
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

QƏRARI 

 

Bakı şəhəri                       № 264/3                  22 iyun 2015-ci il  

 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının "Auditor 

xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin müasir vəziyyəti və onun 

yaxşılaşdırılması üzrə təxirəsalınmaz  tədbirlər haqqında" 2015-ci il 22 

yanvar tarixli 260/2 saylı qərarının icrası vəziyyəti barədə" 
  

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının "Auditor xidmətinin 

keyfiyyətinə nəzarətin müasir vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması üzrə təxirəsalınmaz  

tədbirlər haqqında" 2015-ci il 22 yanvar tarixli 260/2 saylı qərarının icrası ilə əlaqədar 

görülmüş işlərə dair arayışı müzakirə edərək və bununla  bağlı Keyfiyyətə nəzarət və 

hüquqi təminat idarəsinin rəisi Maarif Abbasovun və Palata Şurası yanında Keyfiyyətə 

nəzarət Komitəsinin sədri İslam Bayramovun məlumatını müzakirə edərək Auditorlar 

Palatasının Şurası  

QƏRARA ALIR: 

 

1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının "Auditor xidmətinin 

keyfiyyətinə nəzarətin müasir vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər 

haqqında" görülmüş işlərə dair arayış və bununla  bağlı Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi 

təminat idarəsinin rəisi Maarif Abbasovun və Palata Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət 

Komitəsinin sədri İslam Bayramovun məlumatları nəzərə alınsin (arayış əlavə olunur). 

2. Palata Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsi (İ.Bayramov)  tərəfindən 

2014 və 2015-ci ilin I-ci yarım ili ərzində sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları 

tərəfindən aparılmış audit yoxlamalarının keyfiyyətinə nəzarət işinin faktiki olaraq 

yerinə yetirilmədiyi qeyd olunsun və komitənin işi qeyri-qənaətbəxş hesab edilsin. 

3. Palatanın Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi  təminat idarəsinin rəisi M.Abbasovun 

və həmin İdarənin Keyfiyyətə nəzarət şöbəsinin müdiri Y.Namazəliyevin auditin 

keyfiyyətinə nəzarət işinin  təşkili ilə bağlı fəaliyyətlərinin qeyri-qənaətbəxş olduğu 

qeyd edilsin və onlara bu sahədə dönüş yaratmaları tapşırılsın. 

4. Keyfiyyətə nəzarət komitəsinə (İ.Bayramov) tapşırılsın: 

- 10 (on) iş günü müddətində iş planına uyğun olaraq aprel-may aylarında 

keçirilməli olan keyfiyyətə nəzarət yoxlamalarını başa çatdırsın və nəticəsi barədə 

Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi təminat idarəsi (M.Abbasov) ilə birlikdə müfəssəl arayış 

və şura qərarının layihəsini təqdim etsin.  

- Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi təminat idarəsinə (M.Abbasov) və Keyfiyyətə 

nəzarət komitəsinə (İ.Bayramov) tapşırılsın ki, yoxlamaların keçirilməsi üçün zəruri 

materialları təqdim etməyən sərbəst  auditorlar və  auditor təşkilatları olduqda, bu 

barədə Palatanın rəhbərliyinə məlumat və təkliflər təqdim etsinlər.   

5. Bu qərarın mətni Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilsin. 

 
 

   ŞURANIN SƏDRİ                                           V.NOVRUZOV  


