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№ Tədbirin adı Məsul İcraçılar 
 

İcra müddəti 
 

 
1. (1.)  Korrupsiyanın qarşısının alınması və dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın gücləndirilməsi 

sahəsində tədbirlər 
1.1 

(1.2) 

Auditor fəaliyyətində korrupsiya risklərinin qiymətləndirilməsi və onların 

qarşısının alınması ilə bağl tədbirlər planının hazırlanması, həmin 

tədbirlər planının icrası barədə hesabatın Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Komissiyaya və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 

təqdim edilməsi 

M.Abbasov,                                        

Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji 

təminatı üzrə komitə (N.Talıbov),                               

V.Cavadov 

Y.Namazəliyev, 

Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə 

(V.Kərimov), 

Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi 

məsələlər üzrə komitə (E.Qurbanov) 

2020 

2 
 



 

1.2 

(1.3) 

Korrupsiyanın və kölgə iqtisadiyyatının ümumilikdə və sahələr üzrə 

baş vermə səbəblərinə, xüsusiyyətlərinə və səviyyəsinə 

hesabatlılıq, şəffaflıq və audit üzrə qanunvericiliyə əməl edilməsinin 

təsirinin arasında əlaqənin öyrənilməsi məqsədilə tədqiqatların və 

rəy sorğularının həyata keçirilməsi  

 

M.Abbasov,  

N.Talıbov,  

Q.Əhmədov, 

V.Cavadov 

2020 

1.3 

(1.6) 

 Auditorlar və digər maraqlı tərəflər üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə 

və etik davranış qaydaları ilə bağlı təlimlərin keçirilməsi (zərurət 

olduqda mövcud əməkdaşlıq sazişinə uyğun olaraq Azərbaycan 

Respublikası Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə 

İdarəsi ilə birgə)  

M.Abbasov,  

E.Behbudova,  

Etika, mübahisələr və intizam 

komissiyası (İbiş Əliyev) 

Auditorların ixtisasartırması və peşə 

təhsili üzrə komitə (A.Qurbanov) 

 

2020 

1.4 

(1.9) 

Auditorlar tərəfindən etik davranış qaydalarının pozulması hallarının 

monitorinqi və buna görə tətbiq edilmiş intizam tənbehi tədbirləri 

barədə illik hesabatların hazırlanması və bu barədə məlumatların 

açıqlanması 

M.Abbasov, 

V.Cavadov,  

Y.Namazəliyev,  

Etika, mübahisələr və intizam 

komissiyası (İbiş Əliyev) 

 

 

2020 

3 
 



 

2.  (3) Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində tədbirlər 

2.1 

(3.4) 

 

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 

mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 

olaraq müəyyən edilmiş Auditorlar Palatası tərəfindən Palata üzvlərinə 

münasibətdə illik sahəvi risk qiymətləndirilməsinin aparilması və 

nəticələri barədə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin 

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin məlumatlandırması 

M.Abbasov,  

 Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji 

təminatı üzrə komitə (N.Talıbov) 

Y.Namazəliyev,  

Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə 

(V.Kərimov), 

Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi 

məsələlər üzrə komitə (E.Qurbanov) 

2020 

3.  Xidmətlərin təkmilləşdirilməsi sahəsində tədbirlər 

 3.1 
  

(4.1) 

 Auditorlar Palatası və onun üzvləri tərəfindən xidmətlərin  

göstərilməsində səmərəliliyin artırılması məqsədilə həmin xidmətlər 

üçün tələb olunan sənədləri elektron qaydada əldə etmək, habelə 

Auditorlar Palatasına gəlmədən həmin sənədləri elektron formada 

təqdim etmək imkanlarının genişləndirilməsi  

 Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji 

təminatı üzrə komitə (N.Talıbov), 

V.Cavadov,                           

Q.Əhmədov, 

V.Rəhimov,                        

Y.Namazəliyev, 

E.Behbudova                                

2020 

4 
 



4. (5) Vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi, ictimai nəzarətin və ictimai iştirakçılığın 
artırılması sahəsində tədbirlər 

4.1 

(5.6) 

Auditorlar Palatasının Şurası yanında fəaliyyət göstərən Komitələr, 

Komissiyalar və “Dəyirmi Masa” ilə əlaqələrin gücləndirilməsi, 

müzakirə edilən məsələlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, ictimai 

nəzarət ilə bağlı maarifləndirmə və təbliğat işlərinin təkmilləşdirilməsi 

və Auditorlar Palatasının rəsmi internet resurslarında əks etdirməsi 

Q.Bayramov, 

F.Qarayev, 

S.Məmmədova, 

Auditorlar Palatasının Şurası yanında 

Komitə və Komissiyaların rəhbərləri. 

2020 

5. (6) İnformasiya əldə edilməsinin təmin olunması sahəsində tədbirlər 

5.1 

(6.3) 

 

Auditorlar Palatasının rəsmi internet informasiya resurslarında “Açıq 

məlumatlar” bölməsinin yaradılması 

F.Qarayev.  

Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji 

təminatı üzrə komitə (N.Talıbov),  

Q.Əhmədov 

2020 

 

6. (8) Özəl sektorda şəffaflığın və məsuliyyətin artırılması sahəsində tədbirlər 

6.1 

(8.1) 

 

Kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması, auditor təşkilatlarının və 

sərbəst auditorların fəaliyyətində şəffaflıq, korrupsiyaya qarşı 

mübarizə və hesabatlılıq tələblərinin gücləndirilməsi ilə bağlı təkliflərin 

hazırlanması 

Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji  

təminatı üzrə komitə (N.Talıbov),  

Q.Əhmədov, 

Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə 

(V.Kərimov), 

Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi 

məsələlər üzrə komitə (E.Qurbanov 

2020 
 

5 
 



 7. Tədbirlər Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası barədə illik hesabat 

7.1 “Tədbirlər Planında” nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası barədə illik 

hesabat hər il dekabrın 30-dək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Komissiyasına təqdim edilməsi 

M.Abbasov 

 

 

2020 

 
Qeyd:  
Mötərizədə göstərilən rəqəmlər Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planında nəzərdə 
tutulmuş Tədbirlərin nömrələridir.  
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