
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

QƏRARI 
  

Bakı şəhəri                                           №283/4                           21 dekabr 2016-cı il 
 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 1.26-
cı “Auditin təşkilinə dair xarici təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi” bəndinin icrası ilə 

əlaqədar hesabat barədə 
 

Müstəqil maliyyə nəzarəti sahəsində mütərəqqi dünya təcrübəsini öyrənmək və milli 
iqtisadiyyatın xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla ölkəmizdə tətbiqini genişləndirmək 
məqsədilə, eləcə də “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf 
konsepsiyası”nda (2012-2020-ci illər) və Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 
1.26-cı “Auditin təşkilinə dair xarici təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi” bəndində nəzərdə 
tutulmuş işlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq 
əlaqələr idarəsi (S.Gülməmmədov) tərəfindən hazırlanmış hesabatı müzakirə edərək 
Auditorlar Palatasının Şurası 

 

QƏRARA ALIR: 
 

1. “Auditin təşkilinə dair xarici təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi” barədə hazırlanmış 
hesabat nəzərə alınsın (əlavə olunur). 

2. Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin rəhbərələrinə tapşırılsın ki, Auditin 
təşkilinə dair xarici təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqinə dair hazırlanmış aşağıdakı 
tövsiyələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq işləri həyata keçirsinlər: 

2.1. Auditorun müstəqilliyində şəffaflığı təmin etmək məqsədilə, auditorun 
seçilməsinin və xidmət haqqının ödənilməsinin üçüncü şəxslər tərəfindən həyata 
keçirilməsinin təşviq edilməsi (İcraçılar: N.Talıbov, M.Abbasov, S.Gülməmmədov. İcra 
müddəti mütəmadi); 

2.2. Müstəqil auditorun dövlət auditinə cəlb edilməsi məqsədilə beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi və tətbiqi (İcraçılar: N.Talıbov, M.Abbasov, S.Gülməmmədov. İcra müddəti 
2017-ci ilin I yarımili); 

2.3. Spesifik sahələrdə, xüsusilə bank və sığorta sahələrində auditorların 
ixtisasartırma kurslarında iştirakının təşkil edilməsi və həmin sahələrin auditlərinin  
ixtisaslaşmış (xüsusi sertifikata malik) auditorlar tərəfindən aparılması istiqamətində 
tədbirlərin görülməsi (İcraçılar: N.Talıbov, S.Gülməmmədov. İcra müddəti mütəmadi); 

2.4. Auditor təşkilatlarının mövcud institusional potensialının (sertifikatlı kadrların, 
icazəli auditorların şirkətdə işləməsi, xüsusi proqramlarla təminat, təkmil infrastrukturun 
mövcudluğu, davamlı peşə təlimlərinin keçirilməsi) qiymətləndirilməsi üzrə metodik vəsaitin 
hazırlanması və bu qiymətləndirmənin “Auditoru tanı” devizi ilə təşviqi və ictimaiyyətə 
açıqlanması (İcraçılar: N.Talıbov, S.Gülməmmədov. İcra müddəti 2017-ci il); 

2.5. Az dövriyyəyə malik olan auditor təşkilatlarının birləşdirilməsi praktikasının tətbiqi 
üzrə müvafiq tövsiyələrin hazırlanması məqsədəuyğun hesab edilsin (İcraçılar: N.Talıbov, 
S.Gülməmmədov, M.Abbasov. İcra müddəti 2017-ci il). 

3. Bu qərarın və hesabatın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi 
təmin edilsin. 

 
 
     ŞURANIN SƏDRİ                                                            V.NOVRUZOV 


