
AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ 
AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

QƏRARI 
 

Bakı şəhəri                                            № 287/4                                  19 may 2017-ci il 
 

Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi və auditin təşviqi barədə 
 

Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 1.18-ci “Auditə ictimai etimadın 
gücləndirilməsi və auditin təşviqi istiqamətində tədbirlər sisteminin hazırlanması və tətbiqi” 
bəndində nəzərdə tutulmuş işlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar Auditin təşkili və 
akkreditasiyası şöbəsi (N.Əhmədli) tərəfindən hazırlanmış materialı müzakirə edərək, 
Auditorlar Palatasının Şurası 

 

                                    QƏRARA ALIR: 
 

1. “Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi üzrə tədbirlər sisteminin hazırlanması və 
tətbiqi” mövzusunda hazırlanmış material bəyənilsin və Auditorlar Palatasının üzvü olan 
auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən tətbiq olunması üçün tövsiyə edilsin (əlavə 
olunur). 

2. Auditorlar Palatasının rəhbərliyinə tapşırılsın ki, auditorların işinin nəticəsinin iqtisadi 
uğurların davamlığına təsirinin müəyyənləşdirilməsi metodikasının hazırlanması ilə əlaqədar 
müvafiq işlərin təşkilini təmin etsinlər. 

3. Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinə və Auditorlar Palatasının Şurası yanında 
Komitələrə tapşırılsın ki: 

3.1. beynəlxalq standartlar və təcrübə nəzərə alınmaqla auditorların və mütəxəssislərin 
peşə-ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə yeni ixtisasartırma strategiyasının və 
proqramının hazırlanıb tətbiq edilməsi ilə əlqədar müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini 
təmin etsinlər (S.Gülməmmədov, A.Qurbanov); 

3.2. auditor xidməti bazarında qeyri-sağlam rəqabət mühitinin aradan qaldırılması üzrə 
tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması ilə əlaqədar müvafiq işlərin həyata keçirilməsini təmin 
etsinlər (Ü.Fətiyev, M.Abbasov, S.Gülməmmədov); 

3.3. auditorların müstəqilliyinin Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə uyğun təmin 
edilməsinə dair tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması üzrə müvafiq işlərin həyata 
keçirilməsini təmin etsinlər (Ü.Fətiyev, E.İbrahimov, M.Abbasov); 

3.4. auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə  müvafiq tədbirlərin həyata 
keçirilməsini təmin etsinlər (Y.Namazəliyev, V.Kərimov); 

3.5. auditin keyfiyyəti və ictimai etimadın səviyyəsi üçün risk daşıyıcısı kimi auditor 
xidmətinin ümumi həcmində bir sifarişçi tərəfindən ödənilmiş xidmət haqqının çox yüksək 
olması hallarının monitorinqi, Beynəlxalq Standartlarda və Etika Məcəlləsində nəzərdə 
tutulmuş öhdəlik və tələblərə əməl edilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsinlər 
(Ü.Fətiyev, V.Kərimov, R.Cəfərli). 

4. Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara tapşırılsın ki: 
4.1 ölkədə auditin əhəmiyyətinin lazımi səviyyədə qiymətləndirilməsi və auditə inamın 

gücləndirilməsi ilə əlaqədar hazırlanmış tövsiyələrin həyata keçirilməsini təmin etsinlər; 
4.2 auditor xidməti bazarında Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsinə uyğun gəlməyən 

hərəkətlərə yol verilməməsi ilə əlaqədar hazırlanmış tövsiyələrə əməl etsinlər; 
4.3 auditorlar tərəfindən sifarişçilərə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin və çeşidinin 

artırılması ilə əlaqədar müvafiq işlərin həyata keçirilməsini təmin etsinlər; 



4.4 auditor fəaliyyətində məxfiliyə əməl olunmasını təmin etmək və bunun mütəmadi 
monitorinqini həyata keçirmək ilə əlaqədar müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin 
etsinlər; 

4.5 auditi aparılan təşkilatlarda maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması 
istiqamətində  tədbirlərin görülməsi ilə əlaqədar müvafiq işlərin həyata keçirilməsini təmin 
etsinlər; 

4.6 auditorlar tərəfindən etik konflikt hallarına yol verilməsinin aradan qaldırılması 
istiqamətində tədbirlər ilə əlaqədar müvafiq işlərin həyata keçirilməsini təmin etsinlər. 

5. Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Q.Bayramova tapşırılsın ki, “Auditə ictimai 
etimadın gücləndirilməsi üzrə tədbirlər sistemi”ndə nəzərdə tutulmuş işlərin Auditorlar 
Palatasının növbəti illər üzrə iş planlarına daxil edilməsini təmin etsin.  

6. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində azərbaycan və ingilis dillərində 
yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

7. Palata sədrinin müşaviri F.Qarayevə tapşırılsın ki, bir həftə müddətində bu qərarın və 
“Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi üzrə tədbirlər sisteminin hazırlanması və tətbiqi” 
mövzusunda hazırlanmış materialın auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara göndərilməsini 
təmin etsin. 

 
 
        ŞURANIN SƏDRİ                                                         V.NOVRUZOV 
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