
AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASININ
AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ

QƏRARI

Bakı şəhəri          № 217/2          23 fevral 2011-ci il 

Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı 
mübarizədə Auditorlar Palatasının  kollektivi və  
üzvləri qarşısında duran vəzifələr barədə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığı 
əsasında Prezident Administrasiyasının rəhbəri cənab Ramiz Mehdiyevin 
sədrliyi ilə 2011-ci il 27 yanvar tarixində Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə 
Komissiyanın üzvlərinin, Prezident Administrasiyasının məsul əməkdaşları-
nın, mərkəzi icra hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və digər dövlət orqanlarının, 
təhsil müəssisələri rəhbərlərinin, Bakı şəhəri və paytaxt rayonlarının icra 
hakimiyyəti başçılarının iştirakı ilə keçirilmiş toplantıda Komissiyanın sədri 
cənab Ramiz Mehdiyevin  görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr haqqında 
məruzəsindən irəli gələn müddəalara uyğun olaraq Auditorlar Palatasının 
üzərinə düşən vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə, habelə şəffaflığın 
artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində Auditorlar Palatası 
tərəfindən görülmüş işlər və Palata kollektivinin və üzvlərinin qarşısında 
duran vəzifələr barədə Auditin tənzimlənməsi, təşkili və şəffaflığın təminatı 
idarəsinin rəisi M.Abbasovun məruzəsini dinləyərək və Şura üzvlərinin 
təkliflərini nəzərə alaraq, Auditorlar Palatasının Şurası

QƏRARA ALIR:

1. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 
Auditorlar Palatası tərəfindən görülmüş işlər və Palata üzvlərinin qarşısında 
duran vəzifələr barədə Palatanın Auditin tənzimlənməsi, təşkil və şəffaflığın 
təminatı idarəsinin rəisi M.Abbasovun hesabat məruzəsi nəzərə alınsın (əlavə 
olunur).

2. Auditorlar Palatasının üzvləri olan sərbəst auditorlardan və auditor  
təşkilatlarından beynəlxalq audit standartlarının tətbiqinə tam nail olunması  
və Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsinə ciddi əməl edilməsi tələb edilsin.                                                  

3. Auditin tənzimlənməsi, təşkili və şəffaflığın təminatı idarəsinə 
(M.Abbasov) və Keyfiyyətə nəzarət Komitəsinə (Q.Bayramov) tapşırılsın ki, 
auditorların fəaliyyətinə dair nəzarət sistemi beynəlxalq standartlara uyğun  
həyata keçirilsin və bu işdə şəffaflığın təmin edilməsinə nail olunsun.

4. Auditin tənzimlənməsi, təşkili və şəffaflığın təminatı idarəsinə 
(M.Abbasov) tapşırılsın ki, auditorların məsuliyyətinin artırılması və hüquq-



larının qorunması üzrə mövcud normativ-hüquqi aktların düzgün tətbiq edil-
məsinə nəzarət gücləndirilsin.

5. Auditin tənzimlənməsi, təşkili və şəffaflığın təminatı idarəsinə 
(M.Abbasov, M.Hacıyev) tapşırılsın ki, bir ay müddətində “Auditorun mulki 
məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” 2007-ci il 22 may tarixli  
Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə sərbəst auditorlar və auditor 
təşkilatları tərəfindən riayət olunması vəziyyəti araşdırılsın və arayış tərtib 
edilərək müvafiq tədbirlər görülməsi üçün Palata rəhbərliyinə təqdim edilsin.

6. 2011-ci ilin I yarımili ərzində təsərrüfat subyektlərinin maliyyə  
hesabatlarının şəffaflığının təmin olunması üzrə tədbirlər sistemi işlənib  
hazırlanması üçün müvafiq işçi qrupunun yaradılması məqsədəmüvafiq hesab 
edilsin, bu sahədə təşkilati işlərin həyata keçirilməsi Palata sədrinin elmi-
metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova həvalə edilsin. 

7. Auditin tənzimlənməsi, təşkili və şəffaflığın təminatı idarəsinə 
(M.Abbasov) Keyfiyyətə nəzarət Komitəsinə (Q.Bayramov) tapşırılsın ki,  
sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının aparmış olduqları auditlərin key-
fiyyəti yoxlanılarkən bələdiyyələrdə və dövlət vəsaitlərinin istifadə edildiyi  
məcburi auditin digər subyektlərində aparılmış auditlərin keyfiyyətinin audit 
standartlarına uyğunluğuna xüsusi diqqət yetirsinlər və auditorların  məsuliy-
yətinin artırılması istiqamətində təsirli tədbirlər görsünlər.

8. Məcburi auditin obyekti olan təsərrüfat subyektlərində auditdən  
yayınma hallarının qarşısının alınması məqsədilə ölkə Prezidenti cənab  
İlham Əliyevin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi  
tərəfindən 2011-ci il 11 fevral tarixdə qəbul edilmiş “Auditor xidməti  
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa və Azərbaycan Respublikası 
“Inzibati Xətalar  Məcəlləsi”nə əlavə və dəyişikliklərin tətbiqi ilə əlaqədar 
kompleks tədbirlərin işlənib hazırlanması (M.Abbasov, N.Talıbov) təmin 
edilsin.

9. Auditin tənzimlənməsi, təşkili və şəffaflığın təminatı idarəsinə 
(M.Abbasov, M.Hacıyev) tapşırılsın ki, auditor təşkilatlarında şəffaflığa  
əməl olunması məsələsi və onların tələb olunan hallarda məcburi auditdən  
keçməsi vəziyyəti araşdırılsın və müvafiq tədbirlər görülməsi üçün    
Palatanın rəhbərliyinə arayış təqdim edilsin.

10. Auditin tənzimlənməsi, təşkili və şəffaflığın təminatı idarəsinə 
(M.Abbasov)  tapşırılsın ki, bir ay müddətində əməkdaşlıq sazişi imzalanmış  
ölkədaxili qurumlarla şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizədə 
sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən mövcud qanunvericilik 
aktlarına və digər normativ sənədlərə, habelə Auditorların Peşə Etikası  
Məcəlləsinə əməl edilməsi səviyyəsinin monitorinqinin aparılması və sərbəst  
auditorların və auditor təşkilatlarının reytinq cədvəlinin tərtib olunması üzrə  
əməli tədbirlər həyata keçirilməsi üçün təkliflər hazırlanıb təqdim edilsin.



11. Maliyyə və informasiya təminatı idarəsinə (V.Rəhimov), Auditin tən-
zimlənməsi, təşkili və şəffaflığın təminatı idarəsinə (M.Abbasov) tapşırılsın 
ki, 2011-ci ilin birinci yarım ili ərzində hesabatların elektron poçt vasitəsilə 
qəbulu və auditorlarla birbaşa elektron əlaqələrin qurulması və təkmilləşdi-
rilməsi işi başa çatdırılsın.

12. Kadr hazırlığı, xarici əlaqələr və nəşriyyat idarəsinə 
(S.Gülməmmədov) tapşırılsın ki, auditorların ixtisasartırma kurslarında şəf-
faflıq və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə mövzuların yüksək səviyyədə təd-
risi həyata keçirilsin.

13. Auditorlar Palatasının Metodik Komissiyasına (N.Talıbov) tapşırılsın 
ki, bir ay müddətində auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin təmin olunması  
məqsədilə müvafiq təkliflər hazırlanıb Palatanın rəhəbrliyinə təqdim edilsin.

14. Maliyyə və informasiya təminatı idarəsinə (V.Rəhimov) tapşırılsın 
ki, 2011-ci ilin birinci yarım ili ərzində Auditorlar Palatasının və onun  üzvlə-
rinin fəaliyyətini əks etdirən yeni internet səhifəsinin yaradılması işi başa  
çatdırılsın.

15. Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə dair kütləvi informasiya vasitələri 
ilə və ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulması və məlumatların təqdim edilməsi 
üzrə məsul şəxsin müəyyən olunması məqsədəmüvafiq hesab edilsin. 

16. Palata sədrinin müşavirinə (A.Kərimov) və Auditin tənzimlənməsi, 
təşkili və şəffaflığın təminatı idarəsinə (M.Abbasov) tapşırılsın ki, bu qərar 
barədə kütləvi informasiya vasitələrinə müvafiq qaydada məlumatın 
göndərilməsi təmin edilsin.

17. Qərarın mətni Palatanın internet saytında yerləşdirilsin.
18. Bu qərarın icrasına nəzarəti özümdə saxlayıram. 

ŞURANIN SƏDRİ V.NOVRUZOV


