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“Auditor təşkilatında daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi üzrə metodik 

materiallar toplusu” barədə 

 

Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən ölkə qanunvericiliyinin, Beynəlxalq 

Audit Standartlarının, Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin və Auditorların 

Müstəqillik Qaydalarının tələblərinə əməl edilməsinin monitorinqinin aparılması üçün daxili 

nəzarət sisteminin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi, daxili nəzarətin 

səmərəliliyinin təmin edilməsi, habelə auditor təşkilatlarında və sərbəst auditorlarda daxili 

nəzarət işinin düzgün və effektiv təşkili və həyata keçirilməsi, bu istiqamətdə vahid 

yanaşmanın tətbiq olunması, auditin keyfiyyətinə daxili nəzarətin qabaqcıl beynəlxalq 

təcrübəyə uyğun olaraq təşkili edilməsi məqsədilə hazırlanmış “Auditor təşkilatlarında və 

sərbəst auditorlarda daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi üzrə metodik materiallar 

toplusu”nu nəzərdən keçirərək qərara alıram: 
 

1. “Auditor təşkilatında daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi üzrə metodik 

materiallar toplusu” bəyənilsin və tətbiqi auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara tövsiyə 

olunsun (əlavə olunur). 

2. “Auditor təşkilatında daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi üzrə metodik 

materiallar toplusu”na daxil olan aşağıda adları qeyd edilən metodik materiallar təsdiq 

edilsin: 

2.1. Auditor təşkilatında daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi  

üzrə Metodik Göstəriş; 

2.2. Auditor təşkilatında əməkdaşların işinin qiymətləndirilməsi  

və mükafatlandırılmasına dair Əsasnamə;  

2.3. Auditor təşkilatında peşəkar inkişafa dair tələblər;  

2.4. Auditor Təşkilatında Metodik Şura haqqında Əsasnamə;   

2.5. Auditor yoxlaması prosesində istifadə edilməsi üçün sorğu vərəqələri;   

2.6. Auditor təşkilatında əməkdaşların işə qəbulu üzrə prosedurlara dair Qaydalar; 

2.7. Daxili nəzarət prosedurlarının səmərəliliyinin izlənilməsinə dair Qayda;  

2.8. Daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi üzrə ekspert xidmətinin   

göstərilməsi barədə müqavilə;  

2.9. Sifarişçilərin məmnunluq dərəcələrinin qiymətləndirilməsinə  

dair Metodik Göstəriş. 
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3. “Toplu”nun 350 nüsxədə çap olunması məqsədəuyğun hesab edilsin. 

4. Maliyyə və texniki təminat idarəsinə (V.Rəhimov, N.İsmayılov), İctimaiyyətlə əlaqə 

və informasiya şöbəsinə (M.Hüseynova) tapşırılsın ki, bir həftə müddətində “Toplu”nun çap 

olunmasının təşkili ilə bağlı zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin edilsin. 

5. Audit sistemində icra intizamı və daxili nəzarət şöbəsinə (Z.Almazov) tapşırılsın ki, 

bir ay müddətində “Toplu”nun auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların hər birinə 

müvafiq olaraq iki və bir nüsxə verilməsi təmin edilsin. 

6. Bu sərəncamın mətni Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilsin. 

     

 

              Palatanın sədri                                           Vahid Novruzov 


