
PANDEMİYA ŞƏRAİTİNDƏ AZƏRBAYCAN  
AUDİTİNİN FƏALİYYƏTİ 

 
COVİD-19-un yayıldığı bir şəraitdə yaranmış vəziyyət iqtisadiyyatda 

şəffaflığın təmin olunmasında, kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tövsiyə və 

tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində, iqtisadi resurslardan səmərəli istifadə 

edilməsində, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasında əvəzedilməz önəm 

kəsb edən və maliyyə hesabatlarının şəffaflığının əsas təminatçılarından olan 

audit peşəsi - müstəqil audit üçün də təsirsiz ötüşməmişdir. Bu həm də bizim 

xidmətin sifarişçiləri olan təsərrüfat subyektlərinin üzləşdikləri mürəkkəb 

durumla əlaqədardır. Hazırki şəraitdə auditorların öz vəzifələrinin və 

öhdəliklərinin layiqincə yerinə yetirmələrinə dəstək verilməsi məqsədilə 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən kompleks tədbirlər 

görülməkdədir. Belə ki, yeni dövrün çağırışları işimizdə mütərəqqi və innovativ 

metodların tətbiqini, yeni prosedurlardan bəhrələnməyi, aparılan auditlərin 

Beynəlxalq Audit Standartlarına, Auditorların Peşə Etika Məcəlləsinə və digər 

normativ-hüquqi sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu, ən əsası isə auditor 

xidmətinin keyfiyyətinin və peşənin imicinin yüksədilməsinə nail olmağı zəruri 

edir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası sədrinin 

2020-ci il 8 aprel tarixli “Pandemiya şəraitində auditor xidmətinin qarşısında 

duran vəzifələrin həllinə dair” Sərəncamı imzalanmışdır. Sərəncamın məqsədi 

müasir şəraitdə ölkədə müstəqil auditin qarşısında duran problemlərin 

müəyyənləşdirilməsi, bu problemlərin operativ və səmərəli həll edilməsi üzrə 

yeni dövrün çağırışlarına uyğun tövsiyələrin işlənib hazırlanması, Auditorlar 

Palatasının üzvlərinə əməli köməkliyin göstərilməsi, Palata üzvlərindən daxil 

olan təklif və tövsiyələrin təxirə salınmadan öyrənilməsi, həll edilməsi və zəruri 

hallarda müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları qarşısında qaldırılması, 

pandemiya dövründə qabaqcıl xarici təcrübənin Azərbaycan auditində tətbiqini 

təmin etmək təşkil edir. Sərəncama müvafiq olaraq Auditorlar Palatasında İşçi 

Qərargahı yaradılmışdır. Həmin Qərargah Auditorlar Palatasının üzvləri ilə 



distant əlaqə yaratmaqla audit peşəsi üçün vacib hesab edilən məsələləri 

öyrənir və operativ qərarların qəbul edilməsi üçün müvafiq işləri həyata keçirir. 

Qeyd edilən məsələlərin icrasını və operativliyini təmin etmək məqsədilə 

Auditorlar Palatasının İşçi Qərargahı tərəfindən 2020-ci il 14 aprel tarixində 

auditor təşkilatalarına və sərbəst auditorlara “Pandemiya şəraitində auditor 

xidmətinin qarşısında duran problemlərin və vəzifələrin həllinə dair” ilk distant 

vebinar keçirilmişdir. İşgüzar şəraitdə keçirilən vebinarda audit sahəsində 

mövcud vəziyyət, qarşıda duran problemlər və vəzifələrin həllinə dair peşəkar 

müzakirələr aparılmış və təqdim edilən təklif və tövsiyələr əsasında Auditorlar 

Palatası sədrinin 2020-ci il 15 aprel tarixli Sərəncamı ilə “Pandemiyaya qarşı 

mübarizə və onun nəticələrinin aradan qaldırılmasına dair Azərbaycan 

Respublikası Auditorlar Palatasının Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir. Həmin 

Sərəncama uyğun olaraq, İşçi Qərargahı tərəfindən ilk öncə Auditorlar 

Palatasının 2020-ci il üzrə iş planına müvafiq dəyişikliklərin edilməsi barədə 

təkliflər hazırlanmış və Auditorlar Palatasının 2020-ci il 24 aprel tarixində 

onlayn keçirilən Şura iclasında verilən təkliflər müzakirə edilmiş və müvafiq 

qərar qəbul edilmişdir. 

“Pandemiyaya qarşı mübarizə və onun nəticələrinin aradan qaldırılmasına 

dair Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Tədbirlər Planı”na uyğun 

olaraq aşağıdakı işlər həyata keçirilmiş və hal-hazırda keçirilməkdədir: 

Belə ki, “Təsərrüfat subyektləri tərəfindən maliyyə hesabatlarının 

təqdimedilmə dövrünün karantin müddətinə təsadüf etdiyini nəzərə alaraq 

Auditorlar Palatasının üzvü olan auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin və onların 

zəruri hesab etdikləri məhdud sayda əməkdaşlarının və sərbəst auditorların 

hərəkətlərinə dair alınmış icazələrin tanınması məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında Operativ Qərargaha müraciətin 

hazırlanıb göndərilməsi” bəndinə uyğun olaraq, Auditorlar Palatasının üzvü 

olan auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin və onların zəruri hesab etdikləri 

məhdud sayda əməkdaşlarının və sərbəst auditorların hərəkətlərinə dair 

alınmış icazələrin tanınması məqsədilə, İşçi Qərargahı tərəfindən müraciət 

hazırlanmış və həmin müraciət 2020-ci il 14 aprel tarixində Azərbaycan 
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Respublikasının Baş naziri, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın 

rəhbəri cənab Əli Əsədova göndərilmişdir. Həmin müraciətdən sonra Auditorlar 

Palatasının üzvlərinin hərəkətlərinə dair alınmış icazələr tanınmışdır. 

“Audit sifarişçisinin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin qeyri-müəyyənliyi barədə 

müvafiq mülahizənin olduğu auditor hesabatının (rəyinin) nümunəvi formasının 

hazırlanması və auditorlara göndərilməsi” bəndinə uyğun olaraq, İşçi 

Qərargahı tərəfindən beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla audit sifarişçisinin 

fəaliyyətinin fasiləsizliyinin qeyri-müəyyənliyi barədə müvafiq mülahizənin 

olduğu auditor hesabatının (rəyin) nümunəvi forması hazırlanmış və istifadə 

edilməsi üçün 2020-ci il 16 aprel tarixində Auditorlar Palatasının üzvlərinin      

e-mail ünvanlarına göndərilməsi təmin edilmişdir.  

“Auditorlar Palatasının internet saytında “COVİD-19” bölməsinin 

yaradılması və mütəmadi yenilənməsi” bəndinə uyğun olaraq, Auditorlar 

Palatasının internet səhifəsində “COVİD 19” bölməsi yaradılmış və həmin 

bölmənin daxilində “Palata sədrinin sərəncamları”, “Vebinarlar”, “Müraciət”, 

“KİV”, “Təklif və tövsiyələr”, “Tədbirlər” yarımbölmələri yaradılmış və hər bir 

bölmə üzrə görülmüş işlər barədə məlumatlar daxil edilmişdir. İşçi Qərargahı 

tərəfindən “COVİD 19” bölməsində olan məlumatlar mütəmadi olaraq yenilənir. 

“COVİD-19” ilə əlaqədar pandemiyanın nəticələrini nəzərə alaraq auditin 

keyfiyyətini artırmaq məqsədilə pulsuz vebinarların keçirilməsi” bəndinə uyğun 

olaraq, İşçi Qərargahı tərəfindən təsdiq olunmuş plana əsasən ilk vebinar 

2020-ci il 14 aprel tarixində “Pandemiya şəraitində auditor xidmətinin 

qarşısında duran problemlərin və vəzifələrin həllinə dair” mövzusunda 

keçirilmişdir. İşgüzar şəraitdə keçən vebinarda audit sahəsində mövcud 

vəziyyət, qarşıda duran problemlər və vəzifələrin həllinə dair peşəkar 

müzakirələr aparılmışdır. Vebinarın gedişində qərara alınmışdır ki, Auditorlar 

Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatları və sərbəst auditorların təqdim 

etdikləri təklif və tövsiyələr Palata tərəfindən Pandemiyaya qarşı mübarizə və 

onun nəticələrinin aradan qaldırılmasına dair hazırlanacaq Tədbirlər Planında 

əks etdirilsin və həyata keçirilməsi üzrə təxirə salınmaz tədbirlər görülsün. 
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Auditorlar Palatasının üzvlərinin təklif və tövsiyələri nəzərə alınaraq təsdiq 

edilmiş Tədbirlər Planında öz əksini tapmışdır. 

Növbəti vebinar 2020-ci il 23 aprel tarixində “Pandemiya şəraitində 

beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla auditin aparılması yolları” mövzusunda 

keçirilmişdir. Vebinarda giriş sözü söyləyən Palatanın İcraçı direktoru, İşçi 

Qərargahın rəhbəri Səbuhi Gülməmmədov koronavirus dövründə 

pandemiyaya qarşı mübarizədə audit sahəsində bu günə qədər Auditorlar 

Palatasının gördüyü işlər barədə geniş məlumat vermişdir. Sonra vebinarın 

mövzusu ətrafında Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə 

komitənin sədri, “TNM Audit” MMC-nin direktoru Nəcəf Talıbov, “Alfa-Audit” 

QSC-nin auditoru Aygün Səfərova və Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə 

Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə komitənin üzvü, “SR Audit 

Solutions” MMC-nin direktoru Səftər Vəlizadə çıxış edərək pandemiya 

şəraitində beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla auditin aparılması yollarına və 

sahibkarlıq subyektlərinin bütün növ əməliyyatlarının (bank transaksiyalarının, 

təsərrüfat, idxal-ixrac, alqı-satqı və digər) onlayn toplandığı və bütün aidiyyatı 

tərəflərin əlçatanlığı təmin olunduğu vergi, maliyyə və digər hesabatların 

tərtibinə imkan verən şəffaf (vahid) bazanın yaradılmasına dair öz fikirlərini 

dinləyicilərə çatdırdılar. İşgüzar şəraitdə keçən vebinarda mövzu ətrafında 

mövcud vəziyyət, qarşıda duran problemlər və onların həllinə dair peşəkar 

müzakirələr aparılmışdır.  

Vebinarın gedişində qərara alınmışdır ki, Auditorlar Palatasının üzvləri olan 

auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların təqdim etdikləri təklif və tövsiyələr 

Palata tərəfindən nəzərə alınsın və pandemiya şəraitinin tələbləri nəzərə 

alınmaqla auditə dair normativ-hüquqi sənədlərdə, habelə mövcud metodiki 

bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər görülsün.  

Vebinarda təqdim edilmiş təklif və tövsiyələr əsasında hazırda Palatada İşçi 

Qərargahı tərəfindən müvafiq işlər həyata keçirilir. Hər iki vebinar KİV-də 

işıqlandırılmış, eyni zamanda Palatanın internet səhifəsində Azərbaycan, rus 

və ingilis dillərində yerləşdirilmişdir. Auditorlar Palatasının üzvlərinin 

vebinarlara qoşulması ilə əlaqədar əvvəlcədən İşçi Qərargahı tərəfindən 
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texniki-təşkilati işlər həyata keçirilmiş, vebinara qoşulmaqla əlaqədar Təlimat 

hazırlanmış və Auditorlar Palatasının bütün üzvlərinə göndərilmişdir. Hazırda 

İşçi Qərargahı tərəfindən növbəti həftədə keçiriləcək vebinarla əlaqədar 

müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. 

“COVİD-19” ilə əlaqədar hər həftə keçirilən vebinarların nəticələrinə dair 

auditorlardan daxil olmuş təklif və tövsiyələrin operativ olaraq araşdırılması və 

2 gün ərzində müvafiq tədbirlərin görülməsi” bəndinə uyğun olaraq, İşçi 

Qərargahı tərəfindən istər vebinarlarda, istərsə də digər vaxtlarda Palatanın 

üzvləri tərəfindən daxil olmuş müraciətlər operativ olaraq araşdırılır və müvafiq 

tədbirlər görülür. Daxil olmuş müraciətlərin, təklif və tövsiyələrin icrası barədə 

Palatanın üzvləri məlumatlandırılır və eyni zamanda internet səhifədə 

yerləşdirilir. 

“Auditorları distant fəaliyyətə yönəltmək məqsədilə Auditorlar Palatasının 

rəsmi internet səhifəsində maarifləndirici materialların yerləşdirilməsi” bəndinə 

uyğun olaraq, İşçi Qərargahı tərəfindən “COVİD-19” ilə əlaqədar istər 

beynəlxalq audit qurumlarının xüsusi əhəmiyyətə malik məsələlər barəsində 

tövsiyələri və istərsə də yerli qanunvericiliklərdə və normativ hüquqi aktlarda 

edilmiş dəyişikliklər barədə materiallar vebinarlarda Auditorlar Palatasının 

üzvlərinə çatdırılır və eyni zamanda Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilir. 

“Auditorlara hər zaman dəstək olmaq məqsədilə Palatanın İşçi 

Qərargahının işinin iş günləri saat 9:00-dan 18:00-dək distant təşkili” bəndinə 

uyğun olaraq, Palatada hər gün İşçi Qərargahının üzvləri tərəfindən bir nəfər 

məsul şəxs müəyyən edilmiş, eyni zamanda İşçi Qərargahının qeydiyyat kitabı 

açılmış və həmin məsul şəxslər tərəfindən İşçi Qərargahına daxil olmuş 

məlumatlar qeydə alınır, təhlil edilir və icrası istiqamətində müvafiq tədbirlər 

həyata keçirilir. 

“Auditorlar Palatası, auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən 

“COVİD-19” fonduna maddi dəstəyin göstərilməsinin genişləndirilməsi” 

bəndinə uyğun olaraq, ölkədə koronavirus infeksiyasına yoluxma hallarının 

qarşısının alınması məqsədi ilə aparılan preventiv və profilaktik tədbirlərin 

gücləndirilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
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cənablarının təşəbbüsünə ilk gündən Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatası, onun əməkdaşları, auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar qoşularaq 

Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna könüllü olaraq yardım etmişlər. 

Hal-hazırda bu istiqamətdə işlərin genişləndirilməsi ilə əlaqədar müvafiq 

tədbirlər davam etdirilir. 

“COVİD-19”un təsiri ilə bağlı Auditorlar Palatasının üzvləri arasında distant 

sorğunun keçirilməsi” bəndinə uyğun olaraq, İşçi Qərargahı tərəfindən iki 

istiqamət üzrə sorğu forması hazırlanmış, suallar formalaşdırılmış və 2020-ci il 

15 aprel və 20 aprel tarixlərində Auditorlar Palatasının üzvlərinə göndərilmişdir. 

Hal-hazırda işçi qrupu tərəfindən cavablandırılmış sorğular təhlil edilir. 

Auditorlar Palatasının üzvlərinə göndərilmiş sorğular Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

“COVİD-19” ilə əlaqədar maliyyə zərərinə məruz qalmış auditor 

təşkilatlarına və sərbəst auditorlara, habelə Auditorlar Palatasına dəyən 

zərərin qarşılanması məqsədilə aidiyyəti qurumlara müraciətlərin hazırlanması 

və göndərilməsi” bəndinə uyğun olaraq, İşçi Qərargahı tərəfindən “COVİD-19” 

ilə əlaqədar maliyyə zərərinə məruz qalmış auditor təşkilatlarına və sərbəst 

auditorlara, habelə Auditorlar Palatasına dəyən zərər araşdırılır və 

araşdırmanın nəticəsinə uyğun olaraq yaxın günlərdə aidiyyatı qurumlara 

müraciətlərin hazırlanması və göndərilməsi təmin ediləcəkdir. 

“Pandemiya şəraitində və onun nəticələri ilə əlaqədar yeni dövrün tələbləri 

nəzərə alınmaqla auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramlarının 

təkmilləşdirilməsi” bəndinə uyğun olaraq, Auditorlar Palatasının müvafiq 

struktur bölmələri tərəfindən tədris proqramının təkmilləşdirilməsi istiqamətində 

hal-hazırda işlər davam etdirilir. Görülmüş işlər barədə materiallar yaxın 

günlərdə hazırlanıb təsdiq edilməsi üçün Palatanın Şurasına təqdim 

ediləcəkdir. 

“Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin 

keyfiyyətinin monitorinqinin həyata keçirilməsinin 2020-ci il 01 iyul tarixinə 

qədər dayandırılması (Sifarişçilərdən və səlahiyyətli dövlət orqanlarından daxil 

olan müraciətlər əsasında monitorinqlər istisna olmaqla)” bəndinə uyğun 

6 
 



olaraq, auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin 

keyfiyyətinin monitorinqinin həyata keçirilməsi 2020-ci il 01 iyul tarixinə təxirə 

salınmışdır. “COVİD-19” dövründə audit sifarişçilərindən və səlahiyyətli dövlət 

orqanlarından monitorinqin aparılması ilə bağlı heç bir müraciət daxil 

olmamışdır. 

“Fəaliyyətində yuxarı riskli hallar müşahidə olunan  auditor təşkilatlarının və 

sərbəst auditorların müəyyən olunması” bəndinə uyğun olaraq, Auditorlar 

Palatasının müvafiq struktur bölmələri tərəfindən hazırda araşdırmalar və 

təhlillər aparılır. 

“Yuxarı risklli auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları 

auditlərin keyfiyyətinə dair monitorinqin distant qaydada həyata keçirilməsi” 

bəndinə uyğun olaraq, Auditorlar Palatasının müvafiq struktur bölmələri 

tərəfindən fəaliyyətlərində yuxarı riskli hallar müşahidə olunan auditor 

təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditlərin monitorinqinin 

distant qaydada həyata keçirilməsinə 2020-ci il 01 iyul tarixindən 

başlanılacaqdır. 

“COVİD-19”la bağlı aşağıdakı internet resurslarından pulsuz istifadə imkanı 

verən beynəlxalq təşkilatlar barəsində auditorların məlumatlandırılması və 

həmin resurslardan pulsuz istifadə etməklə beynəlxalq audit təcrübəsindən 

faydalanmasının təşkili (https://www.accountingtoday.com/list/tech-and-tax-

companies-provide-free-services-during-coronavirus-pandemic)” bəndinə uyğun 

olaraq, İşçi Qərargahı tərəfindən həmin materiallar əldə edilmiş, Palatada 

keçirilmiş vebinarlarda üzvlərə çatdırılmış və eyni zamanda bu məlumatların 

əldə olunmağına dair materiallar və linklər Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

“Auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinin karantin 

dövründə yol verilən səviyyədə yumşaldılmasına dair təkliflərin verilməsi” 

bəndinə uyğun olaraq, Auditorlar Palatasının müvafiq struktur bölmələri 

tərəfindən təkliflər hazırlanmış və Palata Şurasının 2020-ci il 24 aprel tarixində 

keçirilmiş onlayn iclasında müzakirə edilmiş və müvafiq qərar qəbul edilmişdir. 
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“Auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara dəstək göstərmək məqsədilə, 

onların təqdim etdiyi elanların pulsuz Auditorlar Palatasının rəsmi internet 

səhifəsində yerləşdirilməsi” bəndinə uyğun olaraq, qeyd etmək istəyirik ki, bu 

barədə İşçi Qəragaha Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən heç bir müraciət 

daxil olmamışdır. 

“Palata üzvləri ilə razılaşdırılmaqla auditorların ixtisasartırma kurslarının 

distant üsulla keçirilməsinin təşkili” bəndinə uyğun olaraq, həmin bəndin icrası 

Auditorlar Palatasının müvafiq struktur bölmələri tərəfindən 2020-ci ilin 

sentyabr-oktyabr aylarında təmin ediləcəkdir. 

“Auditor xidməti bazarı haqqında informasiya bazasının çevikliyinin və 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi” bəndinə uyğun olaraq, Auditorlar Palatasının 

müvafiq struktur bölmələri tərəfindən müvafiq işlər davam etdirilir. 

“Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların sifarişçi qurumlarının audit 

komitələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin distant təşkili və genişləndirilməsi” bəndinə 

uyğun olaraq, Auditorlar Palatasının müvafiq struktur bölmələri tərəfindən 

müvafiq işlər davam etdirilir. 

“Pandemiya şəraitinin tələbləri nəzərə alınmaqla auditə dair normativ-

hüquqi sənədlərdə mövcud metodiki bazanın təkmilləşdirilməsi” bəndinə uyğun 

olaraq, Auditorlar Palatasının müvafiq struktur bölmələri tərəfindən müvafiq 

işlər davam etdirilir. 

“Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən Auditorların Müstəqillik 

Qaydalarına və Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinə riayət 

edilməsinin aktuallığının artırılması” bəndinə uyğun olaraq, Auditorlar 

Palatasının müvafiq struktur bölmələri tərəfindən müvafiq işlər davam etdirilir. 

“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyası 

hazırlanarkən (2021-2030-cu illər üzrə) yeni dövrün çağırışlarının təmin 

edilməsi” bəndinə uyğun olaraq, bu istiqamətdə müvafiq işlərin icrası Auditorlar 

Palatasının müvafiq struktur bölmələri tərəfindən 2020-ci il 01 iyul tarixində 

nəzərdə tutulmuşdur. 

“COVİD-19” ilə əlaqədar maliyyə zərərinə məruz qalmış Auditorlar 

Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara üzvlük 
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haqqının 2020-ci il 01 avqust tarixinə qədər ödənilməsinə güzəşt edilməsi” 

bəndinə uyğun olaraq, bu barədə Auditorlar Palatasının üzvlərinə üzvlük 

haqqının ödənilməsi vaxtının 2020-ci il 01 iyul tarixindən 01 avqust tarixinə 

keçirilməsinə dair məlumat verilmişdir. 

“Sahibkarlıq subyektlərinin bütün növ əməliyyatlarının (bank 

transaksiyalarının, təsərrüfat, idxal-ixrac, alqı-satqı və digər) onlayn toplandığı 

və bütün aidiyyatı tərəflərin əlçatanlığı təmin olunduğu vergi, maliyyə və digər 

hesabatların tərtibinə imkan verən şəffaf (vahid) bazanın yaradılması barədə 

müvafiq qurumlara təkliflərin hazırlanıb göndərilməsi” bəndinə uyğun olaraq, 

Auditorlar Palatasının müvafiq struktur bölmələri tərəfindən 2020-ci il 23 aprel 

tarixində keçirilmiş vebinarda geniş müzakirələr aparılmış və bu istiqamətdə 

artıq müvafiq işlərin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. 

Ümumiyyətlə Tədbirlər Planından əlavə, “COVİD-19” ilə əlaqədar Auditorlar 

Palatasında Palata sədrinin 5 Sərəncamı təsdiq edilmiş, bundan başqa 2020-ci 

il 8 aprel tarixində Auditorlar Palatası sədrinin auditor təşkilatlarına və sərbəst 

auditorlara müraciəti qəbul edilmiş, Palata sədrinin Pandemiyaya qarşı 

mübarizə ilə əlaqədar dövlətin gördüyü işlərlə bağlı 2020-ci il 14 aprel və         

17 aprel tarixlərində AzərTac-da müsahibələri dərc edilmiş, 2020-ci il 18 aprel 

tarixində Space TV-də müsahibəsi işıqlandırılmışdır. Həmin müsahibələr 

barədə vebinarlarda Palatanın üzvlərinə məlumat verilmiş və Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

Hazırda Auditorlar Palatasının İşçi Qərargahı tərəfindən pandemiyaya qarşı 

mübarizə və onun nəticələrinin aradan qaldırılmasına dair Tədbirlər Planında 

icrası davam etdirilən tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə işlər davam etdirilir və 

görülmüş işlər barədə ictimaiyyətə mütəmadi məlumat veriləcəkdir. 

Yeni dövr bizlərin hər birindən ruhdan düşməməyi, bütün çətinliklərin gəlib 

keçəri olduğunu, təşviş və həyəcanın yersizliyini, gələcəkdə iqtisadiyyatımızın 

daha güclü olacağına dərin inam bəsləməyimizi, peşəmizin ali məqsədlərinə 

vicdanla və şərəflə xidmət etməyi tələb edir. 

Ən əsası odur ki, düşdüyümüz mürəkkəb durumun çözülməsi, ölkə 

iqtisadiyyatının böhrandan xali olması şəxsən hər birimizin və yaxınlarımızın, 
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hər bir Azərbaycan vətəndaşının sağlığı naminə ölkəmizin Prezidenti cənab 

İlham Əliyev tərəfindən vaxtında və təsirli tədbirlər görüldü, Nazirlər Kabineti 

başda olmaqla bütün dövlət qurumları və qeyri-hökumət təşkilatları səfərbər 

olundu və digər ölkələrə nümunə ola biləcək cəsarətli addımlar atıldı. Tam 

yəqinliklə deyə bilərik ki, cənab Prezidentin göstəriş və tövsiyələri, ölkəmizin      

I vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın xalqımıza ünvanlanmış xeyirxah 

arzu və duaları tezliklə ölkəmizdə yeni bir vətəndaş həmrəyliyinin 

yaranmasının, rəvan iqtisadi inkişafın və xoşbəxt gələcəyimizin təşkilati-

mənəvi özülü kimi real nəticələrini göstərəcəkdir.  

 

 

Səbuhi  Gülməmmədov, 
Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatasının İcraçı direktoru,  
İşçi Qərargahın rəhbəri                                                   
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