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GİRİŞ 
 
Respublikamızda bütün infrastruktur sahələrini, o cümlədən auditor xidmətini əhatə edən və davamlı olaraq həyata keçirilən 

strategiya nəticəsində şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində möhtəşəm uğurlar əldə edilmişdir. Bu uğurların 
əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış Dövlət 
Proqramları ilə davam etdirilir.   

Ötən dövr ərzində digər infrastruktur sahələrində olduğu kimi müstəqil maliyyə nəzarəti orqanı olan auditor xidmətinin təşkili və 
tənzimlənməsində də təkamül prosesi baş vermişdir. Belə ki, şəffaflığın təmin olunması və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qəbul 
olunmuş Dövlət proqramlarında kənar auditə xüsusi bölmə ayrılmış, bu xidmət qarşısında mühüm vəzifələr qoyulmuşdur. Həmin 
vəzifələrin icrası müvəffəqiyyətlə təmin edilmiş, auditin normativ hüquqi bazası və institusional mexanizmləri daha da təkmilləşdirilmiş, 
auditor xidməti beynəlxalq standartların tələblərinə uyğunlaşdırılmış və qabaqcıl dünya təcrübəsinə inteqrasiya olunması ilə əlaqədar 
tədbirlər davam etdirilir. 

Bu tədbirlər sırasına Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla Auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2012-2020-ci illər) layihəsinin 
hazırlanması, Məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə bağlı mexanizmlərin müəyyən edilməsi üçün tədbirlər 
görülməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi, daxili audit haqqında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflərin verilməsini 
göstərmək olar. 

Auditorlar Palatası şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində istər beynəlxalq təşkilatlar, istərsə də ölkəmizdə 
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış qurumlarla sıx əməkdaşlıq münasibətləri qurmuşdur. Belə əlaqələrin nəticəsidir ki, 
çoxsaylı normativ hüquqi  və normativ xarakterli aktlarda auditə dair müddəalar öz əksini tapmışdır.  

Eyni zamanda son dövrlərdə bu istiqamətdə aidiyyatı dövlət qurumlarının və ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakı ilə müzakirə 
olunmuş və auditin normativ hüquqi bazasını daha da dolğunlaşdırmış bir çox təlimat, göstəriş və tövsiyələrin hazırlanmasını qeyd etmək 
olar. 

Bunlara misal olaraq “Auditor xidmətində haqsız rəqabət hallarının və maraqlar toqquşmasının qarşısının alınmasına dair Təlimat”ı, 
“Auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə Qaydalar”ı, “Korrupsiyaya qarşı mübarizədə auditin təşkilinə dair Metodik göstəriş”i, 
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair Metodik tövsiyələr”i qeyd etmək olar. 

Auditor xidmətinin real vəziyyətinə ən böyük qiymət şübhəsiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 
verilmiş və auditor xidməti qarşısında duran strateji vəzifələrin prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. 

Açıq hökumətin prinsipləri daim bu strategiyanın ayrılmaz hissəsi olmuş və həyata keçirilən tədbirlər dövlət idarəçiliyində 
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsini, informasiyanın əldə edilməsində açıqlığın təmin edilməsini, 
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ictimai iştirakçılığın artmasını və vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə sıx əməkdaşlığı nəzərdə tutmuşdur. Ölkəmiz açıq hökumətin 
prinsiplərinin təşviqi sahəsində beynəlxalq səylərə də öz töhfəsini vermiş və “Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı” beynəlxalq təşəbbüsünə ilk 
qoşulan dövlətlərdən biri olmuşdur.  

Ölkə başçısının Auditorlar Palatasının kollektivinə və üzvlərinə ünvanladığı 2016-cı il 4 aprel tarixli təbrik məktubunda qeyd edildiyi 
kimi “Büdcə xərclərinə nəzarəti və maliyyə intizamını gücləndirmək, gəlirlərdən səmərəli istifadəni təmin etmək cəmiyyəti daim 
qayğılandıran məsələlərdəndir. Şəffaflıq olmadan qazanılan iqtisadi uğurların davamlılığını və sosial rifahı təmin etmək mümkün deyildir. 
Əldə olunan iqtisadi nailiyyətlər və sosial tərəqqi müdrik Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan və hazırda uğurla davam etdirilən 
strategiya nəticəsində mümkün olmuşdur. Çox xoşdur ki, Azərbaycanın indiyə kimi qazandığı iqtisadi uğurlar və hazırda həyata 
keçirdiyimiz islahatlar dünyanın nüfuzlu maliyyə qurumları tərəfindən lazımınca qiymətləndirilir. Bu isə öz növbəsində, bizim hər 
birimizdən daha şəffaf və səmərəli işləməyi tələb edir. Şəffaflıq, eyni zamanda, korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarət orqanlarının işini 
asanlaşdırır. 

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 inteqrasıyasını gücləndirmək sahəsində çox iş görülməlidir”.  

Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə tədbirlər uğurla həyata keçirilməkdə və korrupsiyaya şərait yaradan 
halların aradan qaldırılması təmin edilməkdədir. Bu tədbirlər, eyni zamanda, iqtisadi sahədə aparılan islahatları tamamlamış və rəqabətə 
davamlı, dayanıqlı iqtisadi inkişaf üçün yeni imkanlar yaratmışdır. 

Son illərdə qəbul olunmuş “Milli Fəaliyyət Plan”larında Açıq hökumət prinsipləri, daim bu strategiyanın ayrılmaz hissəsi olmuş və 
həyata keçirilən tədbirlər özündə yeni bir istiqamət - dövlət idarəçiliyində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin 
genişləndirilməsini, informasiyanın əldə edilməsində açıqlığın təmin edilməsini, ictimai iştirakçılığın artmasını və vətəndaş cəmiyyəti 
institutları ilə sıx əməkdaşlığı ehtiva etmişdir. 

Açıq hökumət prinsiplərinin tətbiqinin genişləndirilməsi, korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə yeni mexanizmlərin tətbiqi, vətəndaş 
cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətinin və ictimai nəzarətin gücləndirilməsi, sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi, “Açıq hökumətin təşviqinə 
dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” 
çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin davamlılığının təmin edilməsi məqsədi ilə qəbul edilmiş “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-
2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” digər dövlət orqanları kimi Auditorlar Palatası qarşısında da mühüm vəzifələr müəyyənləşdirmişdir. 
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“AÇIQ HÖKUMƏTİN TƏŞVİQİNƏ DAİR 2016-2018-ci İLLƏR ÜÇÜN MİLLİ FƏALİYYƏT PLANI”NIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ 
İLƏ BAĞLI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLAR PALATASININ  

TƏDBİRLƏR PLANI  
 

№ Tədbirin adı Qiymətləndirmə indikatorları Məsul İcraçılar 
İcra 

müddəti 
(illər üzrə) 

 
1. (2) İnformasiya əldə edilməsinin təmin olunması 

1.1 
(2.4) 

Auditorlar Palatasının internet səhifəsinin mobil 
versiyasının hazırlanması, sosial şəbəkədə səhifəsinin 
açılması və onun aktiv fəaliyyətinin təmin edilməsi  

Hazırlanmış mobil versiyalar 
və həyata keçirilmiş tədbirlərlə 
bağlı məlumatlar 

Nəcəf Talıbov,  

Vəli Rəhimov, 

Avtandil Əliyev, 

İmam Baxış Zeynallı 

2016-2018 

 
2.  (8) Korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində tədbirlər və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 

2.1 
(8.6) 
  

“ASAN xidmət” mərkəzlərində rəhbər tutulan fəaliyyət 
prinsipləri və şəffaflıq standartlarının Auditorlar 
Palatasında tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi  

Həyata keçirilmiş tədbirlər Səbuhi Gülməmmədov, 

Vəli Rəhimov, 

Avtandil Əliyev 

2016-2018 
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2.2 
(8.7)  

Sahibkarların, o cümlədən auditorların qarşılaşdıqları 
problemlərin həlli məqsədi ilə onların müraciətlərinə 
baxılması işinin təkmilləşdirilməsi və müvafiq tədbirlərin 
görülməsi  

Müraciətlərə baxılması işində 
olan təkmilləşdirmələr  

Maarif Abbasov, 
Adıgözəl Musayev, 
Zamin Hüseynov, 
Auditorlar Palatasının 
Apellyasiya Şurası 

2016-2018 

2.3 
(8.9)  

İqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar, onların 
məqsədi və mahiyyəti barədə ictimaiyyətin 
məlumatlandırılmasının təmin edilməsi  

Həyata keçirilmiş 
məlumatlandırma tədbirləri 

Nəcəf Talıbov, 
Maarif Abbasov, 
Səbuhi Gülməmmədov 

2016-2018 

 
3.  (9) Özəl sektorda şəffaflığın və məsuliyyətin artırılması 

3.1 
(9.1) 

Özəl sektorda şəffaflığın təmin edilməsi və korrupsiyanın 
qarşısının alınması məqsədi ilə antikorrupsiya, şəffaflıq, 
etik davranış və hesabatlılıq tələbləri (uyğunluq 
mexanizmi) üzrə təkliflərin hazırlanması  

Hazırlanmış təkliflər Maarif Abbasov, 
Nəcəf Talıbov, 
Adıgözəl Musayev 

2016-2017 

 
4. (10) Maarifləndirmə və əməkdaşlıq 

4.1 
(10.1)  
 

Açıq hökumət və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 
ixtisaslaşan beynəlxalq təşkilatlar və xarici ölkələrin 
aidiyyəti dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin 
təkmilləşdirilməsi, tövsiyə və tələblərin icrası üzrə 
tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Həyata keçirilmiş birgə 
tədbirlər və əməkdaşlığın 
səviyyəsi  

Səbuhi Gülməmmədov, 
Maarif Abbasov, 
Lamiyə Bayramova, 
Zamin Hüseynov 

2016-2018 

4.2 
(10.2) 
  

Müxtəlif hədəf qrupları üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə 
və etik davranış  üzrə təhsil-tədris proqramlarının 
hazırlanması, təlim və treninqlərin keçirilməsi, belə 
təşəbbüslərin dəstəklənməsi    

Hazırlanmış tədris 
proqramlarının, keçirilmiş təlim 
və treninqlərin və cəlb edilmiş 
şəxslərin sayı 

Səbuhi Gülməmmədov, 
Yunis Salayev, 
Abbasəli Qurbanov, 
İbiş Əliyev 
 

2016-2018 
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5. (11) Fəaliyyət Planının icrasının monitorinqi və nəzarətin təşkili 

 5.1 
(11.2) 

 

Auditorlar Palatası ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində ixtisaslaşmış orqanlar arasında məlumat 
mübadiləsi və səmərəli əlaqələndirmənin təşkili  

Yaradılmış əlaqələndirmə 
mexanizmi 

Maarif Abbasov, 
Elnur İbrahimov, 
Natiq Kərimov 

2016-2018 

 5.2 
(11.5) 
 

Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası üçün 
vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın qurulması 
və onların fəaliyyətinin dəstəklənməsi  

Dəstəklənmiş layihələrin sayı  Nəcəf Talıbov, 
Səbuhi Gülməmmədov, 
Maarif Abbasov, 
Zamin Hüseynov, 
Avtandil Əliyev 
 

2016-2018 

 
Qeyd:  
Mötərizədə göstərilən rəqəmlər Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının nömrələridir.  
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