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238/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir  

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLAR PALATASININ  

2013-2015-ci illər üzrə   
İŞ PLANI   

 
Sıra 

    №-si 

Tədbirin adı 

 

Hansı sənədə  
əsasən hazırlanır 

İcra  
müddəti 
   

Məsul  
Icraçılar 

Qeyd  
 

  
I. Auditin təşkili və tənzimlənməsi 

    

1.1 Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla auditor 
xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2012-2020-
ci illər) hazırlanması    

  

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2012-ci il 5  
sentyabr tarixli 2421 nöm- 
rəli sərəncamı ilə təsdiq  
edilmiş “Korrupsiyaya  
qarşı mübarizəyə dair  
2012-2015-ci illər üçün  
Milli Fəaliyyət Planı”n  
(bundan sonra “Milli  
Fəaliyyət Planı”*) 13.2-ci  
bəndi  

III rüb 2013 
 

İşçi qrupu  

1.2 
 
 

Audit qanunvericiliyinə dair normativ-
hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması, 
müzakirəsi və tətbiqi: 

Milli Fəaliyyət Planı*  
 
 

2013-2015 
 
 

İşçi qrupu 
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1.2.1  
 
1.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 
 
1.2.4 
 
1.2.5 
 
1.2.6 
 
1.2.7 

Daxili audit qanunvericiliyinin təkmilləşdirilmə-
si üçün təkliflərin hazırlanması  
  Maliyyə nəzarəti haqqında qanun layihəsinə dair 
təkliflərin hazırlanması  

 
 
 
 
 
 
 
 
Auditor xidməti haqqında qanununa əlavə və də- 

yişikliklər hazırlanması     
Daxili audit qanunvericiliyinin təkmilləşdirilmə-

si üçün təkliflərin müzakirəsi  
Maliyyə nəzarəti haqqında qanun layihəsinə dair 

təkliflərin müzakirəsi  
Auditor xidməti haqqında qanununa əlavə və də-

yişikliklərin müzakirəsi  
Auditorlar Palatasına daxil olan qanunvericilik 

və normativ aktlara dair rəylərin hazırlanması  

Milli Fəaliyyət Planı*,   
13.4-cü bənd  
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2012-ci il 5  
sentyabr tarixli 2421 nöm- 
rəli sərəncamı ilə təsdiq  
edilmiş “Açıq Hökümətin  
təşviqinə dair 2012-2015-ci  
illər üçün Milli Fəaliyyət  
Planı”n (bundan sonra 
“Milli Fəaliyyət Planı”**), 
6.1-ci bənd 
Auditə dair qanunvericilik 
aktları 
 
 
 
 
 

Mart 2013 
 
Aprel 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İyun 2013 
 
Mart 2013 
 
İyun 2013 
 
İyul 2013 
 
İl ərzində  
 

İşçi qrupu 
 
İşçi qrupu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.Abbasov, 
C.Axundov  
C.Axundov,  
işçi qrupu 
N.Talıbov,   
işçi qrupu 
M.Abbasov, 
C.Axundov  
Q.Bayramov, 
N.Talıbov, 
M.Abbasov 

1.3 Elektron audit (“e-audit”) sisteminin yaradıl- 
ması 

Milli Fəaliyyət Planı*,  
6.3-cü bənd  

2013-2014 M.Hacıyev  

1.4 
 
1.4.1 

Auditor xidməti ilə ələqədar təlimatlar, tövsi-
yələr və metodik göstərişlərin  hazırlanması: 

Auditor xidmətində maraqlar toqquşmasının 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları  
Milli Fəaliyyət Planı*,  

2013  
 
III rüb 2013 
 

 
 
M.Abbasov, 
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1.4.2 
 
 
 

qarşısının alınmasına dair Təlimatın hazırlanması  
Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik 

davranış qaydalarına riayət olunması vəziyyəti 
barədə illik hesabata dair Təlimatın hazırlanması  

9.1-ci bənd 
Milli Fəaliyyət Planı*,   
10.2-ci bənd 
 
 

 

III rüb 2013 
 

işçi qrupu  
A.Musayev, 
M.Abbasov,  
Auditorların Peşə  
Etikası Komitəsi 

1.5 Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik 
davranış qaydalarına riayət olunması vəziyyəti 
barədə illik hesabatın hazırlanması (hesabatda 
aparılmış maarifləndirmə işləri, etik davranış 
qaydalarının pozulması halları və tətbiq edilmiş 
intizam tənbehi tədbirləri göstərilməklə)  

Milli Fəaliyyət Planı*,  
10.2-ci bənd 

2013 M.Abbasov,  
A.Musayev, 
Auditorların Peşə  
Etikası Komitəsi 

 

1.6    Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərə-
findən verilən hesabatların elektron qaydada 
qəbul olunmasının təşkili  

Milli Fəaliyyət Planı**,  
6.3-cü bənd 

2013 Q.Bayramov,  
R.Cəfərli 

 

1.7 
 

   Auditor xidməti göstərmək hüququ verən 
lisenziya və icazələrin verilməsi ilə əlaqədar 
elektron xidmətlərin təşkili  

Milli Fəaliyyət Planı*,   
16.2-ci bənd 

2013 S.Gülməmmədov, 
M.Hacıyev  

 

1.8 Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 
2012-ci ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş illik 
hesabatlarının təhlili və tövsiyələrin hazırlan-
ması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 
  

Mart-aprel 
2013 
 
 

R.Cəfərli  

1.9 Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 
2013-cü ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş 
hesabatlarının təhlili və tövsiyələrin hazırlan-
ması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Avqust-
sentyabr 
2013 

R.Cəfərli  

1.10 Sərbəst auditorların 2013-cü il üzrə gündəlik-
lərin təhlili və tövsiyələrin hazırlanması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları  

Hər rüb  
2013 

R.Cəfərli  

1.11 Auditor xidmətinin aktual problemləri üzrə Auditə dair qanunvericilik 2013, 2015 S.Gülməmmədov  
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keçirilmiş sosioloji sorğunun nəticələrinin təh-
lili və tövsiyələrin hazırlanması    

aktları 
  

1.12 
 
 
 
1.12.1 
 
 
1.12.2 

Audit sahəsində qabaqcıl təcrübənin tətbiqi:  
 
 
 
Keyfiyyətə nəzarətə dair digər olkələrinin təcrü-

sinin öyrənilməsi və tətbiqi üzrə təkliflərin hazır-
lanması   

Auditorlar kadrlarının ixtisasartırılmasına dair 
digər olkələrinin təcrübəsinin öyrənilməsi və tət-
biqi üzrə təkliflərin hazırlanması   

Miili Fəaliyyət Planı*,  
 
 
 
Miili Fəaliyyət Planı*,  
13.1-ci bənd  
 
Miili Fəaliyyət Planı*,  
13.1-ci bənd 
 

2013-2015 
(illik hesa-
bat təqdim  
edilməklə) 
I yarımil  
2013 
 
I yarımil  
2013 
 

 
 
 
 
M.Abbasov, 
Keyfiyyətə nəzarət 
Komitəsi 
S, Gülməmmədov, 
İxtisasartırma 
komissiyası 

 

1.13 Maliyyə hesabatlarının auditor rəyi ilə birlik-
də dərc edilməsinə nəzarət mexanizmlərinin 
təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyələrin hazırlan-
ması  

Milli Fəaliyyət Planı**,  
6.5-ci bənd  

I yarımil  
2013 
 

N.Talıbov,  
M.Abbasov,  
M.Hacıyev 
 

 

1.14 Yoxlamaların risk qiymətləndirilməsi sistemi 
əsasında təyin edilməsinə dair təlimatın hazır-
lanması   

Milli Fəaliyyət Planı*,  
12.5-ci bənd  

2013 M.Abbasov, 
N.Talıbov, 
Keyfiyyətə nəzarət 
Komitəsi 

 

  
II. Beynəlxalq standartların tətbiqi 

    

2.1 
 
 
 
2.1.1 
 

Beynəlxalq Standartlarının tətbiqinə dair 
İFAC-ın və digər peşəkar qurumların metodiki 
vəsaitlərinin tərcüməsi və tətbiqi istiqamətində 
tədbirlərin həyata keçirilməsi: 

Beynəlxalq audit standartlarının 2012-ci il üzrə 
versiyasının tərcüməsi və  redaktəsi   

Milli Fəaliyyət Planı*  
 
 
 
Milli Fəaliyyət Planı*,  
13.1-ci bənd 

2013-2015  
(illik hesa- 
bat təqdim  
edilməklə) 
 

Q.Bayramov, 
N.Talıbov, 
V.Rəhimov 
 
“-“-“ 
 

P-p 
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2.1.2 
 
2.1.3 

Beynəlxalq audit standartlarının 2012-ci il üzrə 
versiyasının şərhinin tərcüməsi və  redaktəsi 

İFAC-ın Peşə Etika Məcəlləsinin tərcüməsi və 
redaktəsi 

Milli Fəaliyyət Planı*,  
13.1-ci bəndi 
Milli Fəaliyyət Planı*,  
13.1-ci bənd 

“-“-“ 
 
 

M.Abbasov,  
A.Musayev, 
V.Rəhimov,  
Auditorların Peşə  
Etikası Komitəsi 

2.2 Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın tətbiqinə 
dair təlimatla əlaqədar audit aparılması üzrə 
tövsiyələrin hazırlanması   

Milli Fəaliyyət Planı*,  
13.1-ci bənd  

I yarımil  
2013 
 

N.Talıbov, 
Metodik 
Komissiya 

 

2.3 Müstəqil audit sahəsində beynəlxalq standart-
ların tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlərin davam etdi-
rilməsi 

Milli Fəaliyyət Planı*,  
13.1-ci bənd 

Mütəmadi  N.Talıbov,  
M.Hacıyev 
S.Gülməmmədov 

P-p 

  
III. Keyfiyyətə nəzarət, etika və şəffaflığın 

təminatı 

    

3.1     İFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələb-
lərinə (SMO) müvafiq olaraq təsdiq edilmiş 
plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə 
nəzarət üzrə yoxlamaların aparılması və yoxla-
malara dair icmalın hazırlanması   

İFAC qarşısında olan  
üzvlük öhdəlikləri 

İl ərzində,  
dekabr 2013 

M.Abbasov, 
Keyfiyyətə nəzarət 
Komitəsi 

 

3.2 Palatanın araşdırma və intizam proseslərinin 
İFAC-ın tələblərinə uyğun olaraq təkmilləşdi-
rilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdiril-
məsi və bu sahədə İFAC yeniliklərinin öyrənil-
məsi   

Auditə dair qanunvericilik 
aktları  
 

2013 M.Abbasov, 
N.Talıbov, 
S.Gülməmmədov 

 

3.3 Auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) 
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

İl ərzində,  
dekabr 2013 

M.Abbasov  
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və aparılmış yoxlamalara dair icmalın hazırlan-
ması   

  

3.4 Səlahiyyətli dövlət orqanlarının qərarına əsa-
sən (sifarişi ilə) auditor yoxlamalarının həyata 
keçirilməsi  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları  
 

Zəruri 
hallarda  

M.Abbasov  

3.5 Auditorlar tərəfindən Etik davranış qaydala-
rının pozulması ilə bağlı daxil olmuş şikayətlə-
rin effektiv araşdırılması mexanizmlərinin tək-
milləşdirilmıəsi  

Milli Fəaliyyət Planı*, 
10.3-cü bənd  

I yarımil  
2013 
 

M.Abbasov,  
M.Hacıyev, 
A.Musayev, 
Auditorların Peşə  
Etikası Komitəsi 

 

3.6 Auditorlar Palatasının internet saytında etik 
məsələlər üzrə xüsusi bölmənin yaradılması 
(qeyri-etik davranış barədə elektron şikayət 
etmə mexanizmi, etik qaydalar, etik hesabatlar 
və s.) 

Milli Fəaliyyət Planı*,  
10.4-cü bənd  

I rüb 2013 
 

Q.Bayramov, 
M.Abbasov,  
A.Kərimov  

 

3.7    Təsərrüfat subyektlərində aparılan auditlərin 
vahid məlumat reyestrinin yaradılması 

Milli Fəaliyyət Planı*,  
12.2-ci bənd   

I yarımil  
2013 

Q.Bayramov, 
N.Talıbov   

 

3.8     Məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati 
məsuliyyətin tətbiqi ilə bağlı mexanizmlərin 
müəyyən edilməsi üçün Azərbaycan Respubli-
kasının Vergilər Naziriliyi ilə birgə tədbirlər 
görülməsi 

Milli Fəaliyyət Planı*,  
13.3-cü bənd   

2013 N.Talıbov,  
M.Abbasov, 
M.Hacıyev 
 

 

 IV. Kadr hazırlığı     
4.1 2013-cü il üzrə auditorların ixtisasartırma kur-

sunun tədris proqramının və qrafikin hazırlan-
ması   

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 
  

Aprel    
2013 

S, Gülməmmədov, 
İxtisasartırma 
komissiyası  

 

4.2 Auditor adı almaq üçün imtahanların təşkili 
  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

May-dekabr 
2013 

S.Gülməmmədov,  
İmtahan 
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komissiyası 
4.3 Auditorların ixtisasartırma kurslarının keçiril-

məsi 
Auditə dair qanunvericilik 
aktları 
 

Sentyabr-
noyabr 
2013 

S.Gülməmmədov, 
İxtisasartırma 
komissiyası  

 

4.4    Auditor təşkilatlarının əməkdaşları (assistent- 
 lər, mütəxəs sislər) üçün  ixtisasartırma kursla- 
 nın keçirilməsi 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Müntəzəm 
 

S.Gülməmmədov, 
İxtisasartırma 
komissiyası  

 

4.5 Daxili audit kurslarının keçirilməsi Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Müntəzəm S.Gülməmmədov, 
N.Talıbov, 
S.Məmmədzadə, 
İxtisasartırma 
komissiyası  

 

  
V. Beynəlxalq əlaqələr 

    

5.1 İFAC-ın “Aşkarlıq Layihəsi” (Clarity pro-
jekt) ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsi 

İFAC qarşısında olan 
 üzvlük öhdəlikləri 

2013 N.Talıbov, 
V.Rəhimov, 
S.Məmmədzadə 

 

5.2 İFAC-a təqdim edilmiş fəaliyyət planının 
icrası ilə əlaqədar məlumatların hazırlanması 
və göndərilməsi 
 

İFAC qarşısında olan  
üzvlük öhdəlikləri 

2013-2015, 
İFAC tərə- 
findən  
müəyyən 
edilmiş 
müddətlərdə 

Q.Bayramov, 
N.Talıbov, 
V.Rəhimov 
S.Məmmədzadə, 
müvafiq struktur  
bölmələr   

 

5.3 Beynəlxalq audit və mühasibat qurumları tərə-
findən təşkil olunacaq konfranslarda, forum-
larda, simpoziumlarda və digər tədbirlərdə  
Palata təmsilçilərinin iştirakının təmin edilməsi 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 
 

2013 
 

Rəhbərlik, 
S.Gülməmmədov, 
V.Rəhimov  
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5.4 Auditorlar Palatasının üzv olduğu beynəlxalq 
peşəkar qurumlarla müvafiq işlərin aparılması   

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

2013 
 

Rəhbərlik, 
S.Məmmədzadə,  
N.Talıbov, 
V.Rəhimov 
müvafiq struktur  
bölmələr   

 

5.5 
 

Müvafiq əməkdaşlıq sazişlərinə əsasən tərəf-
daşlarla birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi: 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

2013 
 

Bütün struktur  
bölmələr   

P-p 

5.6    İFAC, EFAA və digər beynəlxalq qurumların 
keçirdiyi sorğularda iştirak  edilməsi 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Müntəzəm 
 

N.Talıbov,  
S.Məmmədzadə, 
bütün struktur   
bölmələr   

 

5.7  
 
 
5.7.1 
 
5.7.2 
 
5.7.3 

Xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlığa dair Saziş və 
memorandumların hazırlanması və imzaln-
ması: 
   Türkiyə Cumhuriyyəti İstanbul Sərbəst Mühasi-
bəcilər Mali Müşavirlər Odası   (TCİSMMM)  
   Makedoniya Respublikasının Sertifikatlı  
Auditorlar İnstitutu   
   Digər ölkələr 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

2013 
 
 
Yanvar 
2013 
I  rüb 2013 
 
İl ərzində  

Rəhbərlik, 
S.Gülməmmədov, 
S.Məmmədzadə 

 

  
VI. Nəşrlər, konfranslar və seminarlar       

    

6.1 
 
 
6.1.1 
 

Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, mə-
lumat və təbliğat xarakterli materialların nəşr 
etdirilməsi 

“Audit.Qanunvericilik və normativ sənədlər” 
YII cildin nəşri   

Auditə dair qanunvericilik 
aktları  
 
Auditə dair qanunvericilik 
aktları  

2013-2015  
 
 
I yarımil  
2013 

 
 
 

N.Talıbov 
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6.1.2 
 
6.1.3 
 
6.1.4 
 
6.1.5 
 
6.1.6 
 
6.1.7 
 
6.1.8 
 
6.1.9 

İFAC-ın Peşəkar Muhasiblərin Etika Məcəlləsi-
nin nəşri 

Beynəlxalq audit standartlarının 2012-ci il üzrə  
versiyasının nəşri  

Beynəlxalq audit standartlarının 2012-ci il üzrə   
versiyasının şərhinin nəşri 

“Audit üzrə 100 sual və cavab” sorğu kitabının 
nəşri   

“Azərbaycan auditi 20” kitabının nəşri 
 
“Daxili audit” kitabının yeni nəşri 
  
MDB ölkələrində audit kitabının hazırlanması 
 
“Audit: Nəzəriyyı və təcrübə” (Tədris və meto-

diki vəsait) 

İFAC qarşısında olan  
üzvlük öhdəlikləri 
İFAC qarşısında olan  
üzvlük öhdəlikləri 
İFAC qarşısında olan  
üzvlük öhdəlikləri 
Auditə dair qanunvericilik 
aktları  
Auditə dair qanunvericilik 
aktları  
Auditə dair qanunvericilik 
aktları  
Auditə dair qanunvericilik 
aktları  
Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

2013 
 
2013 
 
2013 
 
Sentyabr 
2013 
2013-2014 
 
2013 
 
2013-2014 
 
2013 
 

Redaksiya heyəti  
 
Redaksiya heyəti  
  
Redaksiya heyəti  
  

N.Talıbov  
 

Müəlliflər qrupu 
 

Müəlliflər qrupu  
 
Müəlliflər qrupu  
 

İ.Bayramov  
 

6.2 
 
 
6.2.1 
 
 
6.2.2 
 
 
 
6.2.3 
 

Auditin aktual problemləri üzrə konfransla- 
rın,simpoziumların, seminarların və “dəyirmi  
masa”ların təşkili:  

“Auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının 
(2012-2020-ci illər) əsas istiqamətləri” mövzusun-
da “dəyirmi masa”     
   Məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati məsu-
liyyətin tətbiqi ilə bağlı mexanizmlərin müəyyən 
edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Vergi-
lər Naziriliyi ilə birgə “dəyirmi masa” 

Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik dav- 
ranış qaydalarına riayət olunması vəziyyəti barədə 

Milli Fəaliyyət Planı**,  
2-ci,  2.3-cü bəndləri 
 

 Təsdiq edil- 
 miş qrafik    
 üzrə 
 Yanvar    
 2013  
 
 Fevral   
 2013 
 
 
 May 2013 

 

  
 
 
 Rəhbərlik,   
 S.Gülməmmədov, 
 S.Məmmədzadə 
 Q.Bayramov,        
M.Abbasov, 
N.Talıbov 
 
M.Abbasov,   

 A.Musayev,   
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6.2.4 
 
 
 
 
6.2.5 
 
 
 
6.2.6 
 
 
6.2.7 
 
 
6.2.8 
 
 
6.2.9 
 
6.2.10 
 
6.2.11 
 

illik hesabata dair Təlimatın seminarda müzakirəsi   
“Daxili auditin qanunvericilik bazasısın təkmil-

ləşdirilməsi istiqamətləri” mövzusunda seminar-
müşavirənin keçirilməsi (Azərbaycan Respublika- 
sının Maliyyə Nazirliyi və Hesablama Palatası ilə 
birgə) 

“Auditdə keyfiyyətə nəzarətin aktual problemlə-
ri” xarici tərəfdaşların iştirakı ilə elmi-praktik sim-
pozium   

 
“Auditor xidmətində informasiya texnologiyala-

larının tətbiqi və elektron audit sisteminin yaradıl-
ması” mövzusunda “dəyirmi masa”   

“Təsərrüfat subiektlərində aparılan auditlərin va-
hid məlumat reyestrinin yaradılması” mövzusunda 
“dəyirmi masa”    

Auditor xidmətində maraqlar toqquşmasının qar-
şısının alınmasına dair təlimatın tətbiqi üzrə tre-
ninqlərin təşkili   

Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın tətbiqinə 
dair təlimatın şərhi barədə seminar   
   Beynəlxalq audit standartlarının 2012-ci il üzrə 
versisisının tətbiqinə dair seminar    

  Audit qanunvericiliyində yeniliklər barədə semina- 
  rın keçirilməsi        

  
   Mart 2013 
  
  
 
   
  May 2013 
 
 
 
Noyabr 
2013 
 
Aprel 2013 
 
 
IY rüb 2013 
 
 

 2013 
 
 2013 
   
 Il ərzində   

 A.Kərimov 
 Rəhbərlik,   
 C.Axundov,    
 S.Gülməmmədov 
 
 
Rəhbərlik, 
Q.Bayramov, 
M.Abbasov,  
S.Məmmədzadə 
N.Talıbov, 
M.Hacıyev 
 
N.Talıbov 
 
 
M.Abbasov  
 
 
N.Talıbov, 
S.Gülməmmədov 
N.Talıbov 
M.Hacıyev  
M.Abbasov, 
C.Axundov 

6.3 
 
6.3.1 

    Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə dair təd-
birlərin KİV-də işıqlandırılmasının təşkili: 

Auditin inkişafı və mövcud problemləri barədə 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

2013 
 
təsdiq edil- 

 
 
Rəhbərlik, 

P-p 
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6.3.2 
 

KİV-də verilişlərin və mətbuat konfranslarının ke-
çirilməsi   

 
 
Auditə dair reklam xarakterli materialların KİV-

də yerləşdirilməsi   

miş qrafikə  
əsasən  
(qrafik əlavə  
olunur) 
Mütəmadi  

S.Gülməmmədov 
 
 
 
Q.Bayramov, 
M.Hacıyev, 
V.Rəhimov 

 VII. Maliyyə-informasiya təminatı           
7.1    İFAC, EFAA və digər beynəlxalq qurumların 

yeniliklərinin öyrənilməsivə zəruri hallarda  
Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi   

Auditə dair qanunvericilik 
aktları  

Müntəzəm 
 
 

N.Talıbov, 
Metodik 
Komissiya, 
S.Məmmədzadə  

 

7.2 Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 
hesabatlarına dair 2012-ci il üzrə informasiya 
bazasının hazırlanması  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

I rüb 2013 R.Cəfərli  

7.3 
 
7.3.1 
 
 
7.3.2 
 
 
7.3.3 

Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 
hesabatlarının qəbulu və ümumiləşdirilməsi:  

Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 
2012-ci ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş illik hesa-
batlarına dair icmalın hazırlanması; 

Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 
2013-cü ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesa-
batlarına dair icmalın hazırlanması; 

Sərbəst auditorların 2013-cü il üzrə gündəliklə-
rinə dair hesabatın hazırlanması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları  

2013 
 
Mart 2013 

 
 
Avqust 
2013 
 
Rüblük 
2013 

R.Cəfərli  

7.4 Auditorlar Palatasının internet səhifəsində 
auditlə bağlı məlumatların yerləşdirilməsi  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları  

Müntəzəm 
 

Q.Bayramov, 
R.Ələkbərov,  
müşavirlər  
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7.5 Auditorlar Palatasının internet səhifəsində 
interaktiv sorguların aparılması  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları  

2013 M.Hacıyev  
N.Talıbov,  
S.Gülməmmədov, 
R.Ələkbərov 

P-p 
(əlavə 
olunur)  

7.6 Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor 
təşkilatları və sərbəst auditorlar haqqında mə-
lumatların yeniləşdirilməsi və Palatanın inter-
net səhifəsində yerləşdirilməsi   

Auditə dair qanunvericilik 
aktları  

Müntəzəm 
 

M.Hacıyev, 
R.Ələkbərov, 
A.Kərimov 

 

  
VIII. Palatadaxili tənzimləmə       

    

8.1 Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 
2012-ci il üzrə iş fəaliyyətinin yekununa dair 
hesabatlarının hazırlanması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları  

Yanvar 
2013 
 

Q.Bayramov, 
A.Kərimov, 
N.Talıbov, 
struktur bölmələr 

 

8.2 Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 
Əsasnamələrinin təkmilləşdirilməsi  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Yanvar 
2013 

Rəhbərlik, struktur 
bölmə rəhbərləri 

 

8.3 Palata üzrə telefon kitabçasının hazırlanması 
və nəşri  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

I rüb 2013 M.Hacıyev, 
A.Kərimov 

 

8.4 Auditorlar Palatasının 2012-ci il üzrə fəaliy-
yətinin nəticələrinə dair hesabatın hazırlanma-
sı, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə çatdırıl-
ması  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

I rüb 2013 
 
 

Q.Bayramov,  
işçi qrupu 

 

8.5 Auditorlar Palatasının 2012-ci ilin maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesaba-
batın hazırlanması və auditin aparılması  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları  

May 2013 
 

V.Rəhimov 
 
 

 

8.6 Palatanın təsis etdiyi auditor təşkilatlarının 
2012-ci ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə 
məcmu balansının hazırlanması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları  

May 2013 
 

V.Rəhimov 
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8.7 Auditorlar Palatasında daxili nəzarətin həya-
ta keçirilməsi   

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

İl ərzində 
(iyul ayında 
hesabat təq- 
dim etməklə) 

Q.Bayramov, 
A.Kərimov 

 

8.8 Auditor xidmətinin aktual problemləri üzrə 
sorğunun keçirilməsi və müvafiq icmalın hazır-
lanması   

Auditə dair qanunvericilik 
aktları  

2013, 2015  S.Gülməmmədov  

8.9 Auditorlar Palatasında informasiya azadlığı 
ilə bağlı daxili icraat qaydalarının qəbul edil-
məsi və bu barədə ictimaiyyətin məlumatlandı-
rılması 

Milli Fəaliyyət Planı**,  
1.1-ci bənd 
 

Yanvar 
2013 
 

Q.Bayramov 
 
 
 

 

8.10 Struktur bölmələrinin 2013-cü il üzrə fəaliy-
yəti barədə rüblük hesabatların hazırlanması 
və onların araşdırılması 

 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Hər rüb  
2013 (növ- 
bəti ayın 5-ə 
və 15-ə dək) 

Q.Bayramov, 
A.Kərimov, 
N.Talıbov, 
struktur bölmələr 

 

8.11 Auditorlar Palatasının fəaliyyətini geniş əks 
etdirmək üçün İnternet səhifəsinin təkmilləşdi-
rilməsi işinin davam etdirilməsi  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

İ yarımil 
2013 
 

Q.Bayramov, 
A.Kərimov, 
V.Rəhimov  

 

8.12    2014-2016-cı illər üçün Auditorlar Palatasının  
iş planının hazırlanması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Noyabr-
dekabr 2013 

Q.Bayramov, 
A.Kərimov, 
N.Talıbov 

 

 

Qeydlər:  
*Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya 
qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”n (bundan sonra “Milli Fəaliyyət Planı”*); 
**Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq 
Hökümətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”n (bundan sonra “Milli Fəaliyyət Planı”**) 
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