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Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və xarici təcrübənin tətbiqi üzrə  
                                                                     T Ə D B İ R L Ə R    P L A N I    
Sıra 
№-si 

Tədbirin adı İcra 
müddəti 

Məsul 
İcraçılar 

Qeyd 
 

1. Keyfiyyətə nəzarət üzrə Apellyasiya Komissiyasının yaradılması 2018-ci il  
iyun 

Rəhbərlik  
V.Kərimov 

Y.Namazəliyev 

 

2. Keyfiyyətə nəzarətdə innovasiyaların tətbiqi üzrə tövsiyələrin işlənib 
hazırlanması 

2018-ci il  
III rüb 

N.Axundov 
N.Talıbov 

 

3. Keyfiyyətə nəzarət proseslərində faylların seçilməsi prosedurlarının 
təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması 

2018-ci il 
III rüb  

 

V.Kərimov 
N.Talıbov 

Y.Namazəliyev 

 

4. Təsərrüfat subyektlərinin audit komitələrində keyfiyyətə nəzarətlə bağlı 
sorğuların keçirilməsi 

Hər ilin III rübü  Q.Vəliyeva 
Ə.İsazadə 

 

 

5. Auditin keyfiyyətinə nəzarət sahəsində şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə 
aparılan yoxlamaların nəticələrinin ictimaiyyətə açıqlanması 

01.07.2018-ci il 
tarixindən 

etibarən hər rüb 

Y.Namazəliyev 
Ə.İsazadə 
F.Qarayev 

 

6. Keyfiyyətə nəzarət üzrə beynəlxalq şəbəkə ilə əlaqələrin qurulması 2018  
II yarımil  

Y.Namazəliyev 
T.Əmiraslanov 

 

 

7. Kiçik və orta auditor təşkilatlarında keyfiyyətə nəzarət prosedurlarının 
sadələşdirilməsi üzrə tövsiyələrin hazırlanması  

2018-ci il 
IV rüb 

 

V.Kərimov 
N.Axundov 
N.Talıbov 
Ə.İsazadə 

 

8. Əlaqəli xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarət prosedurlarının işlənib 
hazırlanması və tətbiqi 

2018-ci il  
IV rüb 

N.Talıbov 
N.Axundov 

 

9. Xarici ölkə auditorları tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisində 
göstərilən auditor xidmətlərinin keyfiyyətinə nəzarət sisteminin işlənib 
hazırlanması 

2018-ci il 
dekabr  

 

N.Talıbov 
N.Axundov 

 



 
 

10. Aparılmış auditlərə dair məlumatların istifadəçiləri olan müvafiq dövlət 
orqanları və publik şəxslərlə əməkdaşlığın gücləndirilməsi 

Müntəzəm Rəhbərlik  
V.Kərimov 

Y.Namazəliyev 

 

11. Keyfiyyətə nəzarətdə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi üzrə beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi üzrə müvafiq tövsiyələrin hazırlanması 

2019-cu il 
 

N.Talıbov 
V.Kərimov 
Q.Vəliyeva 

 

12. Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlərin məsuliyyət sisteminin 
təkmilləşdirilməsi 

2019-cu il V.Kərimov 
N.Axundov 
N.Talıbov 

   Ə.İsazadə  
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