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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə  

iş planının 7.5-ci “Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə   

ictimaiyyətin KİV-lər vasitəsilə müntəzəm məlumatlandırılması”  

bəndinin icrasına dair 

H E S A B A T 

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 7.5-ci 

“Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin KİV-lər vasitəsilə müntəzəm 

məlumatlandırılması” bəndinin icrası ilə əlaqədar Palatanın rəhbərliyi və struktur bölmələri 

tərəfindən cari il ərzində aşağıdakı işlər həyata keçirilmişdir: 

11.01.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "AZƏRTAC"-da “Prezident İlham Əliyevin qarşıya 

qoyduğu hədəflər mühüm olduğu qədər də realdır” başlıqlı müsahibəsi dərc edilmiş və 

həmin müsahibə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

12.01.2021 – “Trend.az” saytında “Разработка концепции развития аудита в 

Азербайджане на 2021-2030 годы находится на завершающем этапе” başlıqlı məqalə 

dərc edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

12.01.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "Xalq" qəzetində “Prezident İlham Əliyevin qarşıya 

qoyduğu hədəflər mühüm olduğu qədər də realdır” başlıqlı müsahibəsi dərc edilmiş və 

həmin müsahibə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

13.01.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "Respublika" qəzetində “Müstəqilliyimizin 

möhkəmələnməsinə istiqamətlənmiş siyasət 2020-ci ildə qazandığımız bütün uğurların 

əsasıdır” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

13.01.2021 – Auditorlar Palatasının üzvü, “A Audit and Consulting” MMC-nin 

direktoru-auditor Rüfət Əliyevin “Trend.az” saytında “Cərimə ödəmək auditdən azad 

edirmi? – mütəxəssis rəyi” başlıqlı məqalə dərc edilmiş və Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

14-20.01.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad 

elmləri doktoru, professor Vahid Novruzovun "İqtisadyyat" qəzetində “Prezident İlham 

Əliyevin qarşıya qoyduğu hədəflər mühüm olduğu qədər də realdır” başlıqlı müsahibəsi 

dərc edilmiş və həmin müsahibə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

15.01.2021 – Auditorlar Palatasının üzvü, “A Audit and Consulting” MMC-nin 

direktoru-auditor Rüfət Əliyevin “Trend.az” saytında “Audit hamı üçün vacibdirmi? 
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Auditorlar nə ilə məşğuldur?” başlıqlı məqalə dərc edilmiş və Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

28.01-03.02.2021 – “İqtisadiyyat” qəzetinin müxbiri Mətanət Hüseynovanın 

"İqtisadyyat" qəzetində Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 25 illiyinə həsr 

olunmuş “İqtisadiyyatda şəffaflıq və nəzarətin səmərəliliyinin artmasına xidmət edən vacib 

struktur” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

01.02.2021 – "Reyting.az" informasiya agentliyinin muxbiri Akif Cabbarlının 

"Reyting.az" saytında Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 25 illiyinə həsr 

olunmuş "Müasir və təkmil audit sistemi şəffaf idarəetmənin əsasını təşkil edir" başlıqlı 

məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

04-10.02.2021 – “İqtisadiyyat” qəzetində İqtisadi subyektlərin rəhbərlərinin nəzərinə 

başlıqlı Elan dərc edilmiş və həmin Elan Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

10.02.2021 – “Vergilər” sosial-iqtisadi onlayn qəzetində İqtisadi subyektlərin 

rəhbərlərinin nəzərinə başlıqlı Elan dərc edilmiş və həmin Elan Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

12.02.2021 – "AZƏRTAC"-da Agentliyin muxbiri Samirə Quliyevanın Azərbaycan 

Respublikası Auditorlar Palatasının 25 illiyinə həsr olunmuş məqaləsi dərc edilmiş və 

həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

15.02.2021 – “Bakı-Baku.az” informasiya agentliyinin müxbiri, əməkdar jurnalist 

Samir Mustafayevin Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 25 illiyinə həsr 

olunmuş məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

15.02.2021 – Auditorlar Palatasını Şurasının üzvü, Sərbəst auditor Altay Cəfərovun 

“Vergilər.az” informasiya agentliyində "Əmək müqaviləsinə tərəflərin razılığı ilə xitam 

verilməsi" başlıqlı müsahibəsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

16.02.2021 – Vergiler.az İnformasiya agentliyinin muxbiri Fərqanə Allahverdi qızının 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 25 illiyinə həsr olunmuş məqaləsi dərc 

edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

26.02.2021 –  Auditorlar Palatasında Xocalı faciəsinin 29-cu il dönümünə həsr 

olunmuş onlayn tədbir keçirilmiş və həmin tədbir "AZƏRTAC"-da dərc edilmiş və Palatanın 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

27.02.2021 – Auditorlar Palatasının 25 illik yubileyi ilə bağlı ağacəkmə kampaniyası 

keçirilmiş və həmin tədbir AZTV-nin “Xəbərlər” proqramında yayımlanmış, "AZƏRTAC"-da 

dərc edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 
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05.03.2021 – Auditorlar Palatasının 25 illik yubileyi ilə əlaqədar ən yaxşı “Müxbir 

yazısı” müsabiqəsi başlıqlı məqaləsi AZƏRTAC-da dərc edilmiş və Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

12.03.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun AZƏRTAC-da "Şəffaflığın artırılması investisiya 

cəlbediciliyinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayır" başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və 

Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

17.03.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun AZTV-də "İqtisadiyyat xəbərləri" proqramında 

"Auditin təsərrüfat subyektləri üçün əhəmiyyəti barədə" müsahibəsi şərh olunmuş və 

Palatanın internet səhifəsində və sosial şəbəkələrdə yerləşdirilmişdir; 

03.04.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun və Palatanın icraçı direktoru Səbuhi 

Gülməmmədovun "Respublika" qəzetində “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatası - 25: uğurlar və perspektivlər” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə 

Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

04.04.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "Azərbaycan" qəzetində “Audit və yeni dövrün 

çağırışları” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

08-14.04.2021 – "İqtisadiyyat" qəzetində “Auditorlar Palatasının fəaliyyətə 

başlamasının 25 illiyinə həsr olunmuş onlayn tədbir keçirilmişdir” başlıqlı məqalə dərc 

edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

08.04.2021 – "Ülfət" qəzetində “Auditorlar Palatasının yaranmasının 25 ili tamam 

olur” başlıqlı məqalə dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

14.04.2021 – “Auditorlar Palatasında Azərbaycan Respublikasında cinayət yolu ilə 

əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) sisteminin milli risk qiymətləndirilməsinə 

dair onlayn vebinar keçirilmişdir” başlıqlı məqalə “AZƏRTAC”-da dərc edilmiş və Palatanın 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

15.04.2021 – “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Kiçik və orta 

müəssisələr üçün Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyası (EFAA) arasında onlayn 

formatda işgüzar görüş keçirilib” başlıqlı məqalə “AZƏRTAC”-da dərc edilmiş və Palatanın 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 
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19.04.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "Trend" Agentliyində “В Азербайджане в 2021 году 

планируют ускорить цифровизацию аудита” müsahibəsi dərc edilmiş və Palatanın 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

23.04.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, Yeni 

Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 

Novruzovun "İki sahil" qəzetində “Ulu öndəri xatırlayarkən” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş 

və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

29.04-05.05.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının icraçı direktoru 

Səbuhi Gülməmmədovun və Aparatın rəhbəri Qəşəm Bayramovun "İqtisadiyyat" qəzetində 

“Azərbaycan auditi-2020: uğurlar və perspektivlər” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və həmin 

məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

07.06.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun 2021-ci il 04 iyun tarixində Gəncə şəhərində 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) və Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin 

təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyinin dəstəyi, PAŞA Holdinq Şirkətlər Qrupunun baş sponsorluğu ilə Nizami 

Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş və «Nizami Gəncəvi və Dayanıqlı İnkişaf» 

mövzusunda keçirilən III. İqtisadiyyat və İdarəetmə sahəsində Magistr və Doktorantların 

Beynəlxalq Elmi Konfransının açılış mərasimində iştirakı ilə bağlı “AZƏRTAC”-da konfrans 

barədə şərhi dərc edilmiş və həmin material Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

(UNEC) və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

17.06.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, Yeni 

Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 

Novruzovun Yeni Azərbaycan Partiyasının saytında “15 İyun – Milli Qurtuluşdan – şanlı 

qələbələrə doğru” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

17.06.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun AZƏRTAC-da “Şuşa Bəyannaməsi dünya 

siyasətçilərinin maraq sferasında mühüm predmetə çevriləcək” başlıqlı məqaləsi dərc 

edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

18.06.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "İki sahil" qəzetində “Şuşa Bəyannaməsi dünya 

siyasətçilərinin maraq sferasında mühüm predmetə çevriləcək” başlıqlı məqaləsi dərc 

edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 
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18.06.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, Yeni 

Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 

Novruzovun "Səs" qəzetində “15 İyun – Milli Qurtuluşdan – şanlı qələbələrə doğru” başlıqlı 

məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

24.06.2021 – Auditorlar Palatasında “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər” 

toplusunun X cildinin təqdimetmmə mərasiminə dair material “AZƏRTAC”-da dərc edilmiş 

və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

14.07.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun AZƏRTAC-da “Azərbaycan tarixində tərəqqinin 

əzəli” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

15.07.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "İki sahil" qəzetində “Azərbaycan tarixində tərəqqinin 

əzəli” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

23.07.2021 – AZƏRTAC-da “Auditorlar Palatasında kölgə iqtisadiyyatının 

ölçülməsinə dair yeni metodik yanaşma hazırlanıb” başlıqlı məqalə dərc edilmiş və 

Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

27.07.2021 – AMEA-nın həqiqi üzvü, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan İqtisadçılar 

İttifaqının sədri və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "Azərbaycan" qəzetində “Xalqa və dövlətçiliyə 

xidmətdə keçən ömür” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

30.09-06.10.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının icraçı direktoru 

Səbuhi Gülməmmədovun və Xarici əlaqələr və beynəlxalq təşkilatlarla iş şöbəsinin müdir 

müavini Şəfiqə Əsgərovanın "İqtisadiyyat" qəzetində “Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatasının 25 illik yubileyi münasibətilə  “Şəffaflıq və audit: yeni dövrün 

çağırışları, problemlər, vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans 

keçirilmişdir” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

08.10.2021 – “Auditorlar Palatası Pakistan ilə audit və kadr hazırlığı sahəsində 

əməkdaşlıq edəcək” başlıqlı məqalə AZƏRTAC-da dərc edilmiş və Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir; 
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17.10.2021 – “Naxçıvanda mühasiblərin və auditorların VII Avrasiya forumu keçirilib” 

başlıqlı məqalə “Şərq Qapısı” qəzetində dərc edilmiş və Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir;  

18.10.2021 – “2021-ci il 15-17 oktyabr tarixlərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

Mühasiblərin və Auditorların VII Avrasiya forumu keçirilmişdir” başlıqlı məqalə             

AZƏRTAC-da dərc edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. Tədbir eyni 

zamanda AZTV-də və Naxçıvan televiziyasında işıqlandırılmışdır; 

22.10.2021 – “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında “Maliyyə 

Hesabatları” Mahiyyəti/Formaları/Hazırlanması/Təhlil olunması praktik vəsaitinin onlayn 

təqdimat mərasimi keçirilmişdir” başlıqlı məqalə AZƏRTAC-da dərc edilmiş və Palatanın 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

01.11.2021 – “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının kollektivi “Zəfər” 

Yarmarkasında iştirak ediblər” başlıqlı məqalə AZƏRTAC-da dərc edilmiş və Palatanın 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

05.11.2021 – “Azərbaycan Respublikasının  Auditorlar Palatasında  “ZƏFƏR” 

Gününə həsr olunmuş onlayn tədbir keçirilmişdir” başlıqlı məqalə AZƏRTAC-da dərc 

edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

18.11.2021 – “Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Beynəlxalq 

Magistratura və Doktorantura Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatasının Auditin innovativ inkişafı və operativ tənzimləmə idarəsinin rəisi Qoşqar 

Əhmədovun "Audit sferasında şəxsi kabinet sistemi" mövzusunda BMDM-in magistrantları 

və doktorantları arasında görüş keçirilmişdir” başlıqlı məqalə UNEC-in və Palatanın 

internet səhifəsində və sosial şəbəkələrdə yerləşdirilmişdir; 

18.11.2021 – “Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Beynəlxalq 

Magistratura və Doktorantura Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatasının Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqə qarşı mübarizə və keyfiyyətin 

yüksəldilməsi idarəsinin rəisi Elnur İbrahimovun "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 

vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 

qarşı mübarizə" mövzusunda BMDM-in magistrantları və doktorantları arasında görüş 

keçirilmişdir” başlıqlı məqalə UNEC-in və Palatanın internet səhifəsində və sosial 

şəbəkələrdə yerləşdirilmişdir. 

Son vaxtlarda Auditorlar Palatasının fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunması, 

innovasiyaların tətbiqi, kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələrin 

genişləndirilməsi sahəsində, habelə Palata sədrinin “Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının sosial şəbəkələrdəki səhifələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi barədə”    

2019-cu il 9 sentyabr tarixli 1/55 nömrəli Sərəncamına müvafiq olaraq müəyyən uğurlar 
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əldə edilmişdir. Bununla belə, Palatanın fəaliyyətinin sosial şəbəkələrdə işıqlandırılmasının 

təhlili zamanı aşkar edilən çatışmazlıqların aradan qaldırılması, habelə sosial şəbəkələr 

vasitəsilə auditin təşviqi, auditor xidməti istifadəçilərinin maarifləndirilməsi və onlarla 

əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, ölkədə auditor fəaliyyəti sahəsində şəffaflığın yüksəldilməsi, 

Palata tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin və hazırlanan normativ sənədlərin 

istifadəçilərə əlçatanlığının təmin olunması, çevik sorğu və monitorinqlərin aparılması 

məqsədilə, Palata sədrinin 2021-ci il 14 iyul tarixli 1/15 saylı “Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatasının fəaliyyətinin sosial şəbəkələrdə işıqlandırılmasının təkmilləşdirilməsi 

barədə” Sərəncamı təsdiq edilmişdir. Həmin Sərəncama uyğun olaraq, Palata sədrinin 

müşaviri F.Qarayevə, Auditin innovativ inkişafı və operativ tənzimləmə idarəsinin rəisi 

Q.Əhmədova və İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Z.Almazova bir ay 

müddətində Auditorlar Palatasının “Whatsapp” səhifəsinin açılması, “Facebook”, 

“YouTube”, “İnstagram”, “Twitter” sosial şəbəkələrindəki səhifələrinin təkmilləşdirilməsinin 

təmin edilməsi, bir ay müddətində Auditorlar Palatasının mövcud sosial şəbəkə 

səhifələrindəki təkrarçılıq, çatışmazlıq və nöqsanların aradan qaldırılması və keyfiyyətli 

dizayn tərtibatının təmin edilməsi, iki ay müddətində Auditorlar Palatasının sosial şəbəkə 

izləyicilərinin saylarının artırılmasının təmin olunsun və bu məqsədlə təkliflərin iki həftə 

ərzində hazırlanıb təqdim edilməsi, Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodiki məsələlər 

üzrə müşaviri N.Talıbova və müvafiq struktur bölmələrinin rəhbərlərinə (E.İbrahimov, 

V.Rəhimov, E.Behbudova, V.Cavadov, Q.Əhmədov) “Azərbaycan Respublikasında auditor 

fəaliyyətinin inkişaf Konsepsiyası”nın (2021-2030-cu illər) müddəaları əsas götürülməklə 

zəruri sosial sorğuların keçirilməsinin və ya reytinqlərin müəyyənləşdirilməsinin mövzu və 

qrafiklərinə dair təkliflərini bir ay müddətində hazırlayıb təqdim etmələri, Auditin təşkili, 

hesabatlılıq və informasiya idarəsinin rəisi V.Cavadova, Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr 

idarəsinin rəisi V.Rəhimova, İctimaiyyətlə əlaqə və informasiya şöbəsinin müdiri 

M.Hüseynovaya və Xarici əlaqələr və beynəlxalq təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri 

F.Kamalovaya zəruri materialların rus və ingilis dillərinə tərcümə edilərək nəzərdə tutulan 

icra müddətlərində sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi üçün təqdim olunması, Auditorlar 

Palatasının rəhbərliyinə (S.Gülməmmədov, Q.Bayramov, N.Talıbov, Y.Namazəliyev, 

F.Qarayev, N.Quliyeva) və struktur bölmələrinin rəhbərlərinə (E.İbrahimov, V.Rəhimov, 

E.Behbudova, V.Cavadov, Q.Əhmədov) Palatanın iş planına, Plan-proqramlara, Auditorlar 

Palatası Şurasının qərarlarına, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarına uyğun olaraq məsul 

şəxs qismində təşkil etdikləri tədbirlərin nəticələri barədə yazılı mətn və əyani materialları, 

o cümlədən, foto və video materialları tədbir keçirildikdən sonra iki gün müddətində sosial 

şəbəkələrdə işıqlandırılması üçün rəhbərliyə təqdim etmələri, Məsul olduqları sosial sorğu 

və reytinqlərə aid materialların toplanmasını, təhlilini, ümumiləşdirilməsini və müvafiq təklif 
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və tövsiyələrin mümkün qədər qısa müddətdə, tələb olunduğu hallarda isə real vaxt 

rejimində hazırlanıb təqdim etmələri, Palata sədrinin müşaviri F.Qarayevə və Auditin 

innovativ inkişafı və operativ tənzimləmə idarəsinin rəisi Q.Əhmədova cari ilin III rübü 

ərzində Auditorlar Palatası əməkdaşları və üzvləri üçün sosial şəbəkələrdən istifadə 

qaydası və prosedurlarına həsr olunmuş seminar – məşğələlərin keçirilməsinin təmin 

etmələri, Daxili auditor N.Quliyevaya struktur bölmələrin fəaliyyəti araşdırılarkən sosial 

şəbəkələrlə bağlı tapşırıqların icra vəziyyətinə xüsusi diqqətin yetirilməsi, Palata sədrinin 

müşaviri F.Qarayevə, Auditin innovativ inkişafı və operativ tənzimləmə idarəsinin rəisi 

Q.Əhmədova və İT üzrə mütəxəssis Z.Almazova Palatanın struktur bölmələrinin rəhbərləri 

(E.İbrahimov, V.Rəhimov, E.Behbudova, V.Cavadov, Q.Əhmədov) ilə birlikdə sosial 

şəbəkələrdəki məlumat, foto-video materialların, reklam və şərhlərin, sorğu və elanların 

(abunəçilərlə iş, auditor xidmətinin reklamı, hesabatların hazırlanıb təqdim olunması və s.) 

mütəmadi olaraq yenilənməsinin təmin etmələri tapşırılmışdır. Bu Sərəncamda nəzərdə 

tutulmuş işlərin icrasına və koordinasiyasına məsul şəxs Auditorlar Palatasının Aparat 

rəhbərinin müavini E.Rzayev təyin edilmiş və ona tapşırılmışdır ki, Auditorlar Palatasının 

fəaliyyətinin sosial şəbəkələrdə işıqlandırılmasına dair aylıq hesabat hazırlayıb növbəti 

ayın 5-dək rəhbərliyə təqdim etsin. 

Sərəncamda qeyd edilən məsələlər icra müddətlərinə uyğun yerinə yetirilmiş və 

Auditorlar Palatasının sosial şəbəkələrdə fəaliyyətinin daha çevik və operativ 

işıqlandırılması məqsədilə Palata sədrinin 2021-ci il 19 avqust tarixli 1/19 saylı 

“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sosial şəbəkələrdə (Facebook, 

İnstagram, Youtube və Twitter) mövcud olan rəsmi səhifələrində yerləşdirilməsi üçün 

təqdim edilməli olan məlumatların məsul icraçılar üzrə hazırlanmasına dair Qrafik”in təsdiq 

edilməsi barədə Sərəncamı təsdiq olunmuşdur. Həmin Sərəncama uyğun olaraq, 

Auditorlar Palatasının müvafiq icraçıları tərəfindən təsdiq edilmiş Qrafik əsasında 

materiallar icra müddətlərinə uyğun Palatanın rəsmi saytında və sosial şəbəkələrdə 

işıqlandırılır. Cari ildə sosial şəbəkələrdə Auditorlar Palatasının Facebook səhifəsində 66, 

İnstagram səhifəsində 48, Youtube səhifəsində 20, Twitter səhifəsində isə 26 xəbərlər 

yerləşdirilmişdir. İcraçılara növbəti ildə sosial şəbəkələrdə aktivliyi daha da artırmaq 

tapşırılmışdır. 
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Azərbaycan Respublikası  
Auditorlar Palatasının sədrinin 

2021-ci il 19 avqust tarixli 1/19 nömrəli  
sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sosial şəbəkələrdə (facebook, 
instagram, youtube və twitter) mövcud olan rəsmi səhifələrində yerləşdirilməsi 

üçün təqdim edilməli olan məlumatların məsul icraçılar üzrə hazırlanmasına dair 
QRAFİK 

 

Sıra 
№-
si 

Tələb olunan materiallar Struktur 
bölmənin adı 

Məsul şəxs İcra müddəti 

1. Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyində auditlə bağlı tətbiq 
olunan dəyişikliklərin izlənilməsi, onlara 
dair şərhlərin hazırlanması və sosial 
şəbəkələrdə yerləşdirilməsi üçün 
təqdim edilməsi 

Auditin hüquqi 
tənzimlənməsi, 
dempinqə qarşı 

mübarizə və 
keyfiyyətin 

yüksəldilməsi                
idarəsi 

Elnur 
İbrahimov 

 
 
 

Dəyişiklik 
qüvvəyə 
mindiyi 
tarixdən          
1 həftə 

müddətində 

2. Beynəlxalq Audit Standartlarının son 
versiyasına edilmiş dəyişikliklərin və 
onlara dair qısa formada şərhlərin 
hazırlanması və sosial şəbəkələrdə 
yerləşdirilməsi üçün təqdim edilməsi 

Sədrin elmi-
metodik 

məsələlər üzrə 
müşaviri 

 

Maliyyə təminatı 
və xarici əlaqələr 

idarəsi 
 

Auditin hüquqi 
tənzimlənməsi, 
dempinqə qarşı 

mübarizə və 
keyfiyyətin 

yüksəldilməsi 
idarəsi 

 

Auditin innovativ 
inkişafı və 
operativ 

tənzimləmə 
idarəsi 

 

Palatanın Şurası 
yanında 

Beynəlxalq Audit 
Standartları və 

Maliyyə 
Hesabatlarının 

Beynəlxalq 
Standartları üzrə 

komitə 

Nəcəf 
Talıbov 

 
 

Vəli 
Rəhimov 

 
 

Elnur 
İbrahimov 

 
 
 

Qoşqar 
Əhmədov 

 
 

Namiq 
Abbaslı 

Dəyişiklik 
qüvvəyə 
mindiyi 
tarixdən                   
2 həftə 

müddətində 

3. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası 
(IFAC) və Avropa Mühasiblər və 
Auditorlar Federasiyası (EFAA) 

Sədrin müşaviri 
 
 

Fəqan 
Qarayev 

 

Məlumat daxil 
olduqdan                  
1 həftə 
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tərəfindən audit sahəsində tətbiq 
olunan yeniliklər barədə materialların 
təhlil olunması və sosial şəbəkədə 
yerləşdirilməsi üçün qısa şəkildə 
təqdim edilməsi 
- IFAC-dan Palatanın rəsmi elektron 
poçt ünvanına mütəmadi daxil olan 
“The Latest Global Knowledge, 
Resources and News from the 
Gateway” (Mənbədən son qlobal 
biliklər, resurslar və xəbərlər); 
- EFAA aylıq bülletenləri; 
- IFAC və EFAA-dan daxil olmuş digər 
məktublar. 

Auditin innovativ 
inkişafı və 
operativ 

tənzimləmə 
idarəsi 

 
 
 

Qoşqar 
Əhmədov 

 
 
 
 
 

müddətində 

4.  
 
 

Auditorlar Palatası Şurasında müzakirə 
ediləcək sənədlərə, Palata rəhbərliyinin 
əmr və sərəncamlarına dair xəbər 
xarakterli məlumatların hazırlanması 
və sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi 
üçün təqdim edilməsi 

Sədrin müşaviri Fəqan 
Qarayev 

3 gün 
müddətində 

5. Palatada ödənişli və ödənişsiz 
əsaslarla keçirilən kurslar, vebinarlar 
və treninqlər barədə Palatanın loqosu 
olmaqla yüksək və keyfiyyətli dizaynda 
tərtib edilmiş şəkillərin (müvafiq 
məlumatla birgə) sosial şəbəkələrdə 
yerləşdirilməsi üçün təqdim edilməsi 

Kadr hazırlığı 
idarəsi 

Elmira 
Behbudova 

kursların 
keçirilməsinə 
3 ay qalmış 

və tədbir baş 
tutduqdan 

sonra 3 gün 
müddətində 

6. 
 
 

Palatada ödənişli və ödənişsiz 
əsaslarla keçirilən kursların, 
vebinarların və treninqlərin video 
materiallarının (zəruri hallarda) 
youtube səhifəsində və “Auditorun 
şəxsi kabineti” sistemində 
yerləşdirilməsi üçün təqdim edilməsi 

Kadr hazırlığı 
idarəsi 

Auditin innovativ 
inkişafı və 
operativ 

tənzimləmə 
idarəsi 

Elmira 
Behbudova 

 
Qoşqar 

Əhmədov 

3 gün 
müddətində 

7.  Beynəlxalq və xarici audit və mühasibat qurumlarının keçirdikləri tədbirlərdə iştirak barədə 
qısa məlumatın hazırlanması və sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi üçün təqdim edilməsi 

7.1. 
 

Palata sədrinin iştirak etdiyi tədbirlər üzrə  Sədrin elmi-
metodik məsələlər 

üzrə müşaviri 

Nəcəf 
Talıbov 

 

3 gün 
müddətində 

7.2. 
 

Palatanın əməkdaşlarının iştirak etdiyi 
tədbirlər üzrə 

İştirak edən əməkdaş 
tərəfindən 

3 gün 
müddətində 

8. 
 

Beynəlxalq və xarici audit və mühasibat 
qurumları tərəfindən gələcəkdə 
keçiriləcək konfranslar və seminarlar 
barədə məlumatların sosial şəbəkələrdə 
yerləşdirilməsi üçün təqdim edilməsi 

Sədrin 
müşaviri 

Fəqan 
Qarayev 

Xəbər daxil 
olduqdan 

sonra      1 
həftə 

müddətində 

9. Auditin aktual problemlərinə dair sosioloji 
sorğuların hazırlanması və keçirilməsi 
məqsədilə sorğu formalarının tərtib 
edilərək Palatanın saytında, instagram, 
facebook və twitter səhifələrində 
yerləşdirilməsi üçün təqdim edilməsi 

Auditin təşkili, 
hesabatlılıq və 

informasiya 
idarəsi 

 
Kadr hazırlığı 

idarəsi 

Vasif 
Cavadov 

 
 
 

Elmira 
Behbudova 

Təsdiq 
edilmiş rüblük 
qrafikə uyğun 

olaraq 
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10. 
 

Auditə dair KİV-də yayımlanan 
materialların təhlil edilərək Palatanın 
saytında və sosial şəbəkələrdə 
yerləşdirilməsi üçün təqdim edilməsi 

İctimaiyyətlə 
əlaqə və 

informasiya 
şöbəsi 

Zaur 
Almazov 

Mütəmadi 
olaraq aylıq 
təqdim edilir 

11. Auditorlar Palatası tərəfindən auditin 
aktual problemləri üzrə hazırlanmış və 
nəşr edilmiş sənədlərin auditorlara və 
ictimaiyyətə çatdırılması məqsədilə qısa 
məlumatların hazırlanıb sosial 
şəbəkələrdə yerləşdirilməsi üçün təqdim 
edilməsi 

Auditin təşkili, 
hesabatlılıq və 

informasiya 
idarəsi 

 

Vasif 
Cavadov 

 

Sənəd təsdiq 
edildiyi 

tarixdən   3 
gün 

müddətində 

12. 
 
 
 

Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor 
təşkilatları və sərbəst auditorların 
fəaliyyətləri barədə məlumatların sosial 
şəbəkələrdə yerləşdirilməsi üçün təqdim 
edilməsi 

Auditin təşkili, 
hesabatlılıq və 

informasiya 
idarəsi 

 

Vasif 
Cavadov 

 

Mütəmadi 

13.  
 

“Facebook” sosial şəbəkəsində 
“Auditorlar qrupunun” yaradılması və 
Palatanın üzvlərinin bu qrupa cəlb 
edilməsinin təmin edilməsi 

İctimaiyyətlə 
əlaqə və 

informasiya 
şöbəsi 

Zaur 
Almazov 

Bir ay 
müddətində 

 

Bundan başqa il ərzində Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin 

müntəzəm məlumatlandırılması ilə əlaqədar bildirmək istəyirik ki, Palatanın müvafiq 

strukturları tərəfindən hazırlanmış müxtəlif səpkili elanlar, müraciətlər, təlimatlar, tövsiyələr, 

metodik göstərişlər, şərhlərlə bərabər, eyni zamanda Palatanın və onun Şurasının iş 

planlarında, Palatanın iş planına əsasən tərtib edilmiş Plan-proqramlarda, Palata 

rəhbərliyinin əmrlərində, Sərəncamlarında və tapşırıqlarında icra olunan, təsdiq edilən və 

ictimaiyyətə çatdırılması zəruri hesab edilən materiallar istər Palatanın internet saytında, 

istərsə də sosial şəbəkələrdə yerləşdirilmişdir. 

Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin KİV-lər vasitəsilə müntəzəm 

məlumatlandırılması istiqamətində işlər hazırda da Palatanın rəhbərliyi və struktur bölmələri 

tərəfindən həyata keçirilir. 

     

 

Auditorlar Palatasının  

icraçı direktoru                                                                 Səbuhi  Gülməmmədov 

                                                                                         03.12.2021-ci il  


