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Bakı şəhəri                                     №1/2                                     12 yanvar 2022-ci il 
  

Auditorlar Palatasında keçiriləcək tədbirlərin (konfranslar, simpoziumlar,  
                         “dəyirmi masa”lar, seminarlar, ustad dərsləri və s.)  
                                            təşkili və təşviqi barədə 

 
Auditorlar Palatasının 2022-ci il üzrə iş planının 8.3-cü “Auditin aktual problemləri 

üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və seminarların təşkilinin müvafiq 
struktur bölmələr ilə birgə həyata keçirilməsi” bəndi ilə əlaqədar tədbirlərin vaxtında və 
yüksək səviyyədə təşkilini, habelə Auditorlar Palatasının üzvlərinin və maraqlı tərəflərin 
həmin tədbirlərlə bağlı vaxtında məlumatlandırılmasını, onların iştirakı vəziyyətinin 
müəyyənləşdirilməsi, təhlili və eyni zamanda bu tədbirlərin təşviqini təmin etmək 
məqsədilə qərara alıram:   

1. Auditorlar Palatasının daxili auditoruna (N.Quliyeva) və Audit sistemində icra 
intizamı və daxili nəzarət şöbəsinin müdirinə (Z.Almazov) tapşırılsın ki, hər ayın 25-dək 
növbəti ay üçün keçiriləcək tədbirlərin dəqiqləşdirilmiş qrafikini hazırlayıb Palatanın 
Aparatına və struktur bölmələrinin rəhbərlərinə, üzvlərinə, müvafiq icraçılara, digər maraqlı 
tərəflərə çatdırılması və Palatanın internet səhifəsində, sosial şəbəkələrində, auditorun 
şəxsi kabineti sistemində yerləşdirilməsi təmin edilsin.  

2. Keçiriləcək tədbirlərin hazırlanmasına məsul olan şəxslərə tapşırılsın ki, tədbirlə 
əlaqədar materialların, o cümlədən əyani vəsaitlərin yüksək keyfiyyətlə hazırlanmasını və 
əvvəlcədən auditorun şəxsi kabineti sistemində yerləşdirilməsi üçün təqdim olunmasını 
təmin etsinlər.  

3. Auditorlar Palatasının Aparatına (Q.Bayramov, F.Kamalova, E.Rzayev) tapşırılsın 
ki, tədbirlərin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün təşkilati-texniki işlərin həyata keçirilməsi 
və keçirilmiş tədbirlərin nəticələri barədə məlumatın üç gün müddətində ictimaiyyətə 
çatdırılması məqsədilə Palatanın internet səhifəsində və sosial şəbəkələrində 
yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

4. Auditorlar Palatası sədrinin müşaviri F.Qarayevə və Audit sistemində icra intizamı 
və daxili nəzarət şöbəsinin müdirinə (Z.Almazov) tapşırılsın ki, Palata üzvlərinin və digər 
iştirakçıların (o cümlədən xarici mütəxəssislərin) keçiriləcək tədbirlərdə onlayn iştirakı 
məsələsini həll etsinlər.  

5. Audit sistemində icra intizamı və daxili nəzarət şöbəsinin müdirinə (Z.Almazov, 
Ş.Əsgərova) tapşırılsın ki, Palata üzvlərinin tədbirlərdə iştirakının monitorinqi aparılsın və 
müvafiq qaydada rəsmiləşdirilməsi təmin edilsin.  

6. Auditorlar Palatasının daxili auditoruna (N.Quliyeva) tapşırılsın ki, tədbirlərin 
vaxtında və keyfiyyətlə keçirilməsinə nəzarət etsin və nəticəsi barədə Auditorlar 
Palatasının rəhbərliyinə arayış təqdim olunmasını təmin etsin. 

7. Auditorlar Palatasının üzvlərinə tövsiyə olunsun ki, Palata tərəfindən təşkil edilən 
tədbirlərdə fəal iştirak etsinlər və keçirilən tədbirlərə dair öz münasibətlərini bildirsinlər.  

8. Bu sərəncamın mətni Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilsin. 
9. Bu sərəncamın icrasına nəzarət Palatanın icraçı direktoru S.Gülməmmədova 

həvalə edilsin. 
 
 
          Palatanın sədri                                                   Vahid Novruzov 


