci ilə  
keçirilməsini xahiş etmişdi. 

 Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin  30 oktyabr 2017-ci il 
tarixli məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının 2017-ci il  31 yanvar tarixli 285/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditor 
təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə kənar  
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nəzarətin həyata keçirilməsi   üzrə  2017-ci il üçün Plan-qrafik”ə əsasən  keçirilmiş 
yoxlamalar zamanı təsərrüfat subyektlərində auditor xidməti göstərilən zaman sərbəst 
auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən şübhəli əməliyyatlarla bağlı məlumatlar aşkar 
edilməmiş və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasina  təqdim edilməsi halı 
olmamışdır.(28.11.2017-ci il tarixdə) 

 “VXA Audit” MMC-nin direktoru-auditoru Elçin Qurbanov tərəfindən Palataya 
2017-ci  14 noyabr tarixdə müraciəti ilə bağlı “İqtisadiyyat və Audit” onlayın ictimai 
qəzetinin yaradılması təklifini dəsdəkləyib və gələcək fəaliyyətində uğurlar 
arzulamağımız  barədə  28.11.2017-ci il tarixdə Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə 
müşaviri N.Talıbova xidməti məktub göndərilmişdir.  

 “G & A Audit” MMC-nin direktoru cənab Səid Qafarova, Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il  31 yanvar tarixli 285/2 saylı qərarına 
əsasən cəmiyyətin 01.11.2014-cü il tarixdən 01.11.2017-ci il tarixədək olan dövr üzrə 
apardığınız auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq audit standartlarının tələblərinə 
uyğunluğunun bu il noyabr ayının 10-dan 17- dək yoxlanılması nəzərdə tutulmuşdur. 
Dəfələrlə apardığımız danışıqlara baxmayaraq, cəmiyyət tərəfindən Keyfiyyətə nəzarət 
komitəsinin müfəttişlərinə yoxlamanın keçirilməsi üçün lazımı şərait yaradılmadığına 
görə 01 dekabr 2017-ci il tarixli 02-146 saylı xəbərdarlıq məktubu göndərilmişdir. 

 Sadıqov Musa Sərxan oğlu Keyfiyyətə Nəzarət üzrə yoxlamanın  növbəti ilə 
keçirilməsi barədə 27.12.2017-ci il tarixdə  Auditorlar Palatasının rəhbərliyinə məktubla 
müraciət etmiş və buna cavab verilmişdir. 

 
 

Məhkəmələrlə iş və inzibati protokollar şöbəsi üzrə 
 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 3 may 2017-ci il 
tarixli 1361 nömrəli “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında 
işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın təsdiq 
edilməsi barədə Fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə 
“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9-cu maddəsinə 
uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının vəzifələrinə aid edilmiş 
“Auditor xidmətinin inkişafına və təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş normativ aktların 
layihələrini, tədbirlər sistemini hazırlamaq” müddəasını rəhbər tutaraq “Normativ hüquqi 
aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələblərinə 
uyğun olaraq Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi və Məhkəmələrlə iş və 
inzibati protokollar şöbəsi tərəfindən “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 
Qanun layihəsi, “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə”yə 
dəyişiklik edilməsi barədə Fərman layihəsi və “Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının 
maddi və sosial təminatları ilə bağlı Qaydaların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi hazırlanmış və müvafiq qaydada 
baxılması üçün tabeçilik qaydasında 18 sentyabr 2017-ci il tarixində Palata sədrinə 
təqdim edilmişdir.  

 Auditdən keçməyən təsərrüfat subyektlərinə göndərilən bildirişlərlə bağlı gələn 
zənglərin, məktubların cavablandırılması. Qeyd edək ki, ünvana çatan bildirişlərə cavab 
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olaraq  təsərrüfat subyektlərindən müxtəlif səbəblərlə müxtəlif məzmunlu 50-dən çox 
məktub şöbəyə daxil olmuş və həmçinin müvafiq olaraq cavablandırılmışdır. Elnur 

 
 

Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbov 

 Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti martın 10-da Azərbaycanda 
Amerika Ticarət Palatasının (AmCham) və Vergilər Nazirliyinin birgə təşkil etdiyi 
“Şəffaflığa doğru birlikdə” mövzusunda Vergi Konfransında iştirak etmişdir. 

 Aprelin 8-də Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində keçirilən “Azərbaycan 
mühasiblər forumu - 2017”-də iştirak etmişdir. Vergilər Nazirliyinin və Azərbaycan 
Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının 
təşkilatçılığı ilə keçirilən forumda yerli və beynəlxalq audit və məsləhətçi 
şirkətləri,beynəlxalq maliyyə institutları,yerli dövlət qurumları və maliyyə təşkilatları, 
regional peşəkar mühasibatlıq təşkilatları, yerli və özəl şirkətlərin mühasibləri, habelə 
universitet və media nümayəndələri iştirak etmişlər. 

 Azərbaycan əmək və sosial münasibətlər Akademiyasında 04 may 2017-ci il 
tarixdə Azərbaycan Respublikası  maliyyə nəzarəti sistemində Auditin rolu mövzusunda 
mühazirə ilə çıxış etmişdir. 

 Sədrin 03.07.2017-ci il   tarixli dərkənarına əsasən Belorus Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyinin "Finansı, Uçet, Audit" jurnalından daxil olmuş suallar əsasında  
material hazırlanaraq təqdim edilmişdir.  

 22 noyabr 2017-ci il tarixdə Dünya Bankının mühasibat və audit peşələri üzrə 
peşə təhsilinə dair  seminarda iştirak etdim.  Seminarda mühasibat və audit peşələri 
üzrə peşə təhsilinə dair çoxsaylı məruzələr dinlənildi. Bu sahədə müzakirələrdə 
yaxından iştirak etmişdir. 

 14 dekabr 2017-ci il tarixdə Azərbaycan Mühəndislik Universitetində "Auditin 
əsasları" mövzusu üzrə dərsdə mühazirəçi qismində iştirak etmişdir. Dərs iqtisadiyyat 
fakültəsinin 4-cü kurs tələbələri üçün keçirilməklə interaktiv olaraq təşkil olunmuş, 
dinləyicilərin çoxsaylı sualları cavablandırılmışdır. 

 14 dekabr 2017-ci il tarixdə Milli mühasiblər Forumunun təşkilatçılarının 
növbəti iclasında iştirak etdim. Forumda mühasibat və audit peşələrinin inkişaf 
perspektivlərinə və təşkilati işlərə dair məsələləri müzakirə olunmuşdur. 

 Azərbaycan  Respublikası  Sahibkarlar  (İşəgötürənlər)  Təşkilatları  Milli 
Konfederasiyası  və  Azərbaycan  Respublikası  Auditorlar Palatasının  birgə 
 təşkilatçılığı  ilə  2017-ci  il  18 – 21  dekabr  tarixlərində 5 günlük “Maliyyə 
hesabatlarının hazırlanmasında beynəlxalq və millistandartların tətbiqinin təmin edilməsi” 
mövzusunda təlim keçirilmişdir. 
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Sədrin müşaviri F.Qarayev 
 
 11 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 11.01.2017-ci il tarixli müvafiq 

göstərişinə əsasən T.Əmiraslanov tərəfindən təqdim edilmiş “Auditor fəaliyyəti 
haqqında” qanunun ingilis və rus dillərinə tərcümə edilmiş variantları rəy alınması üçün 
Auditorlar Palatasının üzv olduğu və əməkdaşlıq etdiyi qurumlara göndərilmişdir. 
Beynəlxalq qurumlardan daxil olmuş müvafiq rəylər rəhbərliyə təqdim edilmişdir.  

 20 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 16.01.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən S.Gülməmmədovun təqdim etdiyi “Auditorlar Palatasının internet 
səhifəsinin təkmilləşdirilməsi barədə” 25.11.2016-cı il tarixli 1/52 saylı sərəncamın 1.21-
ci bəndinin icrası ilə bağlı materiallara baxılmış və saytın “Həmkarlar ittifaqı” bölməsində 
yerləşdirilməsi üçün təqdim edilmişdir. 

 27 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 24.01.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən S.Gülməmmədovun təqdim etdiyi “Auditorlar palatasının üzvü olan 
auditorların 2016-cı ildə keçirilən ixtisasartırma kurslarında iştirakları barədə” material 
Palata Şurasının 31.01.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 285 saylı növbəti Şura İclasında 
müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 29 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 26.01.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən S.Gülməmmədovun təqdim etdiyi “Auditorlar Palatasının internet 
səhifəsinin təkmilləşdirilməsi barədə” 25.11.2016-cı il tarixli 1/52 saylı sərəncamın 1.13-
cü bəndinin icrası ilə bağlı materiallara baxılmış və saytın “Beynəlxalq tədbirlər” 
bölməsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 31 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 26.01.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən S.Gülməmmədovun təqdim etdiyi “Təsərrüfat subyektləri 
rəhbərlərinin nəzərinə” başlıqlı elan Palata Şurasının 31.01.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 
285 saylı növbəti Şura İclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın 
gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 28 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 26.01.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən Y.Namazəliyev tərəfindən təqdim olunmuş "Auditor xidmətinin 
keyfiyyətinə kənar nəzarətin nəticələrinə dair Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası Şurasının yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinə hesabat barədə" material 
Palata Şurasının 31.01.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 285 saylı növbəti Şura İclasında 
müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 44 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 09.02.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən S.Gülməmmədov və T.Əmiraslanov tərəfindən təqdim edilmiş " 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il üzrə iş planı"nın ingilis 
və rus dillərinə tərcümə edilmiş variantlarının Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

 45 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 09.02.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən S.Gülməmmədov və T.Əmiraslanov tərəfindən təqdim edilmiş 
"Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair auditor təşkilatlarına və sərbəst 
auditorlara əməli köməklik göstərilməsi" barədə hesabatın ingilis və rus dillərinə 
tərcümə edilmiş variantlarının materialların Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi 
təmin edilmişdir. 
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 50 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 13.02.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən S.Gülməmmədovun təqdim etdiyi “Azərbaycanda auditin müasir 
vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri” adlı interaktiv sorğunun layihəsi Palata sədrinin 
yanında 21.02.2017-ci il tarixdə keçiriləcək “dəyirmi masa”da müzakirə edilməsi üçün 
hazırlanmışdır. 

 N.Talıbov tərəfindən təqdim olunmuş 64 saylı xidməti məktuba və Palata 
sədrinin 28.02.2017-ci il tarixli müvafiq göstərişinə əsasən “Beynəlxalq standartlar və 
metodiki təminat komitəsi"nin əsasnaməsi Palata Şurasının 31.03.2017-ci il tarixdə 
keçiriləcək 286 saylı növbəti Şura İclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və 
İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 120 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 27.03.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən Q.Bayramov tərəfindən təqdim olunmuş “Auditorlar Palatasının 
2016-cı il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair” hazırlanmış hesabat Palata Şurasının 
31.03.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 286 saylı növbəti Şura İclasında müzakirə edilməsi 
üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 N.Talıbov tərəfindən təqdim olunmuş 119 saylı xidməti məktuba və Palata 
sədrinin 29.03.2017-ci il tarixli müvafiq göstərişinə əsasən “Kiçik və orta müəssisələrin 
auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair Təlimat” barədə material Palata 
Şurasının 31.03.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 286 saylı növbəti Şura İclasında müzakirə 
edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 175 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 01.05.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən N.Talıbov və R.Cəfərlinin təqdim etdiyi “Sərbəst auditorlar və auditor 
təşkilatları tərəfindən 2016-ci ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş hesabatlarına dair təhlil və 
tövsiyələr” barədə material Palata Şurasının 19.05.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 287 
saylı növbəti İclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil 
edilmişdir. 

 168 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 19.04.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən N.Talıbovun təqdim etdiyi «2016-cı il üçün auditorların reytinq 
səviyyəsinin müəyyən edilməsi» bəndinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış «Auditorların 
reytinq cədvəli» Palata Şurasının 19.05.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 287 saylı növbəti 
İclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 174 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 01.05.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən S.Gülməmmədovun təqdim etdiyi “2017-ci il üzrə auditorların 
ixtisasartırma kurslarının tədris proqramı və qrafiki” barədə material Palata Şurasının 
19.05.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 287 saylı növbəti İclasında müzakirə edilməsi üçün 
hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 255 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 21.04.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən 20.04.2017-ci ildə EFAA-nın icraçı direktoru Paul Thompsondan 
daxil olmuş “EFAA Şura İclasının materialları” tərcümə edilərək Palatanın sədrinə 
təqdim edilmişdir. 

 370 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 06.06.2017-ci il tarixli “Xahiş 
edirəm razılıq məktubu göndərin və tədbirə hazırlıq işlərinin görülməsini təmin edin” 
dərkənarına əsasən 05.06.2017-ci ildə Latviya Mühasiblər Assosiasiyasından daxil 
olmuş əməkdaşlıq təklifinə əsasən 2 təşkilat arasında yazışmalar aparılmış, onlara 
“Əməkdaşlıq sazişi”nin mətni göndərilmiş, bu sazişin imzalanması ilə əlaqədar tədbirin 
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keçirilməsi yeri və vaxtı müəyyən edilmişdir. 30 iyun 2017-ci ildə Auditorlar Palatasında 
hər 2 təşkilat arasında əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır. 

 240 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 19.06.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən N.Talıbov və S.Gülməmmədovun təqdim etdiyi “Auditor xidməti 
sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi (yeni redaksiyada)” barədə material 
Palata Şurasının 30.06.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 288 saylı növbəti İclasında 
müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 239 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 16.06.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən N.Talıbovun təqdim etdiyi "Kənd təsərrüfatı kooperativlərində auditin 
aparılmasına dair Təlimat” barədə material Palata Şurasının 30.06.2017-ci il tarixdə 
keçiriləcək 288 saylı növbəti İclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın 
gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 235 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 14.06.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən N.Talıbovun təqdim etdiyi "Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə 
aparılan yoxlamalara dair tələblər haqqında Qayda”ya dair material Palata Şurasının 
30.06.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 288 saylı növbəti İclasında müzakirə edilməsi üçün 
hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 242 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 20.06.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən N.Talıbovun təqdim etdiyi "Auditorlara sifarişçi və benefisiar 
mülkiyyətçilərin eyniləşdirilməsi, verifikasiyasına dair məlumat bazasının yaradılması 
üzrə metodik göstəriş” barədə material Palata Şurasının növbəti İclasında müzakirə 
edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 220 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 02.06.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən Q.Bayramov və N.Talıbovun təqdim etdiyi "Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə  iş planının 6.1-ci “Auditin aktual 
problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və seminarların 
təşkili” bəndinin icrasına dair Plan-proqramdan 8-ci “Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı 
mübarizəyə dair tədbirlər sistemi” mövzusunda “dəyirmi masa” bəndinin çıxarılması 
barədə material Palata Şurasının 30.06.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 288 saylı növbəti 
İclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 206 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 23.05.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən S.Gülməmmədov, E.İbrahimov və L.Bayramova tərəfindən daxil 
olmuş “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Maliyyə Ekspertləri və 
Təftişçilərin Avrasiya İttifaqı (ЕГФЕР) arasında əməkdaşlıq sazişinin bağlanılması” 
barədə material Palata Şurasının 30.06.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 288 saylı növbəti 
İclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 Palata sədrinin 05.06.2017-ci il tarixli müvafiq göstərişinə əsasən 
S.Gülməmmədovun təqdim etdiyi "Sabiq sərbəst auditor Eminov Otello Zəkəriyyə 
oğlunun auditor fəaliyyəti” barədə material Palata Şurasının 30.06.2017-ci il tarixdə 
keçiriləcək 288 saylı növbəti İclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın 
gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 Litva Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyasının əməkdaşı Milda Gylyte 
tərəfindən 14.06.2017-ci il tarixində Palataya ünvanlanmış e-mailə əsasən 22-23 
sentyabrda keçiriləcək konfransla və əməkdaşlıq sazişi ilə bağlı sorğuya cavab 
verilmişdir. Konfrans üçün nəzərdə tutulmuş mövzular Milda xanıma göndərilmişdir. 
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 405 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 03.07.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən 30.06.2017 tarixində Bolqarıstan Respublikasının Sertifikatlı 
Mühasiblər İnstitutunun əməkdaşı Svetoslova Velinovadan konfransla bağlı Palatanın 
ünvanına daxil olmuş məktuba baxılmış, Bolqarıstandan olan nümayəndə heyətinin 
konfransda iştirakı ilə bağlı zəzuri tədbirlər görülmüş və konfrans zamanı məruzəsi 
proqrama daxil edilmişdir. 

 408 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 06.07.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən 05.07.2017 tarixində Latviya Respublikasının Mühasiblər 
Assosiasiyasının əməkdaşı Andres Ponomaryovsdan Palatanın elektron ünvanına daxil 
olmuş məktuba baxılmış və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasına aid 
rekvizitlər, həmçinin Palatanın loqosu saytda yerləşdirilməsi məqsədilə Latviya 
Mühasiblər Assosiasiyasına göndərilmişdir. 

 242 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 20.06.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən N.Talıbovun təqdim etdiyi "Auditorlara sifarişçi və benefisiar 
mülkiyyətçilərin eyniləşdirilməsi, verifikasiyasına dair məlumat bazasının yaradılması 
üzrə metodik göstəriş” barədə material Palata Şurasının növbəti İclasında müzakirə 
edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. Sonradan sədrin 
göstərişinə əsasən bu sənəd 11.10.2017-ci ildə Palatada keçiriləcək “Dəyirmi masa”nın 
gündəliyinə daxil edilmişdir.  

 268 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 14.07.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən 13.07.2017-ci il tarixində N.Talıbov, V.Kərimov və Ü.Fətiyevdən 
sədrin adına ünvanlanmış məktubun icrası ilə əlaqədar olaraq sərəncam layihəsi 
hazırlanmışdır və ərizəçiyə ilkin cavab məktubu göndərilmişdir.  

 275 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 24.07.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən S.Gülməmmədov tərəfindən daxil olmuş məktuba əsasən 7-8 
noyabr tarixlərində Malayziyada keçiriləcək tədbirdə Palatanın üzvü Ü.Fətiyevin iştirakı 
ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. 

 277 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 24.07.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən S.Gülməmmədovun təqdim etdiyi “Sərbəst auditorlar və auditor 
təşkilatları tərəfindən yol verilmiş intizam pozuntuları üzrə tədqiqatların təşkili və 
müvafiq intizam tədbirlərinin görülməsi”nə dair 2017-ci ilin I yarımilliyi üzrə aralıq 
hesabat barədə material Palata Şurasının 25.08.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 289-cu 
İclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 295 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 17.08.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən S.Gülməmmədov və E.Behbudova tərəfindən daxil olmuş 
“Auditorlara “Öz müştərini tanı” və müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılmasına dair 
metodik göstəriş” Palata Şurasının 25.08.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 289-cu İclasında 
müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 296 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 18.08.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair komitənin sədri, 
sərbəst auditor Ü.Fətiyev tərəfindən daxil olmuş “Auditor təşkilatları və sərbəst 
auditorlar tərəfindən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyyə olunan minimum 
hədlərindən aşağı qiymətə bağlanmış audit müqavilələrinin tədqiqi üzrə metodik 
göstəriş” Palata Şurasının 25.08.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 289-cu İclasında müzakirə 
edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 
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 267 və 276 saylı xidməti sənədlərə və Palata sədrinin müvafiq olaraq 
14.07.2017 və 24.07.2017-ci il tarixli müvafiq göstərişlərinə əsasən Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi M.Abbasov tərəfindən daxil olmuş 
“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planına dəyişikliklər 
edilməsi barədə” materiallar Palata Şurasının 25.08.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 289-cu 
İclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 274 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 21.07.2017-ci il tarixli göstərişinə 
əsasən Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi M.Abbasov 
tərəfindən daxil olmuş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası 
haqqında Əsasnaməyə dəyişikliklər edilməsi barədə” hazırlanmış material Palata 
Şurasının 25.08.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 289-cu İclasında müzakirə edilməsi üçün 
hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 485 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 24.08.2017-ci il tarixli göstərişinə 
əsasən Auditorlar Palatasının üzvü, “VXA Audit” MMC-nin direktoru, auditor Elçin 
Qurbanov tərəfindən daxil olmuş “Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə 
nəzarət komitəsinin müfəttişi təyin edilməsi” barədə məktub Palata Şurasının 
25.08.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 289-cu İclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış 
və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 305 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 29.08.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən Analitik informasiya və təhlil şöbəsinin müdiri R.Cəfərli tərəfindən 
daxil olmuş “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2017-ci ilin I yarımilliyi 
üzrə təqdim edilmiş hesabatlarına dair təhlil və tövsiyələr” barədə material Palata 
Şurasının 16.10.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 291-ci İclasında müzakirə edilməsi üçün 
hazırlanmış və İclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 526 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 25.09.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən 22.09.2017 tarixində Avropa Mühasiblər və Auditorlar 
Federasiyasının (EFAA) icraçı direktoru Paul Thompsondan Palatanın elektron 
ünvanına daxil olmuş məktuba baxılmış və EFAA-nın “rəqəmsal işçi qrupu” ilə bağlı 
sədrə məlumat verilmişdir.  

 16.08.2017-ci il tarixində Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının 
(EFAA) icraçı direktoru Paul Thompson tərəfindən Palatanın e-mailinə göndərilmiş 
elektron sorğu cavablandırılmışdır. 

 542 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 03.10.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən Auditin keyfiyyətinə nəzarət komitəsinin sədri V.Kərimovun  iş 
planına dair təklifləri Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının layihəsinə daxil 
edilmişdir. 

 415 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 14.11.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən Aparatın rəhbəri Q.Bayramov tərəfindən təqdim edilmiş Şura 
üzvlərinin irad və təklifləri nəzərə alınmaqla yenidən hazırlanmış “Auditorlar Palatasının 
2018-ci il üzrə iş planı”nın layihəsi Palata Şurasının 22.11.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 
293-cü iclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və iclasın gündəliyinə daxil 
edilmişdir. 

 421 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 20.11.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən Aparatın rəhbəri Q.Bayramov tərəfindən təqdim edilmiş Palata 
Şurasının 2018-ci il üzrə iş planının layihəsi Palata Şurasının 22.11.2017-ci il tarixdə 
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keçiriləcək 293-cü iclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və iclasın gündəliyinə 
daxil edilmişdir. 

 422 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 20.11.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbov və Analitik 
informasiya və təhlil şöbəsinin müdiri R.Cəfərli tərəfindən daxil olmuş “2016-cı ildə 
aparılan auditlərin nəticələrinə görə iqtisadi sahələr və ölkənin regionları üzrə iqtisadi 
göstəricilərin təhlili” barədə material Palata Şurasının 22.11.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 
293-cü iclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və iclasın gündəliyinə daxil 
edilmişdir. 

 425 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 21.11.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbov, Maliyyə və 
təsərrüfat idatrəsinin rəisi V.Rəhimov tərəfindən daxil olmuş “Kiçik və orta 
müəssisələrdə Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair Təlimat”ın tərcüməsi, 
redaktəsi və nəşri barədə material Palata Şurasının 21.11.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 
293-cü iclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və iclasın gündəliyinə daxil 
edilmişdir. 

 634 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 23.11.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən “Hakim Audit” MMC-nin direktoru Zabit Əhmədovdan Palatanın e-
mailinə daxil olmuş “Auditorlar Palatasının üzvləri arasında dempinq və haqsız 
rəqabətin yolverilməzliyi barədə partnyorluq sazişi”nə dair təklifi partnyorluq sazişi tərtib 
edilərkən nəzərə alınmışdır.  

 441 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 04.12.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən N.Əhmədli tərəfindən təqdim edilmiş Auditorlar Palatasında daxili 
nəzarətin həyata keçirilməsinə dair material daxili nəzarətin aparılması üçün istifadə 
edilmişdir. 

 454 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 14.12.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi 
S.Gülməmmədov və  Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri E.Behbudova tərəfindən daxil 
olmuş “Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi 
masa”ların və seminarların təşkili” ilə bağlı hazırlanmış hesabat Palata Şurasının 
20.12.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 295-ci iclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış 
və iclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 455 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 14.12.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi 
S.Gülməmmədov tərəfindən daxil olmuş “Auditorların və Palatanın əməkdaşlarının 
xarici və beynəlxalq qurumlarda təcrübə mübadiləsinin təşkili” ilə bağlı hazırlanmış 
hesabat Palata Şurasının 20.12.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 295-ci iclasında müzakirə 
edilməsi üçün hazırlanmış və iclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 

 457 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 15.12.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi 
M.Abbasov tərəfindən təqdim edilmiş “Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik 
davranış qaydalarına riayət olunmasına nəzarət və bu barədə illik Hesabat” Palata 
Şurasının 20.12.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 295-ci iclasında müzakirə edilməsi üçün 
hazırlanmış və iclasın gündəliyinə daxil edilmişdir. 
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 470 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 27.12.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri Y.Namazəliyev  
tərəfindən təqdim edilmiş “2017-ci ildə auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarətin 
aparılması və onun nəticələri barədə” icmal Palata Şurasının 29.12.2017-ci il tarixdə 
keçiriləcək 296-cı iclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və iclasın gündəliyinə 
daxil edilmişdir. 

 473 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 28.12.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi 
M.Abbasov tərəfindən təqdim edilmiş “Auditor xidmətinin normativ hüquqi bazasının 
təkmilləşdirilməsi” barədə hesabat Palata Şurasının 29.12.2017-ci il tarixdə keçiriləcək 
296-cı iclasında müzakirə edilməsi üçün hazırlanmış və iclasın gündəliyinə daxil 
edilmişdir. 

 479 saylı xidməti sənədə və Palata sədrinin 29.12.2017-ci il tarixli müvafiq 
göstərişinə əsasən Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi 
S.Gülməmmədov tərəfindən təqdim edilmiş 2017-ci ildə auditor adı almaq üçün 
imtahanların keçirilməsi barədə materialın Palatanın 2017-ci il üzrə fəaliyyətinə dair 
hesabata daxil edilməsi təmin edilmişdir. 

 

III. Palata Şurasının qərarlarının hesabat dövründə icrası 
 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il ərzində 

keçirdiyi iclaslar haqıında 
 

2017-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 12 
iclası (fəaliyyətə başladığı dövrdən hesabat ilinin sonunadək iki yüz doxsan altı iclas) 
keçirilmişdir. Bunun üçün əvvəlcədən məruzəçilər tərəfindən hazırlanmış müvafiq qərar 
layihələri və onlara əlavələr toplanmış, onlara dair rəyçilər tərəfindən rəylər alınmış və 
Şura iclasları üçün  hazırlanmışdır. Əsasən auditor fəaliyyətini tənzimləyən normativ 
hüquqi sənədlərin, təlimatların, standartların və qaydaların müzakirəsi ilə əlaqədar 
qərarlar qəbul edilmişdir.   

 
Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixində keçirilən 285-ci iclasında  

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
 
1. 2016-cı ildə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditin 

keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinin təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması barədə 

Məruzəçi: Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri – Y.Namazəliyev 

Rəyçilər: Palata Şurasının üzvü, sərbəst auditor – A.Cəfərov; Sərbəst auditor – 
V.Kərimov 

2. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən aparılmış auditlərin 
keyfiyyətinə kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2017-cı il üçün Plan-qrafik”in təsdiq 
edilməsi barədə 
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Məruzəçi: Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri – Y.Namazəliyev 

3. Keyfiyyətə nəzarətə dair hesabat formasının hazırlanması və təqdim edilməsi 
barədə 

Məruzəçi: Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri – Y.Namazəliyev  

Rəyçilər: Palata Şurasının üzvü, sərbəst auditor – A.Cəfərov; Sərbəst auditor – 
Ü.Fətiyev 

4. Auditorlar Palatasının Şurası yanında Komitələrin sədrlərinin təyin edilməsi 
barədə 

5. Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin əlamətlərinin müəyyən edilməsi 
barədə 

Məruzəçi: Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri – N.Talıbov 

6. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 07 noyabr  
tarixli 280/4 saylı qərarının icrası vəziyyəti barədə 

Məruzəçi: Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin rəisi – V.Rəhimov 

7. “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə 
nəzarət komitəsinin müfəttişlərinin siyahısının təsdiqi” barədə 

Məruzəçi: Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri – Y.Namazəliyev 

 
Palatası Şurasının 2017-ci il 31 mart tarixində keçirilən 286-cı iclasında  

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Auditorlar Palatasının 2016-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatın 
müzakirəsi 

Məruzəçi: Palata Aparatının rəhbəri – Q.Bayramov 

2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin 
dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri barədə 

Məruzəçi: Palatanın Şurası yanında Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə 
üzrə komitənin sədri, sərbəst auditor – Ü.Fətiyev 

3. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin 
əsasnamələrinin, 2017-ci il üzrə iş planlarının və tərkiblərinin təsdiq edilməsi barədə 

Məruzəçi: Palatanın Şurası yanında komitələrlə iş şöbəsinin müdiri – 
M.Hüseynova 

4. Kiçik və orta müəssisələrin auditində beynəlxalq audit standartlarının tətbiqinə 
dair təlimat barədə 

Məruzəçi: Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri – N.Talıbov 
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Palatası Şurasının 2017-ci il 19 may tarixində keçirilən 287-ci iclasında  
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Auditorlar Palatasının 2016-cı ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə 
dair hesabatın hazırlanması və onun auditinin aparılması barədə 

Məruzəçi: Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin rəisi – V.Rəhimov 

Rəyçi: Palata Şurasının üzvü, sərbəst auditor – A.Cəfərov 

2. 2016-cı il üçün auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi barədə 

Məruzəçi: Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri – N.Talıbov 

Rəyçilər: Palatanın Şurası yanında Auditorların peşə etikası və üzvlük komitəsinin 
sədri – İ.Əliyev; “Cavid Audit” MMC-nin direktoru – Ş.Məmmədov 

3. 2017-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının və 
qrafikinin hazırlanması barədə 

Məruzəçi: Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələ idarəsinin rəisi – 
S.Gülməmmədov 

Rəyçi: Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri – N.Talıbov 

4. Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi və auditin təşviqi istiqamətində tədbirlər 
sisteminin hazırlanması və tətbiqi barədə 

Məruzəçi: Auditin təşkili və akkreditasiya şöbəsinin müdir müavini – N.Əhmədli 

5. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2016-cı ilin yekunu üzrə 
təqdim edilmiş illik hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması barədə 

Məruzəçi: Analitik informasiya və təhlil şöbəsinin müdiri – R.Cəfərli 

Rəyçilər: Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin rəisi – V.Rəhimov; Palatanın Şurası 
yanında Milli auditə dəstək və məcburi audit üzrə komitənin sədri – Z.Hüseynov 

 

Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixində keçirilən 288-ci iclasında  
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili 
nəzarət sisteminin qurulmasına və tətbiqinə dair metodik göstəriş barədə 

Məruzəçi: Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəis müavini – 
B.Məmmədli 

Rəyçilər: Palata Şurasının üzvü, sərbəst auditor – A.Cəfərov; Sərbəst auditor – 
N.Axundov 

2. Audit sahəsində müsabiqə qaydaları və audit seçimi üzrə metodik göstəriş 
barədə 
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Məruzəçi: Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin Kadr 
hazırlığı şöbəsinin müdir müavini – N.Əlisoy 

Rəyçilər: Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitənin sədri – 
Ü.Fətiyev; Milli auditə dəstək və məcburi audit üzrə komitənin sədri – Z.Hüseynov 

3. Kənd təsərrüfatı kooperativlərində auditin aparılmasına dair təlimat barədə 

Məruzəçi: Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri – N.Talıbov 

Rəyçilər: Beynəlxalq standartlar və metodiki təminat üzrə komitənin sədri – 
N.Abbaslı, Milli auditə dəstək və məcburi audit üzrə komitənin sədri – Z.Hüseynov 

4. Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 noyabr tarixli 269/1 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nə 
edilməsi nəzərdə tutulan dəyişikliklər barədə 

Məruzəçi: Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri – N.Talıbov 

Rəyçilər: Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi– M.Abbasov; 
Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə komitənin sədri – E.İbrahimov 

5. Cinayət yolu əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyası və ona 
uyğun təlim proqramı barədə 

Məruzəçi: Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin Kadr 
hazırlığı şöbəsinin müdiri – E.Behbudova 

6. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Maliyyə Ekspertləri və 
Təftişçilərin Avrasiya İttifaqı (ЕГФЕР) arasında əməkdaşlıq sazişinin imzalanması 
barədə 

Məruzəçi: Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi – 
S.Gülməmmədov 

 

Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixində keçirilən 289-cu iclasında  
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair Qayda” 
barədə 

Məruzəçi: Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri – N.Talıbov 

2. «Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidmətləri dəyərinin 
tövsiyyə olunan minimum hədlərdən aşağı qiymətə bağlanmış audit müqavilələrinin 
tədqiqi üzrə Metodik göstəriş» barədə 

Məruzəçi: Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitənin sədri, 
sərbəst auditor - Ü.Fətiyev 
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3. Auditorlara “öz müştərini tanı”, o cümlədən müştəri qəbulu siyasətinin 
formalaşdırılması üzrə hazırlanmış metodii göstəriş barədə 

Məruzəçi: Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin Kadr 
hazırlığı şöbəsinin müdiri – E.Behbudova 

4. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planına 
dəyişikliklər edilməsi barədə 

Məruzəçi: Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri – N.Talıbov 

5. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası haqqında Əsasnaməyə 
dəyişikliklər edilməsi barədə 

Məruzəçi: Palatanın Şurası yanında Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə 
komitənin sədri – E.İbrahimov 

6. “VXA Audit” MMC-nin direktoru, auditor Elçin Qurbanovun Auditorlar Palatasının 
Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin müfəttişi təyin edilməsi barədə 

7. 2017-ci ilin I yarımilliyi üzrə sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 
yol verilmiş intizam pozuntuları üzrə tədqiqatların təşkili və müvafiq intizam tədbirlərinin 
görülməsi barədə  

Məruzəçi: Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi – 
S.Gülməmmədov 

Palatası Şurasının 2017-ci il 5 sentyabr tarixində keçirilən 290-cı iclasında  
aşağıdakı məsələyə baxılmışdır: 

1. “Audit Grup” MMC-yə auditor xidməti göstərilməsinə dair verilmiş icazənin bərpa 
edilməsi barədə. 

 

Palatası Şurasının 2017-ci il 19 oktyabr tarixində keçirilən 291-ci iclasında  
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. “Azərbaycan Respublikasının strateji yol xəritəsi: hesabatlılıq və şəffaflıq” 
mövzusunda 2017-ci il 21-23 sentyabr tarixlərində keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktik 
konfransın nəticələri barədə 

Məruzəçi: Konfransın Təşkilat Komitəsinin sədri, Kadr hazırlığı, akkreditasiya və 
beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi – S.Gülməmmədov 

2. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2017-ci ilin I yarımilliyi üzrə 
təqdim edilmiş hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması 

Məruzəçi: Analitik informasiya və təhlil şöbəsinin müdiri – R.Cəfərli 

Rəyçi: Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi – 
S.Gülməmmədov 
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3. Auditorlara müştəri və benefisiar mülkiyyətçilərin eyniləşdirilməsi, 
verifikasiyasına dair metodik vəsait barədə 

Məruzəçi: Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri - N.Talıbov 

4. 2017-ci il üzrə iş planının 1.19-cu “Auditin təşkilinə dair xarici təcrübənin 
öyrənilməsi və tətbiqi” bəndinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış hesabat barədə 

Məruzəçi: Auditin təşkili və akkreditasiyası şöbəsinin müdir müavini – Z.Şəhriyarlı-
Rzayeva 

Rəyçi: Palatanın Şurası yanında Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə 
komitənin sədri – E.İbrahimov 

5. Auditorlar Palatasında mətbuat xidmətinin yaradılması və “İqtisadiyyat və audit” 
onlayn ictimai qəzetinin (internet qəzetin) təsis edilməsi barədə 

Məruzəçi: Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri – Q.Bayramov 

6. Auditorlar Palatasına “Fəxri üzv” qəbul edilməsi barədə 

Məruzəçi: Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi – 
S.Gülməmmədov 

 

Palatası Şurasının 2017-ci il 8 noyabr tarixində keçirilən 292-ci iclasında  
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının hazırlanması barədə 

Məruzəçi: Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri – Q.Bayramov 

2. Auditin statistik göstəricilər sisteminin təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması 
barədə 

Məruzəçilər: Analitik informasiya və təhlil şöbəsinin müdiri – R.Cəfərli, Palata 
sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri - N.Talıbov 

3. Auditorlar Palatasının üzvləri arasında dempinq və haqsız rəqabətin 
yolverilməzliyi barədə bağlanacaq partnyorluq sazişinin layihəsinin müzakirəsi barədə 

Məruzəçi: Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi – 
M.Abbasov 

4. Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat xarakterli 
materialların nəşr etdirilməsi barədə 

Məruzəçi: Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri - N.Talıbov 

5. Qanunvericiliyə təklif olunan dəyişikliklər layihələri barədə 

Məruzəçi: Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi – 
M.Abbasov 
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Palatası Şurasının 2017-ci il 22 noyabr tarixində keçirilən 293-cü iclasında  
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının hazırlanması barədə 

Məruzəçi: Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri – Q.Bayramov 

2. Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il üzrə iş planı barədə 

Məruzəçi: Palata Aparatının rəhbəri – Q.Bayramov 

3. İqtisadi sahələr və ölkənin regionları üzrə audit sahəsində analitik informasiya 
sisteminin yaradılması barədə  

Məruzəçilər: Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri - N.Talıbov, 
Analitik informasiya və təhlil şöbəsinin müdiri – R.Cəfərli 

4. Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın tətbiqinə dair qaydaların tərcüməsi, 
redaktəsi və nəşri barədə 

Məruzəçilər: Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri – N.Talıbov, 
Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin rəisi – V.Rəhimov 

5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 
icazələrin qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahanlar 
barədə 

Məruzəçi: Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi – 
S.Gülməmmədov 

 

Palatası Şurasının 2017-ci il 1 dekabr tarixində keçirilən 294-cü iclasında  
aşağıdakı məsələyə baxılmışdır: 

1. Auditorlar Palatasına daxil olmuş məlumata əsasən “Alyans Beton” MMC-nin 
fəaliyyəti ilə bağlı “JPA International Azərbaycan” MMC-nin təqdim etdiyi auditor 
hesabatının müzakirəsi barədə 

 

Palatası Şurasının 2017-ci il 20 dekabr tarixində keçirilən 295-ci iclasında  
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Auditorlar Palatasının üzvləri arasında dempinq və haqsız rəqabətin 
yolverilməzliyi barədə bağlanacaq partnyorluq sazişi barədə 

Məruzəçi: Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi – 
M.Abbasov 

2. Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi 
masa”ların və seminarların təşkili barədə 

Məruzəçi: Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri – N.Talıbov 
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3. Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət 
olunmasına nəzarət və  bu barədə illik hesabatın hazırlanması barədə 

Məruzəçi: Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi – 
M.Abbasov 

4. Auditorların və Palatanın əməkdaşlarının xarici və beynəlxalq qurumlarda 
təcrübə mübadiləsinin təşkili barədə 

Məruzəçi: Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi – 
S.Gülməmmədov 

 

Palatası Şurasının 2017-ci il 29 dekabr tarixində keçirilən 296-cı iclasında  
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2017-ci il üzrə üzvlük haqlarının 
ödənilməsi vəziyyəti barədə 

Məruzəçi: Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin rəisi – V.Rəhimov 

2. IFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələblərinə (SMO) müvafiq olaraq təsdiq 
edilmiş plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarətin aparılması və onun 
nəticələrinə dair icmalın hazırlanması barədə 

Məruzəçi: Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri – Y.Namazəliyev 

3. Auditor xidmətinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi barədə  

Məruzəçi: Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi –  
M.Abbasov 

4. Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata 
keçirilməsi barədə 

Məruzəçi: Məhkəmələrlə iş və inzibati protokollar şöbəsinin müdiri – E.İbrahimov 

5. Azərbaycanda auditor xidməti bazarının təhlili barədə  

Məruzəçi: Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri – E.Behbudova 

 
 

Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqəlar idarəsi üzrə 

 Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/1 saylı “2016-cı 
ildə auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarətin aparılması və onun nəticələri” 
barədə qərarının, “Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqəlar idarəsinə 
tapşırılsın ki, Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqi ilə bağlı materialların auditorların 
2017-ci il üzrə ixtisasartırma kursunun tədris proqramına  daxil edilməsini təmin etsin” 
bəndinə uyğun olaraq, materiallar auditorların ixtisasasartırma kursunun proqramına 
daxil edilmişdir. 
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 Azərbaycan Respublikası ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olan 
aşağıdakı auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara Auditorlar Palatası tərəfindən 
verilmiş icazənin qüvvəsi Palata Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/6 saylı 
“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 07 noyabr tarixli 
280/4 nömrəli qərarının icrası vəziyyəti barədə” qərarının 2-ci bəndinə əsasən 2017-ci il 
01 fevral tarixindən üzvlük haqqı borclarını tam ödəyənədək dayandırılmışdır: 

 “Audit Group” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti (VÖEN 2302389091) 
 “AZAUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti (VÖEN 1400096561) 
 3.  Sərbəst auditor Gülməmmədov Şirxan Yadigar oğlu (VÖEN 2000261582) 
 Bu barədə müvafiq orqanlara və Palatanın struktur bölmələrinə 10 fevral.2017-

ci il tarixli 02-16 saylı məktubla məlumat verilmişdir. Eyni zamanda qərara əsasən 
fəaliyyəti dayandırılmış hüquqi və fiziki şəxslərə 13 fevral 2017-ci il tarixli 02-19 saylı 
xəbərdarlıq məktubları ünvanlanmışdır.      

 Palata Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/5 saylı “Audit xidməti 
bazarında haqsız rəqabətin əlamətləri barədə” qərarının 3-cü bəndinin icrası ilə 
əlaqədar Palata Şurasının 2015-ci il 25 noyabr tarixli 269/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Auditor xidməti sahəsində araşdırma intizam tədbirlər sistemi”nə edilməsi təklif 
olunan dəyişikliklərin layihəsi 15 may 2017-ci il tarixli xidməti məktubla rəhbərliyə təqdim 
edilmişdir. 

 Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/5 saylı “Audit xidməti 
bazarında haqsız rəqabətin əlamətləri barədə” qərarının 3-cü bəndinin icrası ilə 
əlaqədar Palata Şurasının 2015-ci il 25 noyabr tarixli 269/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Auditor xidməti sahəsində araşdırma intizam tədbirlər sistemi”nə edilməsi təklif 
olunan dəyişikliklərin layihəsi 15 may 2017-ci il tarixli xidməti məktubla rəhbərliyə təqdim 
edilmişdir. 

 Palata Şurasının 2017-ci il 31 mart tarixli 287/4 saylı “Auditə ictimai etimadın 
gücləndirilməsi və auditin təşviqi barədə” qərarının 3.1-ci və 3.2-ci yarımbəndlərinə 
əsasən idarəyə beynəlxalq standartlar və təcrübə nəzərə alınmaqla auditorların və 
mütəxəssislərin peşə-ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə yeni ixtisasartırma 
strategiyasının və proqramının hazırlanıb tətbiq edilməsi ilə əlaqədar müvafiq tədbirlərin 
həyata keçirilməsini etmin etmələri və auditor xidməti bazarında qeyri-sağlam rəqabət 
mühitinin aradan qaldırılması üzrə tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması ilə əlaqədar 
müvafiq işlərin həyata keçirilməsini təmin etmələri tapşırılmışdır. 

 Palata Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/2 saylı “Audit sahəsində 
müsabiqə qaydaları və audit seçimi üzrə metodik göstəriş barədə” qərarına əsasən, 
Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə bu metodik göstərişin 
tətbiq edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə, 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Baş 
Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə, Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına, Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankına, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyasına, xidməti istifadə üçün auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara 
göndərilməsi təmin edilməsi tapşırılmışdır. 

 Palata Şurasının 2017-ci il 30 iyun traixli 288/5 saylı “Cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terroçuluğun 
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maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyası və tədris proqramı barədə” 
qərarına əsasən, idarəyə proqramı hesabat üçün Azərbaycan Respublikasının yanında 
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına, tətbiq  edilmək üçün Azərbaycan 
Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə, 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına, Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankına, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Təşkilatları Milli Konfederasiyasına və Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına 
göndərilməsini, eyni zamandan Auditorlar palatası tərəfindən həmin qurumlarla birlikdə 
bu tədris proqramına müvafiq olaraq ödənişli əsaslarla kursların həyata keçirilməsini 
təmin etmələri tapşırılmışdır.   

 Palata Şurasının 2017-ci 30 iyun tarixli 288/7 saylı “Sabiq sərbəst auditor 
Eminov Otello Zəkəriyyə oğlunun qeyri-qanuni auditor fəaliyyəti ilə məşğul olması 
barədə” qərarının 2-ci bəndinin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Vergilər 
Nazirliyinə 2017-ci il 13 iyul tarixində məktub göndərilmiş, Vergilər Nazirliyində 
müraciətə baxılmış, tərəflərindən müvafiq tədbirlər görülmüş və 2017-ci il 08 avqust 
tarixli məlumat xarakterli məktub Auditorlar Palatasına daxil olmuşdur. 

 Palata Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 286/6 saylı “Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Maliyyə Ekspertləri və Təftişçilərin Avrasiya 
İttifaqı arasında əməkdaşlıq sazişinin imzalanması” barədə qərarın 2ci bəndinə uyğun 
olaraq 2017-ci il 30 iyun tarixində Əməkdaşlıq Sazişinin layihəsi xidməti məktub 
şəklində rəhbərliyə təqdim olunmuşdur. 

 Palata Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/3 saylı “Auditorların “Öz 
müştərini tanı və müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılmasına dair metodik göstəriş” 
barədə qərarının 2-ci  bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə “Öz müştərini tanı” və 
müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılmasına dair metodik göstəriş” hesabat üçün 
Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına , 
məlumat üçün  Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına, 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına və Auditorlar Palatasının üzvü olan auditor 
təşkilatlarına və sərbəst auditorlara  tətbiq edilməsi üçün 2017-ci il 28 sentyabr tarixində 
elektron poçt vasitəsilə göndərilmişdir. 

 Palata Şurasının 19 oktyabr tarixli 291/1 saylı “Azərbaycan iqtisadiyyatının 
stratyeji yol xəritəsi:hesabatlılıq və şəffaflıq problemləri” mövzusunda 2017-ci il 21-23 
sentyabr tarixlərində keçrilmiş beynəlxalq elmi praktiki konfransın yekunları” barədə 
qərarın 3-cü, 4-cü və 5-ci bəndləriin icrasını təmin etmək məqsədilə konfransda əziyyəti 
olan auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və palatanın əməkdaşlarına şəxsi işlərinə qeyd 
olunmaqla təşəkkür elan olunmuş, konfransın təşkilinə göstərdiyi dəstəyə görə 
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədri, akademik Ziyad Səmədzadəyə təşəkkür 
məktubu göndərilmişdir. 

 Palata Şurasının 19 oktyabr tarixli 291/3 saylı “Auditorlara sifarişçi və 
benefisiar mülkiyyətçilərin eyniləşdiirlməsi, verifikisayısına dair metodik göstəriş” barədə 
qərarın 2-ci bəndinin icarsını təmibn etmək məqsədilə auditor və auditor təşkilatlarına 
xidməti istifadə üçün material göndərilmişdir. 

 Palata Şurasının 19 oktyabr tarixli 291/4 saylı “Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının 2017-ci il iş. Planının 1.19-cu “Auditin təşkilinə dair xarici 
təcrübənin öyrənioməsi və tətbiqi” bəndinin icrası ilə əlaqədar hesabat” barədə qərarın 
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2-ci bəndinin ivrasının təmin etmək məqsədilə hesabata dair hazrılanmış tövsiyələrdən 
müvafiq olaraq seçirilərək 2018-ci ilin iş planına əlavə edilmişdir. 

 Palata Şurasının 2017-ci il 19 oktyabr tarixli 291/6 saylı “Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatasının Fəxri üzv qəbul edilməsi” barədə qərarın 2-ci və 
3-cü bəndlərinin icraısını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Prezidenti M.Musayevə və 
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin rektoru, millət vəkili E.Quliyevə “Fəxri üzv” 
statusu verilmişdir. Üzvlərə bu barədə 01-1/091 saylı 02.11.2017-ci il tarixli  məlumat 
məktubu göndərilmiş, idarə tərəfindən fəxri üzvlər haqqında məlumatlar palatanın 
internet səhifəsində rus və ingilis dillərində yerləşdirilmişdir. 

 Palata Şurasının 2017-ci il 22 noyabr tarixli 293/4 saylı “Kiçik və orta 
müəssəsilərdə Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair Təlimat”ın 
tərcüməsi,redaktəsi və nəşri barədə qərarın 3-cü bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə Təlimatın Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi barədə məlumat 
auditor təşkilatının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara çatdırılmışdır, 5-ci bəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədilə 2017-ci il 22 dekabr tarixində seminar keçirilmişdir.  

 

 

IV. Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi üzrə 

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 
3.9.4-cü – “Auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara qanunvericiliyin tələblərinə 
uyğun olaraq PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin qurulması və 
effektiv tətbiqi üzrə metodiki dəstəyin təmin edilməsi” bəndinə əsasən, Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsi tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin qurulmasına və 
tətbiqinə dair metodik göstəriş”in layihəsi hazırlanmış və tabeçilik qaydasında rəhbərliyə 
təqdim edilmişdir. “Metodik göstəriş” Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun 
tarixli iclasında Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəis müavini 
Bəhruzə Məmmədli tərəfindən məruzə edilmiş və Şuranın 288/1 nömrəli qərarı ilə 
bəyənilmişdir. Şura qərarının 2-ci “Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə 
(M.Abbasov) tapşırılsın ki, iki həftə müddətində “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin qurulmasına və 
tətbiqinə dair metodik göstəriş” tətbiq edilmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının  
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına, Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə, Azərbaycan 
Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə, 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına, Azərbaycan 
Respublikası Mərkəzi Bankına, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Təşkilatları Milli Konfederasiyasına göndərilməsi təmin edilsin” bəndinə uyğun olaraq 
“Metodik göstəriş”in 2017-ci il 12 iyul tarixində aidiyyəti qurumlara göndərilməsi təmin 
edilmişdir.  
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• Palata sədrinin 2017-ci il 23 may tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Kadr 
hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov 
tərəfindən göndərilən məktub Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə 
daxil olmuşdur. Məktubda sərbəst auditor Eminov Otello Zəkəriyyə oğlunun Auditorlar 
Palatası tərəfindən verilmiş lisenziyanın 30.12.2015-ci il tarixdən bitməsinə baxmayaraq 
2016-cı il ərzində qanunsuz faəliyyət göstərdiyi və bu müddət ərzində 12 müqavilə 
bağladığı göstərilmişdir. 02.06.2017-ci il tarixində Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov, Qanunvericilik və hüquqi məsələlər 
üzrə komitənin sədri Elnur İbrahimov və Auditorların Peşə etikası və üzvlük Komitəsinin 
sədri İbiş Əliyev tərəfindən Eminov Otellonun Auditorlar Palatasına dəvət olunması, 
müvafiq qaydada araşdırma aparılmaqla qərar qəbul edilməsi təklif edilmişdir. Sərbəst 
auditor Eminov Otello Zəkəriyyə oğlu Palataya dəvət olunmuş və izahatı alınmışdır. 
O.Eminov 05.06.2017-ci il tarixində yenidən auditor adı almaq üçün imtahanlarda iştirak 
üçün müraciət etmişdir. Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli iclasında 
O.Eminovun müraciəti və Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi 
Maarif Abbasovun onun qeyri-qanuni  auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmasına dair 
məlumatı müzakirə edilərək müvafiq qərar qəbul edilmiş və Şuranın 2017-ci il 30 iyun 
tarixli 288/7 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. İclasda Eminov Otello Zəkəriyyə oğluna 
verilmiş 28 avqust 2011-ci il tarixli, SA/306 qeydiyyat saylı, 047501 nömrəli lisenziyanın 
fəaliyyəti 30 dekabr 2015-ci il tarixdə bitməsinə baxmayaraq onun 2016-cı ildə auditor 
fəaliyyəti ilə məşğul olmasının qanuna zidd hərəkət kimi qiymətləndirilməsi qərara 
alınmışdır. 

• Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 1.17-ci “Dempinq və haqsız 
rəqabətə qarşı mübarizəyə dair tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi” bəndi 
ilə əlaqədar görülən işlər nəzərə alınaraq “Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı 
mübarizəyə dair tədbirlər sistemi” mövzusunda “dəyirmi masa” bəndinin Plan-
proqramdan çıxarılması barədə təqriri məruzə hazırlanmış və Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsi tərəfindən 31.05.2017-ci il tarixində tabeçilik qaydasında 
rəhbərliyə göndərilmişdir. Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/8 
nömrəli qərarı ilə “Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair tədbirlər sistemi” 
mövzusunda “dəyirmi masa” bəndinin Plan-proqramdan çıxarılması məqsədəmüvafiq 
hesab edilmişdir.  

• Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə Baş İdarəsinin Auditorlar Palatasına ünvanladığı «Yoxlama nəticələrinin 
rəsmiləşdirilməsi və prokurorluq orqanlarına göndərilməsi barədə» 2017-ci il 21 aprel 
tarixli 02/7-29 çıx nömrəli məktubuna əsasən Palata sədrinin 08.05.2017-сi il tarixli 1/23 
nömrəli “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə yoxlamaların aparılması, nəticələrin 
rəsmiləşdirilməsi və müvafiq qurumlara göndərilməsi barədə” imzalanmış sərəncamın 1-
ci bəndinə əsasən, Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov, Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov və Qanunvericilik 
və hüquqi məsələlər üzrə Komitənin sədri Elnur İbrahimov tərəfindən “Səlahiyyətli dövlət 
orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair Qayda”nın layihəsi hazırlanmış və 
2017-ci ilin 08 iyun tarixində tabeçilik qaydasında rəhbərliyə təqdim edilmişdir. Qayda 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli iclasında müzakirə edilmiş və 
Şuranın 289/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Qərarın 5-ci bəndinə əsasən 

110 
 



“Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair Qayda”nın Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi tərəfindən 07.09.2017-ci il tarixində 
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə, Azərbaycan Respublikasının Baş 
Prokurorluğuna, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə Baş İdarəsinə, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə və 18.09.2017-ci il 
tarixində xidməti istifadə zamanı nəzərə alınması üçün səlahiyyətli dövlət orqanlarının 
sifarişi ilə aparılan yoxlamalara cəlb edilən auditorlara göndərilməsi təmin edilmişdir. 
Qərarının 8-ci “Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova və Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə (M.Abbasov) tapşırılsın ki, “Səlahiyyətli 
dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair tələblər haqqında Qayda”nın 
2017-ci ilin IV rübündə keçiriləcək seminarın gündəliyinə daxil edilməsini təmin etsinlər” 
bəndinə və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə İş Planının 
6.1-ci “Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların 
və seminarların təşkili” bəndinə dair Plan-proqramın 15-ci “Korrupsiya 
hüquqpozmalarına və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin 
metodiki təminatı” bəndinə əsasən “Korrupsiya hüquqpozmalarına və cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin metodiki təminatı” və  “Səlahiyyətli dövlət 
orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair tələblər haqqında Qayda” 
mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarı giriş sözü ilə Auditorlar Palatası 
Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramov açmış və müzakirə olunan məsələyə dair 
seminar iştirakçılarına qısa məlumat vermişdir. Daha sonra seminarın birinci mövzusu 
olan “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili 
nəzarət sisteminin qurulmasına və tətbiqinə dair Metodik Göstəriş”in hazırlanması və 
təqdim edilməsi ilə əlaqədar Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin rəis müavini Bəhruzə Məmmədli, ikinci  mövzu olan 
“Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair tələblər haqqında 
Qayda” barədə Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinin rəisi Maarif Abbasov geniş məruzə ilə çıxış etmişlər.  Sonda mövzular üzrə 
verilmiş suallar cavablandırılmış və səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan 
yoxlamalarda Auditorlar Palatasının üzvlərinin iştirakları ilə bağlı mövcud problemlərə 
dair müzakirələr aparılmışdır. 

• Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov 
tərəfindən Palata sədrinə ünvanlanmış 2017-ci il 12 iyul və 24 iyul tarixli xidməti 
məktublara əsasən “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 
Planı”nın 2.4-cü “Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin mobil versiyalarının 
hazırlanması, sosial şəbəkələrdə səhifələrinin açılması və onların aktiv fəaliyyətinin 
təmin edilməsi” bəndinin icrasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, 9.1-ci 
“Özəl sektorda şəffaflığın təmin edilməsi və korrupsiyanın qarşısının alınması məqsədi 
ilə antikorrupsiya, şəffaflıq, etik davranış və hesabatlılıq tələbləri (uyğunluq mexanizmi) 
üzrə təkliflərin hazırlanması” bəndinin icrasının Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyinə, Vergilər Nazirliyinə həvalə edilməsini və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
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vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017 - 2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət 
Planı”nın 5.3-cü “Monitorinq subyektlərinə müştəri və benefisiar mülkiyyətçilərin 
eyniləşdirilməsi, verifikasiyasına dair məlumat bazasının yaradılması və PL/TM 
risklərinin müəyyən edilməsi, əməliyyatların və riskli müştərilərin monitorinqinə imkan 
verən informasiya sisteminin tətbiqi üzrə metodiki dəstəyin təmin edilməsi”, 5.4-cü 
“Monitorinq subyektlərinə şübhəli əməliyyatların aşkarlanması indikatorlarının və PL/TM 
tipologiyalarının müəyyən edilməsi və müntəzəm olaraq yenilənməsi məqsədilə 
metodiki dəstəyin təmin edilməsi”, 5.5-ci “Monitorinq subyektlərinin PL/TM-ə qarşı 
mübarizə üzrə məsul şəxsinin eyniləşdirilmə, hesab və əməliyyatlar üzrə məlumatlara 
çıxışının təmin edilməsinə metodiki dəstəyin təmin edilməsi”, “PL/TM-ə qarşı mübarizə 
sahəsində daxili nəzarət sisteminin effektivliyinin müəyyən edilməsi üçün daxili audit 
yoxlamalarının nəticələrinin qiymətləndirilməsi”, 6.3-cü “Nəzarət orqanları tərəfindən risk 
əsaslı nəzarət proqramının hazırlanması və tətbiqi üzrə tədbirlər görülməsi”, 8.3-cü 
“Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına monitorinq subyektlərindən daxil olan şübhəli 
əməliyyatlar barədə məlumatların keyfiyyətinə nəzarət və geriyə məlumatlandırma 
sisteminin qurulması üzrə tədbirlər görülməsi”, 8.4-cü “Monitorinq subyektlərinin Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatasının məlumat bazasına qoşulmasının təşviq edilməsi”, 10.1-
ci “PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə risk qiymətləndirmələrinin həyata keçirilməsi üzrə 
tədbirlər görülməsi” bəndlərinin icrasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə 
Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər 
Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsinə həvalə edilməsini, Auditorlar Palatası, Baş 
Prokurorluq və Vəkillər Kollegiyasına isə həmin bəndlərin icrasının tövsiyə edilmişdiryini 
və Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş həcminin böyük olduğunu nəzərə alaraq 
Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planından 3.6, 3.8, 3.9.5, 3.9.6, 3.9.8, 3.9.9, 
3.9.11, 3.9.12, 3.9.13, 3.9.14 və 7.7-ci bəndlərin çıxarılması Auditorlar Palatası 
Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/4 nömrəli qərarı ilə məqsədəmüvafiq hesab 
edilmişdir. Qərarın 3-cü “Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinə (Q.Bayramov, 
N.Talıbov, M.Abbasov, S.Gülməmmədov, V.Rəhimov, F.Qarayev, R.Cəfərli, 
Y.Namazəliyev, E.İbrahimov, M.Hüseynova) və Palata Şurası yanında komitələrə 
(V.Kərimov, İ.Əiyev, A.Qurbanov, E.İbrahimov, N.Abbaslı, L.Bayramova, Z.Hüseynov, 
Ü.Fətiyev) tapşırılsın ki, Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planına dair təkliflərini 
cari ilin oktyabr ayının 1-dək təqdim etsinlər” bəndinə əsasən Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsi tərəfindən Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planına dair 
təkliflər layihəsi hazırlanmış və 2017-ci il 29 sentyabr tarixində tabeçilik qaydasında 
Palata sədrinə təqdim edilmişdir. 

• “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nə 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/3 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Auditor Xidməti Bazarında Haqsız Rəqabətin 
əlamətləri" ilə bağlı dəyişikliklər edilməsi barədə” Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 
30 iyun tarixli 288/4 nömrəli qərarının 2-ci bəndinə əsasən Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov və Qanunvericilik və hüquqi məsələlər 
üzrə komitənin sədri Elnur İbrahimov tərəfindən təkliflər layihəsi hazırlanmış və 2017-ci 
il 20 iyul tarixli məktubla Palata sədrinə təqdim edilmişdir. Təkliflər layihəsi Auditorlar 
Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli iclasında müzakirə edilmiş və Şuranın 
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289/5 nömrəli qərarı ilə “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası 
haqqında” Əsasnaməyə dəyişikliklər edilməsi barədə hazırlanmış təkliflər 
məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir.  

• Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/7 nömrəli 
“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 8.7-ci 
“Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən yol verilmiş intizam pozuntuları üzrə 
tədqiqatların təşkili və müvafiq intizam tədbirlərinin görülməsi” bəndinin icrası ilə 
əlaqədar 2017-ci ilin I yarımilliyi üzrə aralıq hesabat barədə” qərarının 2-ci “Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə (M.Abbasov) tapşırılsın ki, səlahiyyətli 
dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamaları əsassız olaraq ləngitdiyinə, Auditorlar 
Palatasının icrası məcburi olan təlimat və metodik göstərişlərinə, Palata Şurasının 
qərarlarına, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarına əməl etmədiyinə görə sərbəst 
auditor Avtandil Əliyevə rəsmi xəbərdarlıq məktubunun göndərilməsi təmin edilsin” 
bəndinə əsasən 2017-ci il 02 oktyabr tarixində Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsi tərəfindən sərbəst auditor Avtandil Əliyevə rəsmi xəbərdarlıq 
məktubunun göndərilməsi təmin edilmişdir. 

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 
1.17-ci “Auditor fəaliyyətində dempinq və haqsız rəqabətə qarşı tədbirlər sisteminin 
işlənib hazırlanması və tətbiqi” bəndinin icrasına dair Plan-proqramın 6-cı “Auditorlar 
Palatasının üzvləri arasında dempinq və haqsız rəqabətin yolverilməzliyi barədə 
bağlanacaq partnyorluq sazişinin layihəsinin və tətbiqi mexanizminin hazırlanması” 
bəndinə uyğun olaraq Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi tərəfindən 
layihə hazırlanmış və 2017-ci il 27 sentyabr tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim 
edilmişdir. Palata sədrinin yanında keçirilmiş “Dəyirmi masa”nın 11 oktyabr 2017-ci il 
tarixli iclasında verilmiş rəy və təkliflər nəzərə alınmaqla layihə yenidən işlənmiş və 31 
oktyabr 2017-ci il tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. Layihə Palata 
Şurasının 8 noyabr 2017-ci il tarixli 292/3 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir. Qərarın 2-ci 
“Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə (M.Abbasov, B.Məmmədli)  
tapşırılsın ki, on gün müddətində partnyorluq sazişinin layihəsi auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlara göndərilsin və onlara tövsiyə edilsin ki, layihə barəsində rəy və 
təkliflərini bildirsinlər” bəndinə əsasən partnyorluq sazişinin layihəsinin tanış olmaları, 
rəy və təkliflərini bildirmələri üçün 15 noyabr 2017-ci il tarixində auditor təşkilatlarının və 
sərbəst auditorların elektron poçt ünvanlarına göndərilməsi təmin edilmişdir. 

• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 3 may 2017-ci il 
tarixli 1361 nömrəli “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı xətalar haqqında işlər üzrə 
protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi 
barədə Fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə “Auditor 
xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9-cu maddəsinə uyğun 
olaraq Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının vəzifələrinə aid edilmiş 
“Auditor xidmətinin inkişafına və təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş normativ aktların 
layihələrini, tədbirlər sistemini hazırlamaq” müddəasını rəhbər tutaraq “Normativ hüquqi 
aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələblərinə 
uyğun olaraq Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi və Məhkəmələrlə iş və 
inzibati protokollar şöbəsi tərəfindən “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 
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Qanun layihəsi, “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə”yə 
dəyişiklik edilməsi barədə Fərman layihəsi və “Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının 
maddi və sosial təminatları ilə bağlı Qaydaların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi hazırlanmış və müvafiq qaydada 
baxılması üçün tabeçilik qaydasında 18 sentyabr 2017-ci il tarixində Palata sədrinə 
təqdim edilmişdir. Layihələr Auditorlar Palatası Şurasının 19 oktyabr 2017-ci il tarixli 
iclasında verilmiş rəy və təkliflər nəzərə alınaraq yenidən hazırlanmış və hər bir 
layihənin qəbul olunması zərurətinin əsaslandırılması və məcburi hüquqi ekspertiza rəyi 
tərtib edilmişdir. Layihələr və əlavələr Palatası Şurasının 8 noyabr 2017-ci il tarixli 292/5 
nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir. Qərarın 3-cü bəndinə əsasən layihələrin 22 noyabr 
2017-ci il tarixində baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 
göndərilməsi təmin edilmişdir. Həmin layihələr Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 29 noyabr tarixli 17/5412-18/14 nömrəli məktubu ilə Azərbaycan 
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə 
göndərilmişdir. 

• Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 22 noyabr tarixli 293/1 nömrəli 
“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planı barədə” 
qərarının 2-ci bəndinə əsasən Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi 
tərəfində Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının 1.7-ci “Auditor 
qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və müzakirəsi” 
bəndinə dair Plan-proqram hazırlanmış və 04.12.2017-ci il tarixində rəhbərliyi təqdim 
edilmişdir. 

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 
1.17-ci “Auditor fəaliyyətində dempinq və haqsız rəqabətə qarşı tədbirlər sisteminin 
işlənib hazırlanması və tətbiqi” bəndinin icrasına dair Plan-proqramın 6-cı “Auditorlar 
Palatasının üzvləri arasında dempinq və haqsız rəqabətin yolverilməzliyi barədə 
bağlanacaq partnyorluq sazişinin layihəsinin və tətbiqi mexanizminin hazırlanması” 
bəndinə uyğun olaraq Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi tərəfindən 
layihə hazırlanmış və 2017-ci il 27 sentyabr tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim 
edilmişdir. Palata sədrinin yanında keçirilmiş “Dəyirmi masa”nın 11 oktyabr 2017-ci il 
tarixli iclasında verilmiş rəy və təkliflər nəzərə alınmaqla layihə yenidən işlənmiş və 31 
oktyabr 2017-ci il tarixində Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. Layihə Palata 
Şurasının 8 noyabr 2017-ci il tarixli 292/3 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir. Qərarın 2-ci 
“Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə (M.Abbasov, B.Məmmədli)  
tapşırılsın ki, on gün müddətində partnyorluq sazişinin layihəsi auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlara göndərilsin və onlara tövsiyə edilsin ki, layihə barəsində rəy və 
təkliflərini bildirsinlər” bəndinə əsasən partnyorluq sazişinin layihəsinin tanış olmaları, 
rəy və təkliflərini bildirmələri üçün 15 noyabr 2017-ci il tarixində auditor təşkilatlarının və 
sərbəst auditorların elektron poçt ünvanlarına göndərilməsi təmin edilmişdir. “VXA-
Audit” MMC, “Hakim” MMC və “Deloitte & Touche” MMC-dən gələn rəy və təkliflər 
nəzərə alınmaqla layihə yenidən hazırlanmış və 15 dekabr 2017-ci il tarixində Palata 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. Sazişin Palata Şurasının 20 dekabr 2017-ci il tarixli 295/1 
nömrəli qərarı ilə yerli auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən imzalanması 
məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir.  
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• Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.5-
ci və Palata Şurasının 2017-ci il üzrə iş planının 21-ci “Auditorlar Palatasının üzvləri 
tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət olunmasına nəzarət və bu barədə illik 
hesabatın hazırlanması” bəndlərinə uyğun olaraq idarəmiz tərəfindən “Auditorlar 
Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət olunmasına nəzarət və bu 
barədə illik Hesabat” və hesabata dair Şura qərarının layihəsi hazırlanmış, 15.12.2017-
ci il tarixində tabeçilik qaydasında rəhbərliyə təqdim edilmişdir. Palata Şurasının 2017-ci 
il 20 dekabr tarixli 295/3 nömrəli qərarına əsasən, Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin rəisi M.Abbasovun məruzəsi dinlənilərək və təqdim olunmuş 
layihə müzakirə edilərək Auditorlar Palatasının Şurası tərəfindən “Auditorlar Palatasının 
üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət olunmasına nəzarət və bu barədə illik 
Hesabat” nəzərə alınmışdır.  maarif  

 
 

V. Maliyyə və təsərrüfat İdarəsi üzrə: 
 

o Palata Şurasının  19 may 2017-ci il tarixli 287/1 saylı qərarı (Auditorlar 
Palatasının 2016-cı il üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair illik hesabat 
barədə) icra olundu. 

o Palata Şurasının  25 avqust 2017-ci il tarixli 289/4 saylı qərarının (Auditorlar 
Palatasının 2017-ci il üzrə iş planına dəyişikliklər edilməsi barədə) 3-cü bəndində 
(Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planına dair təkliflərin cari ilin oktyabr ayının1-
dək təqdim edilməsi  barədə) göstərilmiş tapşırıqlar icra olundu. 

o Palata Şurasının  20 dekabr  2017-ci il tarixli 295/3 saylı qərarının 2-ci 
bəndində   (Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət 
edilməsi barədə)  göstərilmiş tapşırıqlar nəzərə alınmışdır. 

o Palata Şurasının  20 dekabr  2017-ci il tarixli 295/4 saylı qərarının 3-ci 
bəndində  (Auditorlar və Palatanın əməkdaşlarının xarici və beynəlxalq qurumlarda 
təcrübə mübadiləsinin təşkili  barədə)  göstərilmiş tapşırıqlar nəzərə alınmışdır. 

o Palata Şurasının  29 dekabr  2017-ci il tarixli 296/1 saylı qərarında  (Auditorlar 
Palatasının üzvləri tərəfindən 2017-ci il üzrə üzvlük haqqının ödənilməsi barədə)  
göstərilmiş tapşırıqlar nəzərə alınmışdır. 

o Palata Şurasının  29 dekabr  2017-ci il tarixli 296/3 saylı qərarında  (Auditor  
xidmətinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi barədə) göstərilmiş tapşırıqlar 
nəzərə alınmışdır. 

 
 

VI. Analitik informasiya şöbəsi üzrə 
 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 19 may tarixli 287/5 saylı qərarının 

“Sərbəst auditorlar üzrə auditor xidmətinin həcminin azalması səbəblərinin araşdırılması 
barədə” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Palata sədrinin elmi-metodiki 
məsələlər üzrə müşaviri (N.Talıbov) və Analitik informasiya və təhlil şöbəsi tərəfindən 
sərbəst auditorlar üzrə auditor xidmətinin həcminin azalması səbəblərinin araşdırılması 
barədə geniş təhlil aparılmış və hazırlanmış materiallar xidməti məktubla Palatanın sədri 
cənab V.Novruzova təqdim edilmişdir.  
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VII. Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi üzrə 
 
 Auditorlar Palatası Şurasının yanında Keyfiyyətə nəzarət  komitəsinin 2017-ci il 

üzrə İş Planı -   20.02.2017-ci il tarixdə Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.  
 Auditorlar Palatası Şurasının yanında Keyfiyyətə Nəzarət  Komitəsinə  

Hesabatın forması və buna dair qərar lahiyəsi 25.01.2017-ci il tarixdə rəhbərliyə təqdim 
edilmiş və 31.01.2017-ci il tarixli  285/3 saylı Şura qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

 Auditorlar Palatası Şurasının 31.01.2017-ci il tarixli 285/2 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmiş "Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən aparılmış auditlərin 
keyfiyyətinə kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2017-ci il üçün  Plan-Qafikə“ə  
əsasən sərbəst auditor və auditor təşkilatlarına bildiriş məktubları göndərilmişdir.     

 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar  Palatası  Şurasında  müzakirə olunmuş 
və 31 yanvar 2017-ci il tarixli 285/1 saylı Qərarın  3-cu və 4-cü bəndlərinə  əsasən 
auditləri Beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparmayan 6 auditor təşkilatların və 6  
sərbəst auditorlara 03 mart 2017-ci il  tarixli 02-27 saylı xəbərdarlıq məktubu 
göndərilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-cı il 31 yanvar 
tarixli 285/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 
2017-ci il üçün Plan-qrafik”ə əsasən bu ilin aprel ayının 03-10 tarixlərində "Audit Servis" 
MMC-in 01mart 2014-cü il tarixdən 01 mart 2017-ci il tarixədək olan dövr üzrə apardığı 
auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə uyğunluğu 
yoxlanılmalı idi. "Audit Servis" MMC-in təqdim etdiyi Anket və cədvəllərdən görünür ki, 
Cəmiyyət tərəfindən 2014, 2016-cı illər ərzində və 2017-ci ilin I-ci rübündə xidmət 
göstərilməmişdir, yalnız 2015-ci il ərzində bir təsərrufat subyektinə  "Sumqayıt 
Superfosfat"ASC-yə xidmət göstərmişdir. Bu məlumatlar Palatanın Analitik informasiya 
və təhlil şöbəsinə təqdim edilmiş hesabatlarda da  öz əksini tapmışdır. 

 2015-ci il 16 aprel tarixli 03/07-641 saylı məktubda Azərbaycan Respublikası  
Qiymətli Kagızlar üzrə Dövlət Komitəsindən Auditorlar Palatasına daxil olmuş "Sumqayıt 
Superfosfat" ASC-nin 2014-cü ilin hesabatının Respublika Maliyyə Nazirliyinin 1995-ci 
ildə təsdiq etdiyi hesabat formalarında tərtib etdiyi  və buna  "Audit Servis" MMC 
tərəfindən köhnə qaydada auditor rəyinin verilməsi qeyd edilmişdir.  

 "Audit Servis" MMC-nin direktoru-auditoru Oleq Abdullayev tərəfindən 
"Sumqayıt Superfosfat"ASC-nin 2014-cü il maliyyə hesabatlarının mötəbərliyi barədə 
müsbət auditor rəyi verilmişdir. Həmin rəy qüvvədə olan audit standartlarına uyğun tərtib 
edilməmişdir.  

 Bununla əlaqədar olaraq 21 may 2015-ci il tarixdə Auditorlar Palatası sədrinin 
yanında keçirilən iclasda müzakirə olunmuş və 08 №-li protokol qəbul edilmişdir. Qəbul 
olunmuş  qərara əsasən Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 
“Beynəlxalq Audit Standartarının tədbiqinin həyata keçrilməsi haqqında” 2009-cu il 30 
dekabr tarixli 206/7 saylı qərarının tələblərinə əməl etmədiyinə görə "Audit Servis" MMC 
tərəfindən "Sumqayıt Superfosfat"ASC-yə verilmiş 22 yanvar 2015-ci il tarixli rəy 
etibarsız hesab edilmiş və "Audit Servis" MMC-nin direktoru-auditoru Oleq Abdullayevə 
ciddi xəbərdarlıq edilmişdir, əgər gələcəkdə belə hallara yol verərsə haqqında daha 
təsirli tədbirlərin görüləcəyi onun nəzərinə catdırılmışdır. 
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 Bununla əlaqədar olaraq, 04 aprel 2017-ci il tarixdə Palatanın rəhbərliyinə 
müraciət edilərək "Audit Servis" MMC-də yoxlamanın aparıllmasını məqsədəmüvafiq 
olmadığı bildirilmişdir. Rəhbərlik isə 10 aprel 2017-ci il tarixli dərkənarla Keyfiyyətə 
nəzarət komitəsinin sədri V.Kərimova "X.e baxın və nəzərə alın" göstərişini vermişdir.  

 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-cı il 31 yanvar 
tarixli 285/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə  
2017-ci il üçün Plan-qrafik”ə əsasən “Caspian Busines Consultants” MMC-nin apardığı 
auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq audit standartlarının tələblərinə uyğunluğunun 
yoxlanması mart ayının 27-də nəzərdə tutulmuşdur. Cəmiyyətin E-mail-nə yoxlamaya 
dair bildiriş, anketlər və cədvəllər gündərilmiş, lakin onlar tərəfindən doldurulub Auditin 
keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinə təqdim edilməmişdir. Bununla əlaqədar olaraq “Caspian 
Busines Consultants” MMC-nin direktoru Rauf Həsənovun hərəkətləri Auditorlar 
Palatası Şurası yanında fəaliyyət göstərən Auditorların Peşə Etikası və Üzvlük 
komitəsində müzakirə edilməsi, Cəmiyyətə isə 29 avqust 2012-ci il tarixdə verilmiş 
lisenziyanın müvəqqəti dayandırılması barədə 13.04.2017-ci il tarixdə rəhbərliyə xidməti 
məktubda  təkliflər verilmişdir. Bu məsələ  20 aprel 2017-ci il tarixdə Auditorlar Palatası 
Şurası yanında fəaliyyət göstərən Auiditin Peşə Etikası və Üzvlük Komitəsinin iclasında 
müzakirə edilmiş, cəmiyyətin direktoru Rauf Həsənov məsələ ilə bağlı səhvini etiraf 
edərək birdə belə halların təkrarlanmamasına söz vermişdir. Bu barədə xidməti məktub  
27.04.2017-ci il tarixdə Palatanın rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il  31 yanvar tarixli 
285/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Audit təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən 
aparılmış auditlərin keyfiyyətinə kənar  nəzarətin həyata keçirilməsi   üzrə  2017-ci il 
üçün Plan-qrafik”ə əsasən 11 auditor təşkilatlatının (“Caspian Busines Consultants” 
MMC, ”RR-VAM Beynəlxalq Audit Konsaltinq” MMC,  “Tax, Audit & Konsaltinq Servis”  
MMC, “PSG TAX CONSULTİNQ”  MMC, ”Best Audit” MMC,  “Biznes Audit” MMC, ”İnter 
Audit ” auditor təşkilatının, ”BDO Azərbaycan” MMC, “HLB Azərbaycan” MMC,  ”Moore 
Stephens Azərbaycan” MMC, ”PREMİER AUDİT KONSALTİNQ” MMC, 2 sərbəst 
auditorun: Əliyev İbiş Museyib oğlu, Həsənov Ülvü Dilqəm oğlu) apardıqları auditlərin 
Beynəlxalq Audit Standartlarinin tələblərinə uyğunluğu yoxlanılmış, onların nəticələri 
Palata Şurası yanında Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsinin iclaslarında baxılıb müzakirə 
edilmiş və müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. 

 Sərbəst auditor Xaləddin Əliyevə və “Moore Stephens Azərbaycan” MMC-nin 
direktoru Hikmət Abdullayevə, “JPA İnternational Azərbaycan” MMC-nin direktoru Vəli 
Rəhimova, “PREMİER AUDİT KONSALTİNQ MMC-nin direktoru Təbriz Əlixanova 
apardıqları auditlərin keyfiyyətinin  Beynəlxalq audit standartlarının tələblərinə 
uyğunluğunun bu il  iyun ayında   araşdırılması barədə  02 may 2017-ci il tarixdə bildiriş 
məktubları göndərilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il  31 yanvar 
tarixli 285/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Audit təşkilatları və sərbəst auditorlar 
tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə kənar  nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 
2017-ci il üçün Plan-qrafik”ə əsasən bu il may ayının 02-dən 08-dək sərbəst auditor 
Məmmədəli Bayramova apardığı auditlərin keyfiyyətlərinin  Beynəlxalq audit 
standartlarının tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması nəzərdə tutulmuşdur. Sərbəst 
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auditora lazımı Anket və cədvəllər göndərilmiş lakin onlar doldurulub geri 
qaytarılmamışdır. Araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, sərbəst auditor Məmmədəli 
Bayramov yataq xəstəsidir. Bununla əlaqədar olaraq Palata rəhbərliyinə  02 may 2017-
ci il tarixdə ünvanlanmış xidməti məktubda Məmmədəli Bayramovun fəaliyyətinin 
yoxlanılmasının başqa vaxta keçirilməsi xahiş edilmişdir. Lakin sonradan Məmmədəli 
Bayramovun vəfat etməsi ilə əlaqədar olaraq onun fəaliyyətinin yoxlanılması 
dayandırılmışdır. 

 Auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarətin nəticələrinə dair Azərbaycan 
Respublikası  Auditorlar Palatası Şurasının yanında Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsinə 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il  31 yanvar tarixli 285/2 saylı 
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditin təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış 
auditlərin keyfiyyətinə kənar  nəzarətin həyata keçirilməsi   üzrə  2017-ci il üçün Plan-
qrafik”ə əsasən  auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara bildiriş məktubları  göndərilmiş 
və onların  apardıqları auditlərin keyfyyətinin Beynəlxalq Audit Standartlarinin tələblərinə 
uyğunluğu  yoxlanılmışdır.Yoxlamaların nəticələri  Keyfiyyətə nəzarət Komitəsinin 
iclaslarında müzakirə edilmiş və müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.  

 “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 20 dekabr 2017-ci il 
259/4 saylı” Autitorların və Palatanın əməkdaşlarının xarici və beynəlxalq qurumlarda 
təcrübə mübadiləsinin təşkili” barədə qərarının 3-cü bəndinə əsasən, Latviya 
Respublikasının təcrübəsinin öyrənilməsini məqsədəmüvafiq hesab edilməsi barədə 
28.12.2017-ci il tarixdə Rəhbərliyə xidməti məktub təqdim edilmişdir. 

 

 

VIII. Palata rəhbərliyinin əmr və sərəncamlarının hesabat 

dövründə icrası 
 

Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsi üzrə 
 
• Palata sədrinin 2016-cı il 25 noyabr tarixli “Auditorlar Palatasının internet 

səhifəsinin təkmilləşdirilməsi barədə” Sərəncamınıın 1.6-cı “Üzvlər – “Auditor 
təşkilatları”, “Sərbəst auditorlar”, “Auditorlar Palatasının Fəxri üzvləri” və “Assosiativ 
üzvlər” bölmələri yenilənsin və təkmilləşdirilsin” bölməsinə əsasən mütəmadi olaraq 
Palatanın saytında yenilənir.  

• Palata sədrinin 2016-cı il 25 noyabr tarixli “Auditorlar Palatasının internet 
səhifəsinin təkmilləşdirilməsi barədə” Sərəncamınıın 1.7-ci “Üzvlər – “Auditorlar 
Palatasının Fəxri üzvləri” bölməsində qeyd edilmiş şəxslərin fotoşəkillərinin və onlar 
haqqında qısa məlumatların, “Assosiativ üzvlər” bölməsində qeyd edilmiş şəxslər 
haqqında qısa məlumatların əks etdirilməsi (icra müddəti mart, 2017)” bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədilə saytın müvafiq bölməsində yerləşdirilməsi üçün tərəfimizdən 
hazırlanmış materiallar 29 mart 2017-ci il tarixli xidməti məktubla Palata rəhbərliyinə 
təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2016-cı il 25 noyabr  tarixli 1/52 saylı “Auditorlar Palatasının 
internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi” barədə olan Sərəncamınızın 1.10-cu “Standartlar 
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– “Beynəlxalq Təhsil Standartları” bölməsində müvafiq materialların yerləşdirilməsi” 
bölməsinə uyğun olaraq, yeniliklər Palatanın saytında yerləşdirilmişdir. 

• Palata sədrinin 2016-cı il 25 noyabr  tarixli 1/52 saylı “Auditorlar Palatasının 
internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi” barədə olan Sərəncamınızın 1.13-cü “Beynəlxalq 
tədbirlər” bölməsində “2014-cü ilin oktyabr ayından sonrakı dövrdə həyata keçirilmiş 
tədbirlərin saytda əks etdirilməsi və bölmənin yenilənməsi” bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədilə, tərəfimizdən həmin bölmənin təkmilləşdirilməsinə dair hazırlanmış 
materialları 25 yanvar 2017-ci il tarixli xidməti məktubla Palata rəhbərliyinə təqdim 
edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2016-cı il 25 noyabr  tarixli 1/52 saylı “Auditorlar Palatasının 
internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi” barədə olan Sərəncamının 1.14-cü “Partnyorlar” 
bölməsində “Auditorlar Palatasının əməkdaşlıq etdiyi xarici qurumların siyahısının 
dəqiqləşdirilməsi, onlar haqqında qısa məlumat və “Loqo”larının əks etdirilməsi” 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə, əməkdaşlıq etdiyimiz bütün qurumlar 
haqqında qısa məlumatlar araşdırılmış, tərcümə olunmuş və bütün qurumların loqoları 
tapılmışdır. Həmin bölmənin təkmilləşdirilməsinə dair hazırlanmış materiallar Palata 
rəhbərliyinə təqdim olunmuşdur. 

• Palata sədrinin 2016-cı il 25 noyabr  tarixli 1/52 saylı “Auditorlar Palatasının 
internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi” barədə olan Sərəncamınızın 1.16-cı “Nəşrlər” 
bölməsində “Kitab və təlimatlar”, “Tezis və məqalələr” bölmələrində müvafiq olaraq 
Auditorlar Palatası tərəfindən nəşr və ya tərcümə edilmiş kitab və təlimatların, müxtəlif 
qəzet və jurnallarda dərc edilmiş tezis və məqalələrin siyahısınının son illər üzrə 
dəqiqləşdirilməsi və saytda yerləşdirilməsi” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə, 
tərəfimizdən həmin bölmənin təkmilləşdirilməsinə dair hazırlanmış materiallar 07 fevral 
2017-ci il tarixli xidməti məktubla Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2016-cı il 25 noyabr  tarixli 1/52 saylı “Auditorlar Palatasının 
internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi” barədə olan Sərəncamınızın 1.18-ci “AUDİTOR 
RƏYLƏRİ” bölməsində qəzet və jurnallarda 2016-cı il üzrə nəşr edilmiş auditor 
rəylərinin yerləşdirilməsi təmin edilsin” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə, Kadr 
hazırlığı şöbəsi tərəfindən qəzet və jurnallar mütəmadi olaraq araşdırılmış və 2016-cı il 
üzrə heç bir auditor rəyi aşkar olunmamışdır. 2017-ci il üzrə aşkar olunmuş auditor 
rəyləri mütəmadi olaraq Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilir. 

• Palata sədrinin 2016-cı il 25 noyabr  tarixli 1/52 saylı “Auditorlar Palatasının 
internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi” barədə yenidən işlənməsiolan Sərəncamınızın 
1.21-ci “Auditorlar Palatasının həmkarlar komitəsi” bölməsinin yenidən işlənməsi” – 
bölməsinə əsasən xidməti məktubla Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

• Palata sədrinin 2017-ci il 6 mart tarixli 4 saylı “Auditorlar Palatasının üzvü olan 
auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara əməli köməklik göstərilməsi barədə” əmrinin 
icrasını təmin etmək məqsədilə, tərəfimizdən  Auditorlar Palatası Şurasının 2010-cu il 
18 iyun tarixli 209/3 saylı “Yeni fəaliyyətə başlayan auditorlara əməli köməkliyin 
göstərilməsi üçün proqramın təkmilləşdirilməsi” barədə qərarına müvafiq olaraq, bir sıra 
auditorlar təşkilatlarına əməli köməklik göstərilmiş və nəticəyə dair Arayış 30 mart 2017-
ci il tarixli təhriri-məruzə ilə Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 
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• Auditorlar Palatası sədrinin 2017-ci il 14 aprel tarixli 06 saylı “2017-ci ildə 
auditor adı almaq üçün imtahanların keçirilməsi haqqında” əmrinə əsasən, 2017-ci ildə 
auditor adı almaq üçün imtahanların keçirilməsi ilə əlaqədar imtahan komissiyası 
yaradılmışdır.  

• Palata sədrinin 02  may 2017-ci il 06 B saylı “Auditin əsasları üzrə kursun  tədris 
proqramı barədə”  əmrinə əsasən, kursun tədris proqramı təsdiq edilmişdir. 

• Palata sədrinin 03 oktaybr 2017-ci il 1/32 saylı ““Azərbaycan iqtisadiyyatının 
stratyeji yol xəritəsi:hesabatlılıq və şəffaflıq problemləri” mövzusunda 2017-ci il 21-23 
sentyabr tarixlərində keçrilmiş beynəlxalq elmi praktiki konfransın nəticələri” barədə 
sərəncamın bəndlərinə müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinə 
müraciətin göndərilməsi, Konfransın yekununun Palata Şurasında müzakirəsi, 
Konfransın materiallarının 2 nüsxə arxivə verilməsi, Konfransın materiallarının rus, 
ingilis və azərbaycan dillərində tərcümə edilərək Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilməsi, Konfransa dair materialların “İqtisadiyyat “ qəzetində dərc eilməsi üçün 
hazırlanmış, video və foto disklər sistemləşdirilmiş, konfransda iştirak edən qonaqlara 
təşəkkür məktubu göndərilmiş, konfransa dair tövdiyələr hazırlanaraq nəşr etdirilmiş və 
aidiyyatı orqanlara göndərilmiş və konfrans barədə materialın İFAC və EFAA və digər 
beynəlxalq qurumların mətbu orqanlarında dərc edilməsi üçün göndərilmişdir.  

 

IX. Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi üzrə 

 
 Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi tərəfindən 

göndərilmiş “İddiaçı Yusifov Asifin cavabdeh Azərbaycan Respublikasının Vergilər 
Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamentinə qarşı qərarın ləğv edilməsi barədə iddia 
tələbinə dair 2-1(81)-700/2016 nömrəli iş üzrə məhkəmənin 23.06.2016-cı il tarixli 
qərardadına əsasən audit yoxlamasının keçirilməsi üçün həmin iş Sizə göndərilir” 
başlıqlı məktub Palata sədrinin 2016-cı il 14 iyul tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. 1 saylı Bakı 
İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2-1(81)-700/2016 nömrəli 23.06.2016-cı il tarixli 
qərardadına əsasən audit yoxlamasının keçirilməsi Palata sədrinin 14 iyul 2016-cı il 
tarixli 1/23 nömrəli sərəncamı ilə sərbəst auditor Şərif Miri oğlu Bəşirova tapşırılmışdır. 
Sərəncamın icrası 27.02.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit 
hesabatının Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinə təqdim 
edilməsi təmin edilmişdir. 

 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən göndərilmiş “İddiaçı Muradova 
Hüsniyyə və Nağıyeva Ədalətin cavabdeh “Bakı Nəqliyyat-6” ASC-yə qarşı “cavabdehin 
2000-ci ildən indiyədək əldə etdiyi dividentdən onlara düşən payların müəyyən edilərək 
onlara verilməsi” tələbinə dair mülki iş üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki 
Kollegiyasının 2(103)-4301/2016 nömrəli 17 iyun 2016-cı il tarixli audit yoxlaması 
haqqında Qərardadı icra olunması üçün Sizə göndərilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 
2016-cı il 18 iyul tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və 
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standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki 
Kollegiyasının 2(103)-4301/2016 nömrəli 17 iyun 2016-cı il tarixli qərardadına əsasən 
audit yoxlamasının aparılması Palata sədrinin 2016-cı il 18 iyul tarixli 1/24 nömrəli 
sərəncamına əsasən sərbəst auditor Elnur İbrahimova tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 
15.05.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının Bakı 
Apellyasiya Məhkəməsinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi tərəfindən 
göndərilmiş “2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin icraatında olan ərizəçi “Xəzər 
YKT” MMC-nin müflis sayılması tələbinə dair mülki iş vardır. Həmin iş üzrə ərizə təmin 
edilərək, 07 dekabr 2015-ci il tarixli qətnamə qəbul edilmişdir. Qətnamə icra olunması 
üçün Sizə göndərilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2016-cı il 25 iyul tarixli dərkənar-
göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 11 may 
2016-ci il tarixli 2(82)-1488/2015 nömrəli məktubuna və həmin məhkəmənin 07 dekabr 
2015-ci il tarixli qətnaməsinə əsasən “Xəzər YKT” MMC-nin iflas prosesinin həyata 
keçirilməsi üçün sərbəst auditor Qulu Mehbalı oğlu Soltanov Palata sədrinin 2016-cı il 
25 iyul tarixli 1/25 nömrəli sərəncamına əsasən əmlak inzibatçısı təyin edilmişdir. Palata 
sədrinin 2017-ci il 07 mart tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Qulu Soltanov tərəfindən 
göndərilmiş məktub Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. Q.Soltanovun məktubundan məlum olmuşdur ki, “Xəzər YKT” MMC-nin 
rəhbərliyindən və məhkəmədən müəssisənin qeydiyyat və mühasibat sənədlərinin, 
müflis elan edilməsi üçün əsas hesab edilmiş hesabatın təqdim olunması tələb edilsə 
də, bu günə kimi həmin sənədlər auditora təqdim edilməmişdir. Qeyd edilən səbəblərə 
görə 2-(82)1488/2015 nömrəli iş üzrə 2015-ci il 07 dekabr tarixli qətnamənin icrasının 
mümkün olmaması ilə bağlı məktub hazırlanmış və 09.03.2017-ci il tarixində 
Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinə göndərilməsi təmin 
edilmişdir. 18.10.2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-
İqtisadi Məhkəməsinin məktubu ilə “Xəzər YKT” MMC-nin qeydiyyat və mühasibat 
sənədləri, müflis elan edilməsi üçün əsas hesab edilmiş hesabat göndərilmiş və 
qərardadın icra edilməsi xahiş olunmuşdur. Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq 
məhkəmənin 11 may 2016-ci il tarixli 2(82)-1488/2015 nömrəli məktubu, 07 dekabr 
2015-ci il tarixli 2-(82)1488/2015 nömrəli qətnaməsi və Palata sədrinin 2016-cı il 25 iyul 
tarixli 1/25 nömrəli sərəncamında göstərilənlərin  icrasını təmin etmək məqsədilə 
sərbəst auditor Qulu Soltanova 23.10.2017-ci il tarixli məktubun göndərilməsi təmin 
edilmişdir. Sərəncamın icrası davam edir. 

 Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi tərəfindən 
göndərilmiş “Zərkənd Ltd” MMC-nin müflis elan edilməsi və iflas prosesinin həyata 
keçirilməsi üçün əmlak inzibatçısının təyin edilməsi üçün auditorlar sırasından mümkün 
olan namizədlərin siyahısının 10 gün ərzində 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinə 
təqdim edilməsini xahiş edirəm” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2016-cı il 22 iyun tarixli 
dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə 
daxil olmuşdur. Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 30 
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dekabr 2015-ci il tarixli 2(82)-535/2015 nömrəli qətnaməsinə əsasən “Zərkənd Ltd” 
MMC-nin müflis elan edilməsi və iflas prosesinin həyata keçirilməsi üçün “RR-VAM 
Beynəlxalq Audit Konsaltinq” MMC-nin direktor-auditoru Abbasəli Şükür oğlu Qurbanov 
Palata sədrinin 2016-cı il 25 iyul tarixli 1/26 nömrəli sərəncamına əsasən əmlak 
inzibatçısı təyin edilmişdir. Palata sədrinin 2017-ci il 10 mart tarixli dərkənar-göstərişinə 
əsasən, Abbasəli Qurbanov tərəfindən göndərilmiş məktub Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. A.Qurbanovun məktubundan məlum 
olmuşdur ki, “Zərkənd Ltd” MMC-nin qeydiyyat və mühasibat sənədləri auditora təqdim 
olunmadığı üçün qətnamənin icrasını təmin etmək mümkün olmamışdır. Qeyd edilənlər 
nəzərə alınaraq 30 dekabr 2015-ci il tarixli 2(82)-535/2015 nömrəli qətnamənin icrasının 
mümkün olmaması ilə bağlı məktub hazırlanmış və 15.03.2017-ci il tarixində 
Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinə göndərilməsi təmin 
edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq baş 
idarəsi tərəfindən göndərilmiş “İbtidai istintaq aparılan 1329 nömrəli cinayət işi üzrə 
zərurət yarandığından, maliyyə sahəsində xüsusi biliyə malik olan bir nəfər 
mütəxəssisin ayrılmasına dair göstəriş verməyinizi xahiş edirəm” başlıqlı məktub Palata 
sədrinin 2016-cı il 20 oktyabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq baş idarəsinin 2016-cı il 18 oktyabr tarixli 
7/2107 nömrəli məktubuna uyğun olaraq 1329 nömrəli cinayət işi üzrə araşdırma 
aparılması Palata sədrinin 2016-cı il 24 oktyabr tarixli 1/39 nömrəli sərəncamına əsasən 
sərbəst auditor Vəli Məmməd oğlu Kərimova tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 
10.05.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə təqdim edilməsi təmin 
edilmişdir. 

 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən göndərilmiş “Şəki Apellyasiya 
Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının icraatında Qurbanov Cavanşirin Azərbaycan 
Respublikası CM-nin 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4, 179.3.2, 308.2 və 313-cü maddələri, 
Qurbanov Rafimin CM-nin 179.3.2, 308.2, 313 və 326.1-ci maddələri, Rəcəbov 
Mehmanın CM-nin 179.3.2-ci maddəsi ilə təqsirləndirilmələrinə dair 1(107)-168/2016 
nömrəli cinayət işinin obyektiv araşdırılması baxımından Palatanın mühasibat 
sahəsində xüsusi biliyi və bacarıqları olan auditorlarından birini mütəxəssis kimi 
ayrılmasına sərəncam verməyinizi xahiş edirik” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2016-cı il 
15 noyabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin Cinayət 
Kollegiyasının 1(107)-168/2016 nömrəli 10 noyabr 2016-cı il tarixli məktubunda 
göstərilənlər Palata sədrinin 2016-cı il 15 noyabr tarixli 1/48 nömrəli sərəncamına 
əsasən sərbəst auditor Adıgözəl Maqsud oğlu Musayevə tapşırılmışdır. Auditor 
yoxlaması üçün lazım olan zəruri sənədlərinin Şəki Apellyasiya Məhkəməsində olması 
ilə əlaqədar sərəncamın icrasını vaxtında təmin etmək mümkün olmamış və Adıgözəl 
Musayev tərəfindən bu barədə 2017-ci il 16 mart tarixli məktubla Palata sədrinə məruzə 
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edilmişdir. Sərəncamın icrası 27.03.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib 
edilmiş audit hesabatının Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə təqdim edilməsi təmin 
edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə Baş idarəsi tərəfindən göndərilmiş “Azərbaycan Respublikasının Baş 
Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş idarəsinin İstintaq idarəsində 
Azərbaycan Respublikası CM-nin 179.3.2 və 308.1-ci maddələri ilə istintaq olunan 
150316036 nömrəli cinayət işi üzrə Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 5(001)423/2016 
nömrəli iş üzrə 2016-cı il 14 noyabr tarixli qərarı icra edilməsi üçün Sizə göndərilir” 
başlıqlı məktub Palata sədrinin 2016-cı il 17 noyabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Azərbaycan 
Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş idarəsinin 
2016-cı il 15 noyabr tarixli 150316036 nömrəli məktubunda göstərilənlər Palata sədrinin 
2016-cı il 17 noyabr tarixli 1/49 nömrəli sərəncamına əsasən sərbəst auditor Adıgözəl 
Maqsud oğlu Musayevə tapşırılmışdır. Palata sədrinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli 
dərkənar-göstərişinə əsasən, A.Musayev tərəfindən göndərilmiş məktub Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. A.Musayevin məktubundan 
məlum olmuşdur ki, auditor yoxlaması üçün lazım olan materiallar auditora təqdim 
edilmədiyi üçün sərəncamın icrasını təmin etmək mümkün olmamışdır. Qeyd edilən 
səbəblərə görə Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 5(001)423/2016 nömrəli iş üzrə 2016-cı 
il 14 noyabr tarixli qərarının icrasının yoxlama materialları təqdim ediləcəyi halda 
mümkün olacağı barədə məktub hazırlanmış və 08.02.2017-ci il tarixində Azərbaycan 
Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş idarəsinə 
göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə tərəfindən göndərilmiş “Bakı Apellyasiya 
Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 2(103)-8356/2016 nömrəli iş üzrə 11 oktyabr 2016-
cı il tarixli qərardadı icra edilməsi üçün Sizə göndərilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 
2016-cı il 22 noyabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki 
Kollegiyasının 2(103)-8356/2016 nömrəli iş üzrə 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 
qərardadında qoyulmuş sualların cavablandırılması Palata sədrinin 2016-cı il 22 noyabr 
tarixli 1/50 nömrəli sərəncamına əsasən sərbəst auditor Şirinov Yasin Rza oğluna 
tapşırılmışdır. Palata sədrinin 2017-ci il 06 fevral tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, 
Yasin Şirinov tərəfindən göndərilmiş məktub Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Y.Şirinovun məktubundan məlum olmuşdur 
ki, auditor yoxlaması üçün zəruri olan materiallar auditora təqdim edilmədiyi üçün 
sərəncamın icrasını təmin etmək mümkün olmamışdır. Qeyd edilən səbəblərə görə 
2(103)-8356/2016 nömrəli iş üzrə 11 oktyabr 2016-cı il tarixli qərardadının icrasının 
yoxlama materialları təqdim ediləcəyi halda mümkün olacağı barədə məktub  
hazırlanmış və 08.02.2017-ci il tarixində Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilməsi 
təmin edilmişdir. 
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 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən göndərilmiş “Bakı 
şəhəri sakini Məmmədov İbrahim və qeyrilərinin Qəbələ rayon Hacıalılı bələdiyyəsi və 
Qəbələ rayonu Şamılı bələdiyyəsinin əməkdaşlarının qanunsuz əməlləri barədə 
müraciətləri əsasında istintaq aparılır. Qəbələ rayon prokuroru tərəfindən qeyd edilən 
bələdiyyələrdə əmlak və vəsaitindən istifadə olunması sahəsində yoxlama aparılması 
üçün mütəxəssis cəlb edilməsi məqsədilə 2016-cı il 03 dekabr tarixli qərar Sizə 
göndərilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2016-cı il 16 dekabr tarixli dərkənar-
göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. Qəbələ rayon prokurorunun 2016-cı il 03 dekabr tarixli qərarında qoyulmuş 
sualların aydınlaşdırılması Palata sədrinin 2016-cı il 16 dekabr tarixli 1/54 nömrəli 
sərəncamına əsasən sərbəst auditor Qulu Soltanova tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 
19.01.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının 
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən göndərilmiş “Cəlilabad 
rayon prokurorunun 2016-cı il 27 dekabr tarixli qərarında göstərilən Gülməmmədli 
bələdiyyəsi ilə bağlı qoyulmuş sualların aydınlaşdırılmasından ötrü təcrübəli mütəxəssis 
ayırmaqla yoxlamanın aparılmasını təmin edib, nəticəsinə dair sənədlərin Respublika 
Baş Prokurorluğuna göndərilməsinə göstəriş verməyinizi xahiş edirəm” başlıqlı məktub 
Palata sədrinin 2017-ci il 11 yanvar tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Cəlilabad rayon prokurorunun 
2016-cı il 27 dekabr tarixli qərarında göstərilən Gülməmmədli bələdiyyəsi ilə bağlı 
qoyulmuş sualların aydınlaşdırılması Palata sədrinin 12.01.2017-сi il tarixli 1/1 nömrəli 
sərəncamına əsasən sərbəst auditor Şərif Miri oğlu Bəşirova tapşırılmışdır. Palata 
sədrinin 2017-ci il 15 fevral tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Ş.Bəşirov tərəfindən 
göndərilmiş məktub Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. Ş.Bəşirovun məktubundan məlum olmuşdur ki, 2012-2014-cü illərin audit 
yoxlaması üçün lazım olan mühasibat sənədləri saxlanılmadığı üçün sərəncamın 
icrasını təmin etmək mümkün olmamışdır. Qeyd edilən səbəblərə görə Cəlilabad rayon 
prokurorunun 2016-cı il 27 dekabr tarixli qərarının icrasının mümkün olmaması barədə 
məktub hazırlanmış və 17.02.2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Baş 
Prokurorluğuna göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiyası 
tərəfindən göndərilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 aprel tarixli 
1993 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci 
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icra vəziyyəti ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər 
barədə məlumatları Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim edəcək 
məsul şəxsin müəyyən edilməsi və məsul şəxslə bağlı məlumatların məktuba əlavə 
edilmiş formaya uyğun hazırlanaraq cari ilin 18 yanvar tarixinədək Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə üzrə Komissiyasının Katibliyinə göndərilməsi xahiş edilir və eyni zamanda 
məsul şəxsin cari ilin 23 yanvar tarixində Hilton Bakı otelində “Elektron Monitorinq 
Sistemi”nin təqdimatı və istifadə qaydaları ilə bağlı keçiriləcək təlimdə iştirakının təmin 
edilməsi xahiş edilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 16 yanvar tarixli 
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dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə 
daxil olmuşdur. “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 
Planı”nın icrasını təmin etmək məqsədilə Palata sədrinin 1/2 nömrəli 2017-ci il 17 
yanvar tarixli “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 aprel tarixli 1993 
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə bağlı həyata keçiriləcək tədbirlər barədə” 
sərəncamının 1-ci bəndinə əsasən, Milli Fəaliyyət Planının icra vəziyyəti ilə bağlı həyata 
keçirilmiş tədbirlər barədə məlumatları Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya 
təqdim edəcək məsul şəxs Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov müəyyən edilmişdir. Sərəncamın 2-ci 
bəndinə uyğun olaraq Elektron Monitorinq Sistemində məsul şəxslə bağlı yaradılacaq 
Şəxsi kabinet üçün tələb edilən məlumatların 2017-ci il 17 yanvar tarixli məktubla 
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiyasının Katibliyinə göndərilməsi təmin 
edilmişdir. Sərəncamın 3-cü bəndinə əsasən 2017-ci il 23 yanvar tarixində keçirilmiş 
təlimdə Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin 
rəis müavini Fəzail Məmmədovun iştirakı təmin edilmişdir.  

 Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə tərəfindən göndərilmiş “İddiaçılar Əlizadə İlqar 
və Sadıqov Azərin cavabdehlər Əliyev Samir, Əliyev Cahangir, Mirhəsənov Oktay və 
üçüncü şəxs Hacıyev Samirə qarşı təsisçi və pay hüququnun təmin edilməsi barədə 
iddiasına dair mülki iş üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 2(103)-
3702/2016 nömrəli 14 iyun 2016-cı il tarixli qərardadına əsasən kompleks ekspertizanın 
aparılması üçün auditor xidmətinin təşkil olunmasına göstəriş verməyinizi xahiş edirik” 
başlıqlı məktub Palata sədrinin 2016-cı il 04 avqust tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Bakı Apellyasiya 
Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 2(103)-3702/2016 nömrəli 14 iyun 2016-cı il tarixli 
qərardadında göstərilənlər Palata sədrinin 2016-cı il 04 avqust tarixli 1/28 nömrəli 
sərəncamına əsasən sərbəst auditor Əliyev Avtandil Adıgözəl oğluna tapşırılmışdır. 
Palata sədrinin 2016-cı il 19 dekabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, A.Əliyev 
tərəfindən göndərilmiş məktubdan aydın olmuşdur ki, sərəncam icra edilməmiş və bu 
səbəbdən 1/28 nömrəli sərəncamı müvəqqəti olaraq Palataya qaytarılmışdır. Bakı 
Apellyasiya Məhkəməsinin 2016-cı il 30 dekabr tarixli 2(103)-3702/2016 nömrəli 
məktubuna uyğun olaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 2(103)-
3702/2016 saylı 14 iyun 2016-cı il tarixli qərardadına əsasən kompleks ekspertizanın 
aparılması A.Əliyev tərəfindən edilmədiyinə görə həmin işin icrası Palata sədrinin 2017-
ci il 18 yanvar tarixli 1/3 nömrəli sərəncamı ilə sərbəst auditor Bəşirov Şərif Miri oğluna 
tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 20.02.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib 
edilmiş audit hesabatının Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasına təqdim 
edilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.9.1-
ci “Auditorlar Palatasında auditor xidməti sahəsində PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə 
qanunvericiliyin icrasına məsul şəxslərin təyin edilməsi” bəndinə və  Palata sədrinin 
2017-ci il 23 yanvar tarixli 1/4 nömrəli “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və 
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ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizəyə dair 2017 – 2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatasına icrasının təmin edilməsi tövsiyə olunan işlərin 
həyata keçirilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-
ci il üzrə iş planının 3.9.1-ci və 3.9.2-ci bəndlərinin icrası barədə” sərəncamının 1-ci 
bəndinə əsasən Auditorlar Palatasında auditor xidməti sahəsində PL/TM-ə qarşı 
mübarizə üzrə qanunvericiliyin icrası üzrə məsul şəxslər Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov və Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə 
müşaviri Nəcəf Talıbov təyin edilmiş və Palatanın 2017-ci il üzrə iş planının 3.9.2-ci 
“Auditorlar Palatasının  tərkibində PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində nəzarəti həyata 
keçirəcək struktur bölmənin müəyyən edilməsi” bəndinə və  Palata sədrinin 2017-ci il 23 
yanvar tarixli 1/4 nömrəli sərəncamının 2-ci bəndinə əsasən Auditorlar Palatasının 
tərkibində PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə tapşırılmışdır. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 24 yanvar tarixli 1/5 nömrəli “Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 21 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Lisenziyalar və 
icazələr” portalı haqqında Əsanamədən irəli gələn vəzifələrin Auditorlar Palatası 
tərəfindən icrasının təmin edilməsi barədə” sərəncamının 2-ci bəndinin icrasına uyğun 
olaraq “Lisenziyalar və icazələr” portalı haqqında Əsanamədə nəzərdə tutulan bütün 
müddəaların Təlimatda əks olunmasını nəzərə alaraq heç bir irad və təklifin olmadığı 
barədə cavab məktubu hazırlanmış və Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq 
əlaqələr idarəsinə göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi tərəfindən göndərilmiş “İddiaçı 
Vəliyev Racu Həsən oğlunun cavabdeh “Bahar Energy Operating Company Limited” 
şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyinə qarşı “ödənilməmiş əmək 
haqqının və əmək haqqının gecikdirilməsi nəticəsində yaranmış ödəncin hesablanması 
ilə əlaqədar iddia ərizəsində qeyd edilmiş hesablamaların qanunauyğun olub-olmaması 
barədə müvafiq arayışın sorğunu təqdim edən şəxs vasitəsi ilə məhkəməyə 
göndərilməsini Sizdən xahiş edirik” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 23 yanvar 
tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinə daxil olmuşdur. Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 19 
dekabr tarixli 2(005)-3592/2016 nömrəli məktubuna əsasən auditor yoxlamasının 
aparılması Palata sədrinin 24.01.2017-сi il tarixli 1/6 nömrəli sərəncamına əsasən 
sərbəst auditor Həsənov Ülvi Dilqəm oğluna tapşırılmışdır. Auditor yoxlaması üçün 
lazım olan sənədlər auditora təqdim edilmədiyi üçün sərəncamın icrasını vaxtında təmin 
etmək mümkün olmamış və Ü.Həsənov tərəfindən bu barədə 2017-ci il 07 mart tarixli 
məktubla Palata sədrinə məruzə edilmişdir. Sərəncamın icrası 02.06.2017-ci il tarixində 
başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının Nərimanov Rayon Məhkəməsinə 
təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 11 iyul 2017-ci il tarixində Ədliyyə Nazirliyinin 
Nərimanov rayon icra şöbəsindən təkrar audit aparılması ilə bağlı müraciət məktubu 
Auditorlar Palatasına daxil olmuş və məhkəmə orqanı tərəfindən təkrar audit 
aparılmasına dair qərar qəbul olunacağı təqdirdə təkrar auditin aparıla biləcəyi ilə bağlı 
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cavab məktubunun 2017-ci il 31 avqust tarixində göndərilməsi təmin edilmişdir. 08 
sentyabr 2017-ci il tarixində tələbkar Vəliyev Racu Həsən oğlu tərəfindən sərbəst 
auditor Ülvi Həsənov ilə bağlı ərizə Palata sədrinin 2017-ci il 11 sentyabr tarixli 
dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə 
daxil olmuşdur. Ərizəyə müvafiq cavabın hazırlanması və 25 sentyabr 2017-ci il 
tarixində tələbkar Racu Vəliyevə göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq baş 
idarəsi tərəfindən göndərilmiş “1329 nömrəli cinayət işi üzrə “Muğanbank” ASC-nin 
valyuta mübadiləsi üzrə fəaliyyətinin yoxlanılması haqqında Bakı şəhəri Nərimanov 
Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il  25 yanvar tarixli qərarının icrasını təmin etməyinizi 
xahiş edirəm” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 30 yanvar tarixli dərkənar-
göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq baş 
idarəsinin 2017-ci il 30 yanvar tarixli 7/370 nömrəli məktubuna uyğun olaraq, 1329 
nömrəli cinayət işi üzrə “Muğanbank” ASC-nin 2016-cı ilin yanvar-avqust aylarında 
valyuta mübadiləsi üzrə fəaliyyətinin yoxlanılması haqqında Bakı şəhəri Nərimanov 
Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il  25 yanvar tarixli qərarının icrası üzrə araşdırma 
aparılması Palata sədrinin 2017-ci il 30 yanvar tarixli 1/7 nömrəli sərəncamına əsasən 
“Azərbeynəlxalq Audit Xidməti” MMC-nin direktor-auditoru Misir Zaman oğlu Əhmədova 
tapşırılmışdır. Palata sədrinin 02.10.2017-ci il tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən 
M.Əhmədov tərəfindən Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə məktub 
daxil olmuşdur. Məktubda sərəncamın icrasının 14.04.2017-ci il tarixində başa 
çatdırılması və tərtib edilmiş akt və əlavələrin Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinə təqdim edilməsi göstərilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin 
İbtidai Araşdırılması Departamenti tərəfindən göndərilmiş “162980476 nömrəli cinayət 
işinin istintaqı ilə əlaqədar olaraq, 01.01.2011-ci il tarixdən 01.01.2016-cı il tarixədək 
olan dövr ərzində “Bakı Pambıq Əyirmə” ASC-nin dövlət büdcəsinə olan vergi borcları 
üzrə ödəmə qabiliyyətinin olub-olmamasının müəyyən edilməsindən ötrü xüsusi biliyə 
malik olan mütəxəssisin ayrılmasına göstəriş verməyinizi xahiş edirik” başlıqlı məktub 
Palata sədrinin 2017-ci il 03 fevral tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Vergilər Nazirliyi yanında Vergi 
Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin 2017-ci il 02 fevral tarixli 
1791020001212200 nömrəli məktubunun icrası Palata sədrinin 03.02.2017-сi il tarixli 
1/8 nömrəli sərəncamına əsasən sərbəst auditor Qulu Mehbalı oğlu Soltanova 
tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 07.02.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib 
edilmiş audit hesabatının Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Vergi 
Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi tərəfindən 
göndərilmiş “Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 
icraatında olan “Azəryol Tikinti” MMC-nin müflis elan olunması tələbinə dair mülki iş 
üzrə auditor yoxlamasının aparılması barədə məhkəmənin 2016-cı il 29 noyabr tarixli 2-
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2(82)-1382/2016 nömrəli qərardadı icra olunması üçün Sizə göndərilir” başlıqlı məktub 
Palata sədrinin 2017-ci il 09 fevral tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Azərbaycan Respublikası 2 saylı 
Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2016-cı il 30 noyabr tarixli 2-2(82)-1382/2016 
nömrəli məktubunun icrası Palata sədrinin 09.02.2017-сi il tarixli 1/9 nömrəli 
sərəncamına əsasən sərbəst auditor Bayramov Vəli Oruc oğluna tapşırılmışdır. Auditor 
yoxlaması üçün lazım olan sənədlər auditora təqdim edilmədiyi üçün sərəncamın 
icrasını vaxtında təmin etmək mümkün olmamış və V.Bayramov tərəfindən bu barədə 
2017-ci il 09 mart tarixli məktubla Palata sədrinə məruzə edilmişdir. Sərəncamın icrası 
13.07.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının 2 saylı 
Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq və Təhqiqat 
idarəsi tərəfindən göndərilən “Baş İstintaq və Təhqiqat idarəsinin Ağır cinayətlərin 
istintaqı şöbəsinin icraatında olan 160090523 nömrəli cinayət işi üzrə mütəxəssis təyin 
edilməsi haqqında qəbul edilmiş qərarı göndərməklə müvafiq auditor yoxlaması 
aparılaraq rəy verilməsinə göstəriş verməyinizi xahiş edirəm” başlıqlı məktub Palata 
sədrinin 2017-ci il 13 fevral tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı 
və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Baş İstintaq və Təhqiqat idarəsinin Ağır 
cinayətlərin istintaqı şöbəsinin icraatında olan 160090523 nömrəli cinayət işi üzrə audit 
yoxlamasının aparılması Palata sədrinin 2017-ci il 13 fevral tarixli 1/11 nömrəli 
sərəncamına əsasən sərbəst auditor Elnur Elxan oğlu İbrahimova tapşırılmışdır. 
Sərəncamın icrası 13.05.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit 
hesabatının Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq və Təhqiqat 
idarəsinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən 
göndərilmiş “Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin icraatında olan Məmmədov Ramin 
Yaşar oğlunun Azərbaycan Respublikası CM-nin 179.3.2-ci maddəsi ilə 
təqsirləndirilməsinə dair cinayət işi üzrə məhkəmənin 2017-ci il 31 yanvar tarixli 1(091)-
18/17 nömrəli qərarı icra edilməsi üçün Sizə göndərilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 
2017-ci il 22 fevral tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 
31 yanvar tarixli 1(091)-18/17 nömrəli qərarının icrası Palata sədrinin 22.02.2017-сi il 
tarixli 1/13 nömrəli sərəncamına əsasən “JPA İNTERNATİONAL AZƏRBAYCAN” MMC-
nin direktor-auditoru Vəli Rəhim oğlu Rəhimova tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 
10.06.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının Şəki Ağır 
Cinayətlər Məhkəməsinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 

 2017-ci il 09 fevral tarixində Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi tərəfindən 
göndərilmiş “İddiaçı Əliyev Ənvər Abış oğlunun cavabdeh “Bakı İxtisaslaşdırılmış 
Nəqliyyat” ASC-yə qarşı “pul” tələbinə dair iddia ərizəsi üzrə 2(007)-28/2017 nömrəli 
mülki iş Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 11 yanvar tarixli 
qərardadına əsasən audit yoxlaması keçirilməsi üçün Sizə göndərilir” başlıqlı məktub 
Palata sədrinin 2017-ci il 24 fevral tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi 
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təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Bakı şəhəri Nizami Rayon 
Məhkəməsinin 2(007)-28/2017 nömrəli iş üzrə 2017-ci il 11 yanvar tarixli qərardadında 
göstərilənlərin icrası Palata sədrinin 24.02.2017-сi il tarixli 1/14 nömrəli sərəncamına 
əsasən sərbəst auditor Qulu Mehbalı oğlu Soltanova tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 
28.03.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının Bakı 
şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən göndərilmiş “Şəki rayon 
prokurorunun 2017-ci il 07 mart tarixli qərarında göstərilən Turan bələdiyyəsinin 
fəaliyyətinin yoxlanılmasından ötrü təcrübəli mütəxəssis ayırmaqla yoxlamanın 
aparılmasını təmin edib, nəticəsinə dair sənədlərin Respublika Baş Prokurorluğuna 
göndərilməsinə sərəncam verməyinizi xahiş edirəm” başlıqlı məktub Palata sədrinin 
2017-ci il 14 mart tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Baş 
Prokurorluğunun 2017-ci il 10 mart tarixli 04/1235 nömrəli məktubuna əsasən Şəki 
rayon prokurorunun 2017-ci il 07 mart tarixli qərarında göstərilən Turan bələdiyyəsinin 
fəaliyyətinin yoxlanılması Palata sədrinin 15.03.2017-сi il tarixli 1/16 nömrəli 
sərəncamına əsasən “JPA İNTERNATİONAL AZƏRBAYCAN” MMC-nin direktor-
auditoru Vəli Rəhim oğlu Rəhimova tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 01.05.2017-ci il 
tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının 30.05.2017-ci il tarixli 
məktubla Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna təqdim edilməsi təmin 
edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Bakı şəhəri Xətai rayon İcra 
şöbəsi tərəfindən göndərilmiş “Xətai rayon İcra şöbəsinin icraatında olan müvafiq 
məhkəmə qərarının icrası ilə bağlı əmək pensiyasının hesablanması sahəsi üzrə 
mütəxəssis rəyinin verilməsi” tələbinə dair Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı 
İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2013-cü il 28 yanvar tarixində qərara alınmış 2014-cü il 
10 yanvar tarixli 2in(82)-270/2013 nömrəli icra sənədi araşdırma aparılması üçün Sizə 
göndərilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 16 mart tarixli dərkənar-göstərişinə 
əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. 
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Bakı şəhəri Xətai rayon İcra şöbəsinin 
2017-ci il 13 mart tarixli qərarı üzrə araşdırma aparılması Palata sədrinin 16.03.2017-сi 
il tarixli 1/17 nömrəli sərəncamına əsasən sərbəst auditor Şərif Miri oğlu Bəşirova 
tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 21.04.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib 
edilmiş audit hesabatının Bakı şəhəri Xətai rayon İcra şöbəsinə təqdim edilməsi təmin 
edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Bakı şəhəri Xəzər rayon polis 
idarəsi tərəfindən göndərilmiş “Xəzər RPİ-nin İstintaq Şöbəsində Azərbaycan 
Respublikası CM-nin 178.3.2 və 213.1 maddələri ilə istintaq edilən 150016087 nömrəli 
cinayət işi üzrə mütəxəssis təyin edilməsi və audit yoxlamasının aparılması haqqında 
qəbul edilmiş qərarın müvafiq əməkdaşlar tərəfindən icra edilməsindən ötrü göstəriş 
verməyinizi Sizdən xahiş edirik” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 13 aprel tarixli 
dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə 
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daxil olmuşdur. Xəzər rayon polis idarəsinin 2017-ci il 10 aprel tarixli 150016087 nömrəli 
məktubuna əsasən, həmin idarənin İstintaq Şöbəsində Azərbaycan Respublikası CM-
nin 178.3.2 və 213.1 maddələri ilə istintaq edilən 150016087 nömrəli cinayət işi üzrə 
auditor yoxlamasının aparılması Palata sədrinin 13.04.2017-сi il tarixli 1/18 nömrəli 
sərəncamına əsasən sərbəst auditor Şirinov Yasin Rza oğluna tapşırılmışdır. Xəzər 
rayon polis idarəsi tərəfindən göndərilmiş “150016087 nömrəli cinayət işi üzrə audit 
aparılması ilə bağlı zərurətin aradan qaldırılması səbəbindən qərarın icra edilmədən 
qaytarılmasına dair aidyyəti üzrə göstəriş verməyinizi xahiş edirik” başlıqlı məktub 
Palata sədrinin 2017-ci il 20 aprel tarixli “Nəzərə alınsın” dərkənar-göstərişinə əsasən, 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Daxil olmuş 
məktuba əsasən, 13.04.2017-сi il tarixli 1/18 nömrəli sərəncam Y.Şirinov tərəfindən icra 
edilmədən Palataya qaytarılmışdır. 

 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Polis İdarəsi İstintaq Şöbəsi tərəfindən göndərilmiş 
“160040493 saylı cinayət işi üzrə auditin keçirilməsi haqqında qərarın surəti aidiyyəti 
üzrə Sizə göndərilir, rəy verilməsindən ötrü müvafiq göstəriş verməyinizi xahiş edirəm” 
başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 13 aprel tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Bakı şəhəri 
Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin 10.04.2017-ci il tarixli 160040493 nömrəli məktubuna 
əsasən, 160040493 nömrəli cinayət işi üzrə qəbul edilmiş 10.04.2017-ci il tarixli 
qərarında göstərilən sualların cavablandırılması Palata sədrinin 13.04.2017-сi il tarixli 
1/19 nömrəli sərəncamına əsasən sərbəst auditor Qulu Mehbalı oğlu Soltanova 
tapşırılmışdır. Lakin “Büllur Elm İstehsalat” MMC-nin rəhbərliyi müqavilə bağlamaqdan 
imtina etdiklərinə görə 13.04.2017-сi il tarixli 1/19 saylı sərəncamın icrası yerinə yetirilə 
bilməmiş və bu barədə Q.Soltanov tərəfindən 24.04.2017-ci il tarixli məktubla Palata 
sədrinə məlumat verilmişdir.  

 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən göndərilmiş “İddiaçı Məmmədova 
Səbirə Əsgər qızının cavabdeh “Suraxanı Bazarı” ASC-nə qarşı “cavabdehdən 2015-ci 
ilin yekunlarına görə 2,81% səhmlərə görə divident kimi 51.876 manat, əldən çıxmış 
faydaya görə 5000 manat, mənəvi zərərə görə 10.000 manat, ödənilmiş dövlət rüsumu 
30 manat, cəmi 66.906 manat pul vəsaitinin iddiaçının xeyrinə tutulması” tələbinə dair iş 
üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 18 noyabr 2016-cı il tarixli qərardadı audit 
yoxlamasının aparılması üzrə rəy verilməsi üçün Sizə göndərilir” başlıqlı məktub Palata 
sədrinin 2016-cı il 02 dekabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı 
və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-
İqtisadi Kollegiyasının 2-2(103)-628/2016 nömrəli 18 noyabr 2016-cı il tarixli 
qərardadında göstərilənlər Palata sədrinin 2016-cı il 02 dekabr tarixli 1/53 nömrəli 
sərəncamına əsasən sərbəst auditor İsmayılov Səxavət İsmayıl oğluna tapşırılmışdır. 
Sərəncamın icrasını vaxtında yerinə yetirmədiyi üçün Palata sədrinin göstərişi ilə 
Səxavət İsmayılova xəbərdarlıq məktubu göndərilmişdir. 2017-ci il 31 yanvar tarixli 
məktubla Səxavət İsmayılov Palata sədrinin 2016-cı il 02 dekabr tarixli 1/53 nömrəli 
sərəncamının icra edilmişdiryi məlumatını vermişdir. 2017-ci il 23 yanvar tarixində Bakı 
Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən göndərilmiş “Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 18 
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noyabr 2016-cı il tarixli qərardadı üzrə audit yoxlamasının aparılmasını Auditorlar 
Palatasının digər üzvünə həvalə etməyinizi xahiş edirik” başlıqlı məktuba əsasən 2016-
cı il 02 dekabr tarixli 1/53 nömrəli sərəncam ləğv edilmiş və Bakı Apellyasiya 
Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 2-2(103)-628/2016 nömrəli 18 noyabr 
2016-cı il tarixli qərardadında göstərilənlər Palata sədrinin 2017-ci il 13 fevral tarixli 1/10 
nömrəli sərəncamına əsasən sərbəst auditor Bəşirov Şərif Miri oğluna tapşırılmışdır. 
Sərəncamın icrası 10.03.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit 
hesabatının Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasına təqdim 
edilməsi təmin edilmişdir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən göndərilmiş “İddiaçı 
Məmmədova Səbirə Əsgər qızının cavabdeh “Suraxanı Bazarı” ASC-nə qarşı 
“cavabdehdən 2015-ci ilin yekunlarına görə 2,81% səhmlərə görə divident kimi 51.876 
manat, əldən çıxmış faydaya görə 5000 manat, mənəvi zərərə görə 10.000 manat, 
ödənilmiş dövlət rüsumu 30 manat, cəmi 66.906 manat pul vəsaitinin iddiaçının xeyrinə 
tutulması” tələbinə dair iş üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 31 mart 2017-ci il tarixli 
qərardadı təkrar audit yoxlamasının aparılması üzrə rəy verilməsi üçün Sizə göndərilir” 
başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 13 aprel tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Bakı Apellyasiya 
Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 2-2(103)-15/17 nömrəli 31 mart 2017-ci il 
tarixli qərardadında göstərilənlər Palata sədrinin 2017-ci il 13 aprel tarixli 1/20 nömrəli 
sərəncamına əsasən sərbəst auditor Adıgözəl Maqsud oğlu Musayevə tapşırılmışdır. 
Sərəncamın icrası 17.05.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit 
hesabatının Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasına təqdim 
edilməsi təmin edilmişdir. 

 Palata sədrinin 04.05.2017-ci il tarixli 1/21 nömrəli “Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər 
üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi 
barədə 3 may 2017-ci il tarixli Fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrası haqqında” 
sərəncamının 2-ci bəndinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi 
tərəfindən təkliflər hazırlanmış və İşçi qrupunun rəhbəri, Palata sədrinin müavini 
Fəxrəddin İsmayılova təqdim edilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi tərəfindən 
göndərilmiş “Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi 
tərəfindən 2-2(82)-164/2017 nömrəli iş üzrə qəbul edilmiş 2017-ci il 27 yanvar  tarixli 
qərardad icra olunması üçün Sizə göndərilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 
08 may tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinə daxil olmuşdur. Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi 
Məhkəməsinin 2-2(82)-164/2017 nömrəli iş üzrə qəbul edilmiş 2017-ci il 27 yanvar tarixli 
qərardadının icrası Palata sədrinin 08.05.2017-сi il tarixli 1/22 nömrəli sərəncamına 
əsasən sərbəst auditor Qulu Mehbalı oğlu Soltanova tapşırılmışdır. Auditor yoxlaması 
üçün lazım olan sənədlər auditora təqdim edilmədiyi üçün sərəncamın icrasını vaxtında 
təmin etmək mümkün olmamış və Q.Soltanov tərəfindən bu barədə 2017-ci il 07 iyul 
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tarixində 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinə məlumat verilmiş və məktubla 
Palata sədrinə məruzə edilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə Baş İdarəsinin Auditorlar Palatasına ünvanladığı «Yoxlama nəticələrinin 
rəsmiləşdirilməsi və prokurorluq orqanlarına göndərilməsi barədə» 2017-ci il 21 aprel 
tarixli 02/7-29 çıx nömrəli məktubuna əsasən Palata sədrinin 08.05.2017-сi il tarixli 1/23 
nömrəli “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə yoxlamaların aparılması, nəticələrin 
rəsmiləşdirilməsi və müvafiq qurumlara göndərilməsi barədə” imzalanmış sərəncamın 1-
ci bəndinə əsasən, Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov, Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov və Qanunvericilik 
və hüquqi məsələlər üzrə Komitənin sədri Elnur İbrahimov tərəfindən “Səlahiyyətli dövlət 
orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair Qayda”nın layihəsi hazırlanmış və 
2017-ci ilin 08 iyun tarixində tabeçilik qaydasında rəhbərliyə təqdim edilmişdir. Qayda 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli iclasında müzakirə edilmiş və 
Şuranın 289/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Sərəncamın 2-ci bəndinə əsasən, 
səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara cəlb ediləcək yüksək 
mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərə, habelə təcrübəyə, bilik və  bacarığa malik olan auditorlarla 
bağlı təkliflər hazırlanmış və Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi 
tərəfindən 2017-ci ilin 10 may tarixində rəhbərliyə təqdim edilmişdir.  

 Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Polis İdarəsi İstintaq Şöbəsi tərəfindən göndərilmiş 
“160040493 saylı cinayət işi üzrə auditin keçirilməsi haqqında qərarın surəti aidiyyəti 
üzrə Sizə göndərilir, rəy verilməsindən ötrü müvafiq göstəriş verməyinizi xahiş edirəm” 
başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 11 may tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Bakı şəhəri 
Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin 10.04.2017-ci il tarixli 160040493 nömrəli məktubuna 
əsasən, 160040493 nömrəli cinayət işi üzrə qəbul edilmiş 10.04.2017-ci il tarixli 
qərarında göstərilən sualların cavablandırılması Palata sədrinin 12.05.2017-сi il tarixli  
1/24 nömrəli sərəncamına əsasən sərbəst auditor Şərif Miri oğlu Bəşirova tapşırılmışdır. 
Auditor yoxlaması üçün lazım olan sənədlər auditora təqdim edilmədiyi üçün 
sərəncamın icrasını vaxtında təmin etmək mümkün olmamış və Ş.Bəşirov tərəfindən bu 
barədə 2017-ci il 08 iyun tarixli məktubla Palata sədrinə məruzə edilmişdir. Sərəncamın 
icrası 24.06.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının 
Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Polis İdarəsinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir. Şərif 
Bəşirovun keçirdiyi auditlə bağlı “Billur Elm İstehsalat” MMC tərəfindən göndərilən ərizə 
Palata sədrinin 03.07.2017-ci il tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Ərizəyə əsasən cavab məktubu 
hazırlanmış və 2017-ci il 04 iyul tarixində aidiyyatı üzrə göndərilməsi təmin edilmişdir. 
Palata sədrinin 20.11.2017-ci il tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, “Billur Elm 
İstehsalat” MMC tərəfindən göndərilən təkrar ərizəyə baxılmış, Şərif Bəşirovun yazılı 
izahatı alınmış, tərtib olunmuş auditor rəyinə hüquqi qiymət vermək və sübut növü kimi 
tanıyıb-tanımamaq səlahiyyətli orqanın hüquqlarına aid olması barədə cavab məktubu 
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hazırlanmış və 2017-ci il 30 noyabr tarixində aidiyyatı üzrə göndərilməsi təmin 
edilmişdir. 

 Palata sədrinin 2017-ci il 15 may tarixli 1/25 nömrəli “Səlahiyyətli dövlət 
orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara cəlb ediləcək auditorların siyahısının təsdiq 
edilməsi barədə” sərəncamının 5-ci bəndinə əsasən, həmin sərəncamın Palata sədrinin 
imzası ilə 30.05.2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında 
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinə, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə və 
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə göndərilməsi təmin edilmişdir. 
Sərəncamının 5-ci bəndinə əsasən Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi 
tərəfindən cari ilin birinci yarımili və III rübü ərzində səlahiyyətli dövlət orqanlarının 
sifarişi əsasında aparılmış yoxlamaların nəticələrinə dair ümumiləşdirilmiş arayışlar 
hazırlanmış və 2017-ci il 21 iyul və 04 oktyabr tarixlərində tabeçilik qaydasında Palata 
sədrinə təqdim edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Cəlilabad rayon Polis Şöbəsi 
tərəfindən göndərilmiş “Cəlilabad rayon Polis Şöbəsində istintaq edilən 160376029 
nömrəli cinayət işi üzrə qəbul edilmiş “audit yoxlamasının nəticəsinə dair akt əldə 
olunması barədə” qərarın icra olunmasından ötrü müvafiq göstəriş verməyinizi xahiş 
edirəm” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 06 iyul tarixli dərkənar-göstərişinə 
əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Cəlilabad 
rayon Polis Şöbəsinin 2017-ci il 05 iyul tarixli 669 nömrəli məktubuna əsasən 
160376029 nömrəli cinayət işi üzrə 2017-ci il 05 iyul tarixli qərarında göstərilənlərin 
icrası Palata sədrinin 07.07.2017-сi il tarixli  1/26 nömrəli sərəncamına əsasən sərbəst 
auditor Şərif Miri oğlu Bəşirova tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 12.07.2017-ci il 
tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının Cəlilabad rayon Polis 
Şöbəsinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən göndərilmiş “Zaqatala 
rayon prokurorunun 2017-ci il 08 iyul tarixli qərarında göstərilən Zaqatala rayonu 
Gözbarax bələdiyyəsi ilə bağlı qoyulmuş sualların aydınlaşdırılması və 
cavablandırılmasından təcrübəli mütəxəssis ayırmaqla yoxlamanın aparılmasını təmin 
edib, nəticəsinə dair sənədlərin Respublika Baş Prokurorluğuna göndərilməsinə 
sərəncam verməyinizi xahiş edirəm” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 18 iyul 
tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinə daxil olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun 2017-ci il 14 
iyul tarixli 04/3515 nömrəli məktubuna əsasən Zaqatala rayon prokurorunun 2017-ci il 
08 iyul tarixli qərarında göstərilən Zaqatala rayonu Gözbarax bələdiyyəsinin fəaliyyətinin 
yoxlanılması Palata sədrinin 19.07.2017-сi il tarixli 1/28 nömrəli sərəncamına əsasən 
sərbəst auditor Qulu Mehbalı oğlu Soltanova tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 2017-ci il 
12 avqust tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının 21.08.2017-ci 
il tarixli məktubla Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna təqdim edilməsi təmin 
edilmişdir. 
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 Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin 
İbtidai Araşdırılması Departamenti tərəfindən göndərilən “162980213 nömrəli cinayət 
işinin istintaqı ilə əlaqədar olaraq, 01.01.2013-cü il tarixdən 01.01.2017-ci il tarixədək 
olan dövr ərzində “Bakı Neft Qaz Mədən Avadanlıqları Zavodu” Törəmə ASC-nin 
gəlirlərinin mənbəyi və istiqamətləri, o cümlədən xərcləri, debitor və kreditor borclarının 
müəyyən edilməsindən ötrü xüsusi biliyə malik olan mütəxəssisin ayrılmasına dair 
göstəriş verməyinizi xahiş edirəm” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 10 avqust 
tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinə daxil olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Vergi 
Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin 2017-ci il 09 avqust tarixli 
1791020010500200 nömrəli məktubunun icrası Palata sədrinin 10.08.2017-сi il tarixli 
1/29 nömrəli sərəncamına əsasən sərbəst auditor Xaləddin Cəlal oğlu Əliyevə 
tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 2017-ci il 28 avqust tarixində başa çatdıqdan sonra 
tərtib edilmiş audit hesabatının Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai 
Araşdırılması Departamentinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 

 “Premium-Audit” MMC-nin direktor-auditoru Natiq Kərimov tərəfindən göndərilən 
“Sizin 15 may 2017-ci il tarixli 1/25 nömrəli “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə 
aparılan yoxlamalara cəlb ediləcək auditorların siyahısının təsdiq edilməsi barədə” 
sərəncamınızın müvafiq bəndlərinə əsasən, “Şərq-Qərb” ASC-nin və “Şərq-Qərb Mülk” 
MMC-də audit aparmaq üçün müvafiq sərəncam verməyinizi xahiş edirəm” başlıqlı 
məktub Palata sədrinin 2017-ci il 11 avqust tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Bakı şəhəri Binəqədi 
Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 27 iyul tarixli 5(001)-52017 nömrəli və 2017-ci il 27 iyul 
tarixli 5(001)-224/2017 nömrəli qərarlarına uyğun olaraq, 172026128 nömrəli cinayət işi 
üzrə “Şərq-Qərb” ASC-nin və 172026128 nömrəli cinayət işi üzrə “Şərq-Qərb Mülk” 
MMC-nin 2003-2017-ci illər ərzində maliyyə təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılması 
Palata sədrinin 2017-ci il 14 avqust tarixli 1/30 nömrəli sərəncamına əsasən “Premium-
Audit” MMC-nin direktor-auditoru Natiq İmran oğlu Kərimova tapşırılmışdır. 
N.Kərimovun məktubundan aydın olmuşdur ki, xidmət dəyəri yüksək olması səbəbindən 
müəssisələr tərəfindən xidmətdən imtina edilmiş və bu barədə 2017-ci il 14 sentyabr 
tarixli məktubla Palata sədrinə məruzə edilmişdir.  

 Bakı Apelyasiya Məhkəməsi tərəfindən göndərilən “Bakı Apelyasiya 
Məhkəməsinin 2-2(103)-70/2016 saylı 25 avqust 2017-ci il tarixli qərardadının surəti icra 
olunması üçün Sizə göndərilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 20 sentyabr 
tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsinə daxil olmuşdur. İddiaçı “SBS” MMC-nin cavabdehlər “V.V Construction” MMC 
və ARDNŞ “Azəriqaz” İB-yə qarşı cavabdehlərin hesabından 682 699,0 manat pulun 
tutularaq iddiaçının “Bank  of Azerbaijan” bankının 1 saylı filialında olan 2-23161-1 
nömrəli hesabına köçürülməsi  barədə iddiasına dair Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin 2-
2(103)-70/2016 saylı iş üzrə 25 avqust 2017-ci il tarixli qərardadının icrasına dair audit 
aparılması Palata sədrinin 2017-ci il 25 sentyabr tarixli 1/31 nömrəli sərəncamına 
əsasən sərbəst auditor Qulu Mehbalı oğlu Soltanova tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 

134 
 



2017-ci il 11 oktyabr tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının 
Bakı Apelyasiya Məhkəməsinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 

 Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsi tərəfindən göndərilən “Sumqayıt İnzibati-
İqtisadi Məhkəməsinin 2-1(85)-2711/2017 saylı 19 iyul 2017-ci il tarixli qərarının icrasına 
dair müvafiq auditor tərəfindən rəy verilməsi üçün zəruri tapşırıqlar verməyinizi xahiş 
edirik” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 31 oktyabr tarixli dərkənar-göstərişinə 
əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Sumqayıt 
Apelyasiya Məhkəməsinin 2-1(105)-546/2017 nömrəli 2017-ci il 23 oktyabr tarixli 
məktubunda göstərilən “Yaşma Quşçuluq” MMC-nin iddiasının təmin edilməsi barədə 
Sumqayıt İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2-1(85)-2711/2017 saylı 19 iyul 2017-ci il tarixli 
qərarının icrasına dair audit aparılması Palata sədrinin 2017-ci il 1 noyabr  tarixli 1/33 
nömrəli sərəncamına əsasən “Azərbeynəlxalq Audit Xidməti” MMC-nin direktor-auditoru 
Misir Zaman oğlu Əhmədova tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 2017-ci il 15 noyabr 
tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının Sumqayıt Apelyasiya 
Məhkəməsinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 

 Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsi tərəfindən göndərilən “Sumqayıt İnzibati-
İqtisadi Məhkəməsinin 2-1(85)-2709/2017 saylı 19 iyul 2017-ci il tarixli qərarına müvafiq 
auditor tərəfindən rəy verilməsi üçün zəruri tapşırıqlar verməyinizi xahiş edirik” başlıqlı 
məktub Palata sədrinin 2017-ci il 31 oktyabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin 
hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Sumqayıt Apelyasiya 
Məhkəməsinin 2-1(105)-551/2017 nömrəli 2017-ci il 23 oktyabr tarixli məktubunda 
göstərilən “Giləzi Quşçuluq Şirkəti” MMC-nin iddiasının təmin edilməsi barədə Sumqayıt 
İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2-1(85)-2709/2017 saylı 19 iyul 2017-ci il tarixli qərarının 
icrasına dair audit aparılması Palata sədrinin 2017-ci il 1 noyabr  tarixli 1/34 nömrəli 
sərəncamına əsasən “Azərbeynəlxalq Audit Xidməti” MMC-nin direktor-auditoru Misir 
Zaman oğlu Əhmədova tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 2017-ci il 14 noyabr tarixində 
başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının Sumqayıt Apelyasiya 
Məhkəməsinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə Baş idarəsinin İstintaq idarəsi tərəfindən göndərilən “Azərbaycan 
Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş idarəsinin 
İstintaq idarəsində istintaq olunan 172026183 №li cinayət işi üzrə audit yoxlaması 
keçirilməsi barədə Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin qərarı icra edilməsi üçün 
Sizə göndərilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 24 noyabr tarixli dərkənar-
göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 172026183 nömrəli cinayət işinə dair 2017-ci 
il 14 noyabr tarixli 5(001)-369/2017 nömrəli qərarında göstərilənlərə əsasən “İcraçı 
Kredit Agentliyi” MMC-də yoxlama aparılması Palata sədrinin 2017-ci il 24 noyabr tarixli 
1/35 nömrəli sərəncamına əsasən “İntex Audit” MMC-nin  direktor - auditoru Əliyev 
Ruhin Ramiz oğluna tapşırılmışdır. Aparılan  yoxlamanın əhatə etdiyi dövrünün uzun 
olması səbəbindən sərəncamın icrasını vaxtında təmin etmək mümkün olmamış və 
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R.Əliyev tərəfindən bu barədə 2017-ci il 22 dekabr tarixli məktubla Palata sədrinə 
məruzə edilmişdir. Sərəncamın icrası davam edir. 

 Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi tərəfindən 
göndərilən “2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin icraatında olan işə dair ərizəçi 
“Nikoyl İHB” ASC-nin cavabdeh “Great City” MMC-yə qarşı kredit müqaviləsi üzrə 
borcun tutulması, tutmanın ipoteka predmetinə yönəldilməsi tələbinə dair iddia ərizəsi 
üzrə 2-2(82)-723/2017 saylı 02.10.2017-ci il tarixli qərardadı icra edilməsi üçün Sizə 
göndərilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli dərkənar-
göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil 
olmuşdur. Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2017-ci 
il 17 noyabr tarixli 2-2(82)-723/2017 nömrəli məktubuna əsasən, həmin məhkəmənin 
icraatında olan işə dair ərizəçi “Nikoyl İHB” ASC-nin cavabdeh “Great City” MMC-yə 
qarşı kredit müqaviləsi üzrə borcun tutulması, tutmanın ipoteka predmetinə yönəldilməsi 
tələbinə dair iddia ərizəsi üzrə 2-2(82)-723/2017 saylı 02.10.2017-ci il tarixli 
qərardadının icrası ilə bağlı auditor yoxlamasının aparılması Palata sədrinin 2017-ci il 
15 dekabr tarixli 1/39 nömrəli sərəncamına əsasən “İnter Audit” auditor təşkilatının 
direktor-auditoru Bağırov Əlimuxtar Balağa oğluna tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 
davam edir. 

 Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin 
İbtidai Araşdırılması Departamenti tərəfindən göndərilən “172980536 nömrəli cinayət 
işinin istintaqı ilə əlaqədar olaraq, 01.01.2016-cı il tarixdən 22.12.2017-ci il tarixədək 
olan dövr ərzində “Bakı Neft Qaz Mədən Avadanlıqları Zavodu” Törəmə ASC-nin 
gəlirlərinin mənbəyi və istiqamətləri, o cümlədən xərcləri, debitor və kreditor borclarının 
müəyyən edilməsindən ötrü xüsusi biliyə malik olan mütəxəssisin ayrılmasına göstəriş 
verməyinizi xahiş edirəm” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 
dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə 
daxil olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Vergi 
Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin 2017-ci il 22 dekabr tarixli 
1791020019518800 nömrəli məktubuna uyğun olaraq, 172980536 nömrəli cinayət işinin 
istintaqı ilə əlaqədar olaraq, 01.01.2016-cı il tarixdən 22.12.2017-ci il tarixədək olan dövr 
ərzində “Bakı Neft Qaz Mədən Avadanlıqları Zavodu” Törəmə ASC-nin gəlirlərinin 
mənbəyi və istiqamətləri, o cümlədən xərcləri, debitor və kreditor borclarının müəyyən 
edilməsi Palata sədrinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 1/40 nömrəli sərəncamına əsasən 
sərbəst auditor Şəmşinur Rəşid oğlu Hüseynova tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 
davam edir.   
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X. Maliyyə və təsərrüfat idarəsi üzrə 
 

 Palata Sədrinin 23 yanvar  2017-ci il tarixli 1/4  №li sərəncamı (Auditorlar 
Palatasının struktur bölmələrin rəhbərlərinə  və Auditorlar Palatasının Şurası yanında 
müvafiq komitələrin rəhbərlərinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.9.1– 3.9.14-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə icrasını təmin edilməsi barədə) nəzərə alınmışdır. 

 Palata Sədrinin 24 yanvar  2017-ci il tarixli 1/5  №li sərəncamı (AR Prezidentinin 
2017-ci il 21 yanvar tarixli Fərmanı ilə təstiq edilmiş “Lisenziyalar və icazələr” portalı 
haqqında  Əsasnamədən irəli gələn vəzifələrin icrasını təmin edilməsi barədə) nəzərə 
alınmışdır. 

 Palata Sədrinin 28 fevral  2017-ci il tarixli 02  №li əmri (İmtahan Komissiyasının 
üzvlərinə əmək haqqı ödənişi  barədə) müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

 Palata Sədrinin 06 mart  2017-ci il tarixli 03  №li əmri (8 mart beynəlxalq 
Qadınlar günü münasibəti ilə əlaqədar  Palata əməkdaşlarının mükafatlandırılması 
barədə) müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

 Palata Sədrinin 06 mart  2017-ci il tarixli 1/15  №li sərəncamı  (Auditorlar 
Palatasında “dəyirmi masa” nın təşkil edilməsi və fəaliyyəti barədə) nəzərə alınmışdır. 

 Palata Sədrinin 15 mart  2017-ci il tarixli 1/16  №li sərəncamı  (Baş prokurorun 
1-ci müavini R.Usubovun 2017-ci il 10 mart tarixli 04/1235 nömrəli məktubunun icrası  
barədə) müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

 Palata Sədrinin  24 may 2017-ci il tarixli 07 saylı əmri (S.Gülməmmədova maddi 
yardım göstərilməsi barədə) müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

 Palata Sədrinin 01 iyun  2017-ci il tarixli 08 saylı əmri (AR Prezidentinin Rayon 
məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək 
səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısı) nəzərə alınmışdır. 

 Palata Sədrinin  09 iyun  2017-ci il tarixli 09  №li əmri (L.Məmmədovaya maddi 
yardım göstərilməsi barədə) müvafiq qaydada həll edilmişdir.  

 Palata Sədrinin  12 iyul 2017-ci il tarixli 10 saylı əmri (S.Gülməmmədova maddi 
yardım göstərilməsi barədə) müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

 Palata Sədrinin  12 dekabr 2017-ci il tarixli 1/37 saylı sərəncamı (Auditorlar 
Palatası üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının ödənişi vəziyyəti və bu sahədə 
təxirəsalınmaz tədbirlər barədə) müvafiq qaydada həll edilmişdir. 

 Palata Sədrinin  12 dekabr 2017-ci il tarixli 1/41 saylı sərəncamı (BAS-nın 2017-
ci il versiyasının II cildinin tərcüməsi və nəşri  barədə) nəzərə alınmışdır. 

 Palata Sədrinin  20 dekabr 2017-ci il tarixli 15 saylı əmri (“Daxili Audit” 
kurslarının təşkilində əməyi olmuş işçilərin mükafatlandırılması barədə) müvafiq 
qaydada həll edilmişdir. 
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XI. Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi üzrə 

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin 8 may 2017-ci il tarixli 1/23 
№-li “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə yoxlamaların aparılması, nəticələrinin 
rəsmiləşdirilməsi və müvafiq qurumlara göndərilməsi barədə” sərəncamının 2-ci 
bəndinə uyğun olaraq aşağıdakı  təşkilatlar və sərbəst auditorlar barədə təklif 11 may 
2017-ci il tarixdə Palatanın rəhbərliyinə xidməti məktubla siyahı (”Azərbeynəlxalq audit 
xidməti” MMC-nin direktoru Əhmədov Misir Zaman oğlu, ”LŞ Audit” MMC-nin direktoru 
Hüseynov Fərhəddin Əbdülqasım oğlu, sərbəst auditorlar: Hacıəzizov İlham İsfəndiyar 
oğlu, Musayev Adıgözəl Maqsud oğlu, İbrahimov Elnur Elxan oğlu, Şirinov Yasin Rza 
oğlu, Soltanov Qulu Mehbalı oğlu, Bəşirov Şərif Miri oğlu) təqdim edilmişdir. 

• "KPMG Azerbaijan limited" şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı 
nümayəndəliyində plandankənar keyfiyyətə nəzarət yoxlamasının keçirilməsi barədə" 
Auditorlar Palatası sədrinin 14 iyul tarixli 1/27 sərəncamının icrası ilə bağlı Palata Şurası 
yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin müfəttişləri tərəfindən 01 avqust 2017-ci il tarixli 
Hesabat hazırlanmış və Keyfiyyətə nəzarət komitəsinə təqdim edilmişdir.   

• Palataya daxil olan məktuba əsasən "JPA İNTERNATİONAL AZƏRBAYCAN" 
MMC-nin  "ALYANS BETON" MMC-nin fəaliyyəti ilə bağlı 16 fevral 2016-cı il tarixdə 
təqdim etdiyi Auditor Hesabatında ciddi nöqsan və catışmazlıqların olduğunu nəzərə 
alaraq, Auditorlar Palatası Şurasında 2017-ci il 1 dekabr tarixdə müzakirə olunmuş və 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən AT/035 qeydiyyat nömrəli 
Azərbaycan Respublikası ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün "JPA 
İnternational Azərbaycan" MMC-yə verilmiş 2013-cü il 4 mart tarixli 072763 saylı 
lisenziya ləğv edilmişdir. 

• Ləğv prosesində olan QSC "Bank Standard" KB-nin Kreditorlar Komitəsindən 
daxil olmuş müraciətə əsasən "KPMG Azerbaijan limited" şirkətinin Azərbaycan 
Respublikasındakı nümayəndəliyində plandankənar keyfiyyətə nəzarət yoxlaması 
keçirilmiş, nəticəsi Palata Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin iclasında 
müzakirə olunmuş, müvafiq qərar qəbul edilmiş və aidiyyatı üzrə məktublar 
göndərilmişdir.  

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar Platası sədrinin 2016-cı ıl 8 noyabr 1/43 
saylı “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə 
bağlı kargüzarlığın aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər 
haqqında” sərəncamına uyğun olaraq,  Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma 
idarəsindən şöbəmizə daxil olan 390 saylı, 30 oktyabr 2017-ci il tarixli məktub 19 dekabr 
2017-ci il tarixdə cavablandırılmışdır. 
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Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə icrası başa çatdırılmayan və icrası təmin 
edilməyən işlər 

 

Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planı üzrə 

 

1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 1.21-

ci "Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası üzvlərinin üzvlük haqqının müəyyən 

edilməsi və onun ödənilməsi qaydaları barədə təlimatın və Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinin 

təkmilləşdirilməsi" bəndinin 1-ci hissəsi "... Auditorlar Palatası üzvlərinin üzvlük haqqının 

müəyyən edilməsi və onun ödənilməsi qaydaları barədə təlimatın hazırlanması..."  ( 

2017-ci il, V.Rəhimov) təmin edilməmişdir. 

2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.7-ci  

"Auditorlar Palatası ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış orqanlar 

arasında məlumat mübadiləsi və səmərəli əlaqələndirmənin təşkili" bəndi (2017-ci il, 

M.Abbasov, Auditorlar Palatasının Şurası yanında müvafiq Komitələr )  icra 

olunmamışdır. 

 

Plan-proqramlar üzrə: 

1. Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 1.11-ci “Azərbaycanda auditor 

xidməti bazarının təhlili” bəndinə dair tərtib edilmiş plan-proqramın 4-cü "Azərbaycanda 

auditor xidməti bazarının genişləndirilməsinə dair cari və perspektiv təklif və tövsiyələrin 

hazırlanması" bəndi (S.Gülməmmədov, oktyabr-noyabr, 2017) icra olunmayıb. 

2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 

1.14-cü “Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar proqramlar, təlimatlar, tövsiyələr və metodik 

göstərişlərin  hazırlanması” bəndinin icrasına dair Plan-proqramın 9-cu “Dempinqə qarşı 

mübarizə məqsədilə auditdə qiymətqoymaya dair vahid yanaşmanın formalaşdırılması 

üçün auditor yoxlamasının mövcud dəyərinin hesablanması metodikasının tətbiqinə dair 

tövsiyələrin hazırlanması” (V.Rəhimov, N.Talıbov, S.Gülməmmədov, Dempinq və 

haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə, I rüb, 2017-ci il) bəndi icra olunmayıb. 
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3. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 

1.14-cü “Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar proqramlar, təlimatlar, tövsiyələr və metodik 

göstərişlərin  hazırlanması” bəndinin icrasına dair Plan-proqramın 15-ci “Əməliyyat, 

nəzarət və İnformasiya xidmətlərinin  göstərilməsinə dair metodiki vəsaitin hazırlanması” 

(N.Talıbov, Beynəlxalq Audit Standartları və beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə, II rüb, 

2017) icra olunmamışdır. 

4. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 

1.14-cü “Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar proqramlar, təlimatlar, tövsiyələr və metodik 

göstərişlərin  hazırlanması” bəndinin icrasına dair Plan-proqramın 18-ci “Auditor 

təşkilatlarının potensialının qiymətləndirilməsi üzrə metodik vəsaitin hazırlanması” 

(N.Talıbov, Beynəlxalq Audit Standartları və beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə, IV rüb, 

2017) icra olunmamışdır. 

5. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 

1.14-cü “Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar proqramlar, təlimatlar, tövsiyələr və metodik 

göstərişlərin  hazırlanması” bəndinin icrasına dair Plan-proqramın 19-cu “Dəmir yolu  

müəssisələrində auditin aparılmasına dair təlimatın hazırlanması” (N.Talıbov, 

Beynəlxalq Audit Standartları və beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə, IV rüb, 2017) və 

Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 6.1-ci "Auditin aktual problemləri üzrə 

konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və seminarların təşkili" bəndinin 

icrasına dair  plan proqramın 14-cü “Dəmir yolu müəssisələrində auditin aparılması” 

mövzusunda seminarın keçirilməsi  (N Talıbov, 10 oktyabr 2017) icra olunmamışdır. 

 

Auditorlar Palatası Şurasının qərarları üzrə: 

•  Auditorlar Palatası Şurasının «2016-cı il üçün auditorların reytinq səviyyəsinin 

müəyyən edilməsi» haqqında 2017-ci il 19 may tarixli 287/2 nömrəli qərarının 2-ci 

“Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova, Palatanın Şurası yanında Milli 

auditə dəstək və məcburi audit üzrə komitənin sədri, “Mak Azərbaycan” MMC-nin 

direktoru – auditor Z.Hüseynova və “Cavid-Audit” MMC-nin direktoru – auditor 

Ş.Məmmədova tapşırılsın ki, 2017-ci il 1 noyabr tarixinədək beynəlxalq təcrübə nəzərə 

alınmaqla auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsinin yeni metodikasını 

hazırlayıb təsdiq olunması üçün təqdim etsinlər.” bəndinin icrası təmin edilməmişdir. 

•  Auditorlar Palatası Şurasının «Auditin statistik göstəricilər sisteminə dair icmal» 

barədə 2017-ci il 8 noyabr tarixli 292/2 nömrəli qərarının 3-cü “Analitk informasiya və 
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təhlil şöbəsinə (R.Cəfərli) tapşırılsın ki, auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 

tərəfindən yarımillik və illik hesabatların qəbul ediməsi və işlənməsi prosedurlarının 

təkmilləşdirilməsi və bu hesabatların Palatanın internet səhifəsi vasitəsilə onlayn qəbul 

edilməsi və işlənməsi üçün İT proqramının hazırlanması istiqamətində təkliflər hazırlayıb 

1 (bir) ay müddətində təqdim etsin.” bəndinin icrası təmin edilməmişdir. 

• Auditorlar Palatası Şurasının “Auditorların və Palatanın əməkdaşlarının xarici və 

beynəlxalq qurumlarda təcrübə mübadiləsinin təşkili” barədə 2017-ci il 20 dekabr tarixli 

295/4 nömrəli qərarının 3-cü “Palatanın struktur bölmələrinə tapşırılsın ki, on gün 

müddətində məqsədəuyğun saydıqları məsələlərə dair xarici təcrübənin öyrənilməsi 

üzrə təkliflərini rəhbərliyə təqdim etsinlər.” bəndinin icrası Analitik informasiya və təhlil 

şöbəsi (R.Cəfərli) və Məhkəmələrlə iş və inzibati protokollar şöbəsi (E.İbrahimov) 

tərəfindən təmin edilməmişdir. 

• Auditorlar Palatası Şurasının “Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması 

ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi” barədə 2017-ci il 29 dekabr tarixli 296/4 nömrəli 

qərarının 2-ci “Palatanın məhkəmələrlə iş və inzibati protokollar şöbəsinə (E.İbrahimov) 

və Palatanın şurası yanında Milli auditə dəstək və məcburi audit üzrə komitəyə 

(Z.Hüseynov) tapşırılsın ki, 2017-ci maliyyə ili üzrə məcburi auditdən yayınan təsərrüfat 

subyektlərinin aşkar edilməsi üçün həyata keçiriləcək tədbirlərin plan-qrafiki 

hazırlansın.” bəndinin icrası təmin edilməmişdir; 

• 3-cü “Məhkəmələrlə iş və inzibati protokollar şöbəsinə (E.İbrahimov) tapşırılsın ki, 

iki həftə müddətində bu hesabata dair hazırlanmış məqalənin vergilər və iqtisadiyyat 

qəzetlərində dərc etdirilməsini təmin etsin.” bəndinin icrası təmin edilməmişdir; 

• 5-ci “Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova, Maliyyə və 

təsərrüfat idarəsinə (V.Rəhimov), Məhkəmələrlə iş və inzibati protokollar şöbəsinə 

(E.İbrahimov), Milli auditə dəstək və məcburi audit üzrə komitəyə (Z.Hüseynov) və 

sərbəst auditor A.Cəfərova tapşırılsın ki, bir ay müddətində Auditor təşkilatları və 

sərbəst auditorlar tərəfindən bağlanmış müqavilələrin və təqdim edilmiş auditor 

hesabatlarının elektron qeydiyyatı sisteminin yaradılması üçün təkliflərini hazırlayıb 

təqdim etsinlər.” bəndinin icrası təmin edilməmişdir. 

• Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycanda auditor xidməti bazarının təhlili” 

barədə 2017-ci il 29 dekabr tarixli 296/5 nömrəli qərarının 3-cü “Kadr hazırlığı, 

akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə (S.Gülməmmədov) tapşırılsın ki, bir ay 

müddətində “Azərbaycanda auditor xidməti bazarının təhlili” mövzusunda hazırlanmış 

hesabatın, bu hesabata dair hazırlanmış şərhlə birlikdə tətbiq edilməsi üçün Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri üzrə köməkçisinə, 
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Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadiyyat Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə 

göndərilməsini təmin etsin.” bəndinin icrası Hesabatın qeyri-qənaətbəxş olması 

səbəbindən mümkün olmamışdır. Hazırda bu hesabat müvafiq qurumlara göndərilmək 

üçün Auditin təşkili akkreditasiya və üzvlük şöbəsinin müdir müavini N.Əhmədli 

tərəfindən yenidən işlənir. 

 

Auditorlar Palatası sədrinin əmr və sərəncamları üzrə: 

• Palatanın 2017-ci il üzrə iş planının 1.16-cı “Məcburi auditdən yayınmanın 

qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi” bəndinə və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar 

haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın 

təsdiq edilməsi barədə 2017-ci il 03 may tarixli 1361 nömrəli Fərmanının 50.2-ci, 52-ci 

və 71.4-cü bəndlərindən irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar 08 nömrəli Əmri ilə 

təsdiq edilmiş “Tədbirlər Planı”nın 1ci "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 may 

2017-ci il tarixli 1361 nömrəli Fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrasını təmin etmək 

məqsədilə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasında yeni müstəqil struktur 

bölmənin yaradılması və onun əsasnaməsinin hazırlanması" bəndinin icrası ilə əlaqəar 

olaraq “Məhkəmələrlə iş və inzibati protokollar şöbəsi” yaradılmış, lakin, onun 

əsasnaməsi təqdim edilməmişdir. 

• Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 7.2-ci  "Palatanın internet 

səhifəsinin təkmilləşdirilməsi" bəndinin icrası üzrə tərtib edilmiş 2016-cı il 1/52 nömrəli 

Sərəncamının icra olunmamış bəndlərı: 

• 1.17. NƏŞRLƏR – “İqtisadiyyat və audit jurnalı” bölməsində jurnalın öz 

fəaliyyətini dayandırması barədə qeydin və jurnalın fəaliyyət göstərdiyi dövr üzrə icmalın 

yerləşdirilməsi – icra müddəti fevral, 2017 (N.Talıbov, İ.Zeynallı). 

• 1.18. AUDİTOR RƏYLƏRİ bölməsində qəzet və jurnallarda 2016-cı il üzrə nəşr 

edilmiş auditor rəylərinin yerləşdirilməsi təmin edilsin – icra müddəti 1 ay 

(S.Gülməmmədov, K.Tağızadə, N.Şirinova, R.Cəfərli, İ.Zeynallı). 

• 1.19. ELEKTRON XİDMƏT – “Auditor adı almaq üçün müraciətlərin qəbulu” 

bölməsində müraciətlərin onlayn qəbulu funksiyasının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili 

– icra müddəti fevral, 2017 (S.Gülməmmədov, V.Rəhimov, N.Şirinova, F.Qarayev, 

İ.Zeynallı). 
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• 1.24. BİZƏ YAZIRLAR bölməsinin strukturunun müasir tələblər baxımından 

təkmilləşdirilməsi – icra müddəti yanvar, 2017 (F.Qarayev, L.Məmmədova, İ.Zeynallı). 

• 1.29. “ONLİNE HESABAT GÖNDƏR” səhifəsinin təkmilləşdirilməsi və işlək 

rejimin təmin edilməsi – icra müddəti yanvar 2017, mütəmadi (N.Talıbov, V.Rəhimov, 

R.Cəfərli, F.Qarayev, İ.Zeynallı). 

• 2.2. “FOTO-QALEREYA” bölməsinin yaradılması və yenilənməsi – icra müddəti 

1 ay (F.Qarayev, N.İsmayılov, L.Məmmədova, İ.Zeynallı). 

 

                                                       * * * 
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Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə fəaliyyətinin yekununa dair hazırlanmış 
hesabatın təhlili üzrə tövsiyələr 

 

1. 2017-ci ildə icrası təmin edilməmiş iş planı və plan-proqramların (2017-ci ilin iş 

planının 1.14-cü (plan-proqramın 9-cu, 15-ci, 18-ci, 19-cu maddələri); 1.16-cı; 3.7-ci; 

6.1-ci (plan-proqramın 14-cü maddəsi) bəndlərinin icrası cari ildə təxirə salınmadan 

təmin edilsin; 

2. Palatanın struktur bölmələrinə (M.Abbasov, V.Rəhimov, S.Gülməmmədov, 

E.İbrahimov, Y.Namazəliyev) tapşırılsın ki, dövrlər üzrə fəaliyyətlərinə dair tərtib etdikləri 

hesabatda iş planının və plan-proqramların, Şura qərarlarının, sədrin əmrlərinin, 

sərəncamlarının və tapşırıqlarının icrasına dair məlumatı müvafiq qaydada icraya dair 

müfəssəl məlumatlar göstərilməklə əks etdirilməsini təmin etsinlər; 

3. Subyektiv səbəblərdən iş planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin plandan 

çıxarılmasına yol verilməsin; 

4. Aylar və rüblər üzrə həyata keçirilən daxili nəzarət sistemi təkmilləşdirilsin,  

müvafiq işərin icra müddətinin başa çatmasına 15 gün qalmış məsul icraçılara 

xəbərdarlıq edilsin; 

5. İş planının və plan-proqramların maddələrinin, Şura qərarları, əmr və 

sərəncamların yerinə yetirilməsinə görə araşdırma, intizam və tənbeh tədbirləri sistemi 

hazırlansın; 

6. İş planında və müvafiq plan-proqramların bəndlərində eyni məzmunlu 

maddələrin təkrarlanması minimuma endirilsin. 

 

 

Hesabatı hazırladılar: 

 

Sədrin elmi-metodik məsələlər  

üzrə müşaviri          N.Talıbov 

 

Sədrin müşaviri                   F.Qarayev 

 

            31.01.2018-ci il 
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	(“Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlılıq və şəffaflıq problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın iştirakçılarına 2017-ci il 22 sentyabr tarixli təbrik məktubundan)

