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                   Gündəlik 
 

1.  Auditorların ixtisasartırma kurslarının təşkili üzrə yeni qaydalar barədə 

          Məruzəçi: Palatanın Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri - Elmira Behbudova 

 

          2. “Auditi aparılan təsərrüfat subyektinin yeni və əvvəlki auditorların qarşılıqlı 

münasibət və hərəkətlərinə dair metodik vəsait”in layihəsinin müzakirəsi 

  Məruzəçi: Palatanın İcraçı direktoru, Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinin 

müdiri - Səbuhi Gülməmmədov 

 

Digər məsələlər 

 

Eşidildi: 

Cənab Vahid Novruzov “Dəyirmi masa” üzvlərini və iclas iştirakçılarını salamladı və 

gündəlikdə olan məsələlərin müzakirəsinə başladı. 

Gündəlikdə olan birinci məsələ ilə bağlı Palatanın Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri  Elmira 

Behbudova iclas iştikakçılarını salamladı və “Auditorların ixtisasartırma kurslarının təşkili üzrə 

yeni qaydalar” barədə iclas iştirakçılarını məlumatlandırdı.Bildirdi ki, 2013-cü ildə təsdiq 

edilmiş əvvəlki qaydalar yenidən işlənilib hazırlanmışdır. “Auditorların ixtisasartırma 

kurslarının təşkili üzrə yeni qaydalar” 13 bölmədən ibarətdir.Əvvəlki qaydalarda 15 sual 

olduğu lakin yeni hazırlanan qaydalarda sualların artırılmasının nəzərdə tutulduğunu bildirdi. 

Vəli Rəhimovun 15 sual əgər mövzuları əhatə edirsə niyə sualların sayı artmalıdır müraciətinə 

əsasən cənab Vahid Novruzov auditin və auditorun vəzifələri kifayət qədər  genişləndiyindən 

sualların sayının artdığını bildirdi.Müzakirələrə əsasən 20 sual olması məqsədəmüvafiq hesab 

edildi.İslam Bayramov bildirdi ki, tədris yenilikləri ortaya qoymalıdır, hansı standartlar dəyişilib 

bu məsələlərə baxılmalıdır, dəyişikliklər əks olunmalıdır. 



Elçin Qurbanov tərtib olunmuş bu müfəssəl planın və qaydaların bütün əhəmiyyətli 

aspektlərdən ümumi tələbləri özündə əks etdirdiyini bildirdi.Qaydalar auditor xidmətinin 

inkişafı , təkmilləşdirilməsi və təşkili ilə bağlı  Auditor Xidməti Haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanununu və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Əsasnaməsi 

ilə müəyyən edilmiş vəzifələrin həyata keçirilməsini özündə ehtiva edir. Auditor xidmətinin 

təkmilləşdirilməsi və ixtisasartırmanın stimullaşdırılması məqsədilə bu qaydanın 10.8 

bəndində nəzərdə tutulmuş güzəşt xüsusilə təqdirəlayiqdir.Elçin Qurbanov bildirdi ki, 

layihənin 10-cu bəndində bir sıra düzəlişlərə ehtiyac vardır.Belə ki, 10.1 bəndində cümlə fikri 

tam ifadə etmir.10.1 bəndə İxtisasartırma kurslarında iştirak səviyyəsinə və yekun 

imtahanda əldə olunan uğurlu nəticəyə görə iştirakçılara  Palata Şurası tərəfindən təsdiq 

edilmiş formada sertifikatlar təqdim olunur kimi düzəliş  olunmasını təklif etdi. Elçin 

Qurbanov Bu qaydanın 10.7-ci bəndində "ixtisasartırma kurslarının nəzərdə tutulan 

həcmində iştirak " sözlərinin ,İxtisasartırma kurslarının nəzərdə tutulan sesiyalarında iştirak 

sözü ilə əvəz olunmasını və bu dəyişikliyin anoloji qaydada  10.8-ci və 10.9-cu bəndlərinə də 

tətbiq edilməsinin məqsədəuyğun olduğunu bildirdi. 

Nazim Axundov bildirdi ki,  mətndə "Palata" sözü və "Palata şurası" sözü tez-tez 

işlədilir. Bu sözlər hər dəfə işlədilərkən "Auditorlar Palatası"nın  və "Auditorlar Palatasının 

şurası" sözləri ilə əvəz edilməsi fikrimcə daha düzgün olardı.Nazim Axundov bildirdi ki, 

Qaydaların 3.6-cı bəndində İmtahanlar test üsulu vasitəsi ilə hər sual üzrə 5 bal sistemi ilə 

qiymətləndirilir əks olunur. Test imtahanı üzrə müəyyən olunmuş maksimum balın 80 faizini 

toplamış kurs iştirakçıları ixtisasartırma kursunu müvəffəqiyyətlə bitirmiş hesab olunurlar. 

Fikrimcə, maksimum balın 80%- i dedikdə, minimum 80% nəzərdə tutulur. Bu həddi yüksək 

saydığını və "maksimum balın 80 faizini toplamış" sözləri "70 faizdən çox toplamış" sözləri 

ilə əvəz edilməsini, Eyni ilə 80 faiz sözünün 5.4 - cü bənddə 70 faizlə əvəz edilməsini təklif 

etdi.Qaydaların "VII. İxtisasartırma kurslarını aparacaq müəllimlərin seçilməsi" bölməsində  

dəyişiklilər edilməsin, müəllimlərin seçimi prosesinin daha da sadələşdirilməsinin mümkün 

olduğunu, bundan başqa müəllimlərlə tədris üçün bağlanılacaq müqavilənin formasının 

hazırlanıb qaydalara əlavə edilməsinin məqsədəmüvafiq olduğunu bildirdi. 9.3-cü  bəndində 

hər bir auditorun hesabat hazırlayaraq təqdim etməsi barədə Nazim Axundov  bildirirdi ki, bu 

auditorlara təqdim edilən sorğu blankı ilə əvəz edilsin. Zəruri məlumatlar (hesabatda ola 

biləcək məlumatlar) həmin sorğu blankında açıqlansın. Hər bir auditor həmin blankı 

dolduraraq sualları cavablandırsın və öz rəy və təkliflərini bildirsin. 9.4-cü Üzürlü səbəb 



olmadan auditorun ixtisasartırma kurslarında iştirak etməməsi aşkar edilərsə auditora 

ixtisasartırma kurslarının keçməsi barədə sertifikat verilmir" Nazim Axundov bildirdi ki, bu 

bənd artıqdır. Üzrlü səbəbdən keçməyənə də sertifikat verilmir. Nazim Axundov Qaydaların 

11.4 bəndində Auditor tərəfindən ixtisasartırma kurslarının şərtlərinə cari ildə riayət 

edilmədiyi halda növbəti ilin mart ayına kimi Palata sədrinin adına təhriri məruzə yazmaqla 

iştirak etməmənin səbəbləri və onun üçün ixtisasartırma kursunun fərdi qaydada təşkil 

olunmasının xahiş edilməsi göstərilməlidir" qeyd etdi və bu bəndə  ödənişli əsasla sözlərinin 

əlavə edilməsini təklif etdi. 

Vəli Kərimov bildirdi ki,  "Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitə"nin 

rolunun nədən ibarət olacağı barədə qaydalarda mütləq qeydlər aparılmalıdır. V-ci 

İxtisasartırmaya görə auditorun məsuliyyəti, bölməsində qeyd edilib ki,kurslarda iştirak 

etməyən və ya imtahanları verə bilməyən auditorların icazələri qeri çağırıla bilər. Vəli 

Kərimov bu kursların auditorlar üçün məcburi olmasının hər hansı bir bölmədə 

göstərilməsinin məqsədəuyğun olduğunu qeyd etdi. Elmira Behbudova Qaydalarda məzmun 

baxımından eyni olduğu üçün 2-ci bəndlə 8-ci bəndin birləşdirilməsini təklif etdi. 

Səməd İsgəndərov qrupların auditorların istəyinin nəzərə alınaraq bölüşdürülməsini 

təklif etdi və bildirdi ki, müəllimlərin seçimində kurslarda iştirak edən auditorların 

münasibətinin  öyrənilməsinin vacib olduğu Qaydalarda əks olunmalıdır.Cənab Vahid 

Novruzov dinləyicilərin anonim sorğusunun aparılmasının vacib olduğunu qeyd etdi. 

İlham Süleyman kurslarda iştirak edəcək auditorların kursların keçirilmə vaxtı barədə  

vaxtında məlumatlandırılmasının vacib olduğunu qeyd etdi. 

Gündəlikdə olan ikinci məsələ ilə bağlı “Auditi aparılan təsərrüfat subyektinin yeni və 

əvvəlki auditorların qarşılıqlı münasibət və hərəkətlərinə dair metodik vəsait”in layihəsi 

barədə Maliyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinin rəisi Vəli Rəhimov məruzə etdi.Vəli 

Rəhimov hazırlanmış “metodik vəsait”in 3-cü bəndinin dəyişdirildiyini bildirdi və əlavələrin 

olduğunu qeyd etdi: 

Əlavə 1. Yeni auditorun və ya auditor təşkilatının əvvəlki auditor təşkilatına 

müraciətinin nümunəsi; 

Əlavə 2. Əvvəlki auditor təşkilatının yeni auditora və ya auditor təşkilatına cavab 

məktubunun nümunəsi;  



Əlavə 3. Yeni auditorun əvvəlki auditora yönləndirdiyi sualların və onun 

sənədləşdirilməsi formasının nümunəsi.Vəli Rəhimov iş sənədi sözünün işçi sənədi sözü ilə 

əvəz olunmasını təklif etdi. 

Cənab Vahid Novruzov beynəlxalq təcrübə və reallıqlar nəzərə alınmaqla Rusiya  

nümunəsini misal göstərərək keyfiyyət, vaxt, ardıcıllıq məsələsi baxımından yeni auditorların 

əvvəlki auditorların işləri ilə tanış olmalarının zəruriliyini vurğuladı.İslam Bayramov düzəlişlər 

baxımından əvvəlki auditorun işi ilə tanış olmağın yeni auditor üçün çox əhəmiyyətli olmasını 

vurğuladı və lakin yeni auditorun müraciətinə əsasən əvvəlki auditorun işim mənim 

mülkiyyətimdi verməyə bilərəm cavabının qaçınılmaz ola biləcəyini  qeyd etdi.Vəli Kərimov 

sənədlərin verilməsində heç bir problem olmadığını bildirdi, lakin qeyd etdi ki, tovsiyyə 

şəklində yoxsa direktiv şəklində bu sənədlərin verilməsinin zəuriliyinin qeyd edilməsi 

dəqiqləşdirilməlidir.Nəcəf Talıbov “metodik vəsait”də bölmə şəklində yeni auditor hansı 

hallarda əvvəlki auditora müraciət etməlidir? və əvvəlki auditor hansi hallarda yeni auditora 

cavab verməlidir qeyd edilməsinin məqsədəmüvafiq olduğunu bildirdi.  

Vəli Kərimov bildirdi ki, “metodik vəsait”də konkret  yeni auditorların əvvəlki 

auditorların işləri ilə tanış olmalarının zəruriliyi qeyd edilməlidir.Etika komitəsində 

baxılmasının vacib olduğunu bildirdi. İslam Bayramov yeni auditorların əvvəlki auditorların 

işləri ilə tanış olmaları üçün edilən müraciətə BAS-nın icazə vermədiyini bildirdi.Cənab Vahid 

Novruzov bildirdi ki, standartları işçi qaydaya gətirib sadələşdirib, konkretləşdirməliyik. 

 

 

Qərara alındı:  

1.  Auditorlar Palatasının Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri Elmira Behbudovaya 

tapşırılsın ki, təklif və iradlar nəzərə alınaraq “Auditorların ixtisasartırma kurslarının təşkili üzrə 

yeni qaydalar”ın layihəsi  yenidən işlənib Auditorlar Palatası Şurasının müzakirəsinə təqdim 

edilsin. 

2. Palatanın İcraçı direktoru, Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinin müdiri  

Səbuhi Gülməmmədov və Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinin rəisi Vəli Rəhimova 



tapşırılsın ki, “Auditi aparılan təsərrüfat subyektinin yeni və əvvəlki auditorların qarşılıqlı 

münasibət və hərəkətlərinə dair metodik vəsait”in layihəsini təklif və iradlar nəzərə alınaraq 

təkmilləşdirilsin, yenidən işlənilib Auditorlar Palatası Şurasının iclasına təqdim edilsin. 

 
 

 

Sədr                  Vahid Novruzov 

Katib                                                                                        Solmaz Məmmədova 
 


