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Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası  
Şurasının 2016-cı il 21 dekabr tarixli 283/1  

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

2017-ci il üzrə   
İ Ş   P L A N I   

 
 

Sıra 
№-si 

 
Tədbirin adı 

 
Hansı sənədə 

əsasən hazırlanır 
 

 
İcra 

müddəti 

 
Məsul 

İcraçılar 

 
Qeyd 

 

1. 
(3.1) 

2016-cı ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) apardıqları auditin 
keyfiyyətinin kənar nəzarətin vəziyyətinin təhlili və müvafiq icmalın 
hazırlanması 

Audit qanunvericiliyi və 
Beynəlxalq Mühasiblər 
Federasiyasının üzvlük 

tələbləri 

Yanvar 
2017-ci il 

Y.Namazəliyev 
Auditorlar 

Palatasının 
Şurası yanında 

müvafiq 
Komitələr 

 

2. 
(3.2.1) 

:Keyfiyyətə nəzarətə dair iş sənədlərinin və müvafiq cədvəllərin hazırlanması 
və təqdim edilməsi 
 
 
 
 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Yanvar 
2017-ci il 

Y.Namazəliyev, 
Auditorlar 

Palatasının 
Şurası yanında 

müvafiq 
Komitələr  

 

3. 
(3.2.2) 

Keyfiyyətə nəzarətə dair hesabat formasının hazırlanması və təqdim 
edilməsi 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Yanvar 
2017-ci il 

Y.Namazəliyev, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 

 

4. 
(1.21) 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin 
dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinin təkmilləşdirilməsi 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Fevral 
2017-ci il 

V.Rəhimov, 
N.Talıbov, 
Auditorlar 

Palatasının  Şurası 
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yanında müvafiq 

Komitələr 
5. 

(8.4) 
Auditorlar Palatasının 2016-cı ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə 
dair hesabatın hazırlanması və onun auditinin aparılması 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Mart  
2017-ci il 

 

V.Rəhimov 
 

 

6. 
(8.5) 

Auditorlar Palatasının 2016-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatın 
hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə çatdırılması 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

I rüb 
2017-ci il 

Q.Bayramov, 
İşçi qrupu 

 

7. 
(2.1.1) 

 
 
 
 
 
 

 
 

8. 
(1.4.) 

Beynəlxalq Audit Standartlarının şərhinin redaktəsi və nəşri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2016-cı ilin yekunu üzrə 
təqdim edilmiş illik hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması 

Konsepsiya* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

2017-ci il 
I rüb 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprel 
2017-ci il 

N.Talıbov, 
V.Rəhimov, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 
 
 
 
 

R.Cəfərli, 
N.Talıbov 

 

9. 
(1.5) 

2016-cı il üçün auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi Konsepsiya* Aprel 
2017-ci il 

N.Talıbov, 
R.Cəfərli, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 

 

10. 
(4.1) 

2017-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının və 
qrafikinin hazırlanması 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

 

Aprel 
2017-ci il 

S.Gülməmmədov, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 

 

11. 
(1.6) 

İqtisadi sahələr və ölkənin regionları üzrə audit sahəsində  analitik 
informasiya sisteminin yaradılması 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

May-
Sentyabr 
2017-ci il 

N.Talıbov, 
R.Cəfərli,, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
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yanında müvafiq 

Komitələr 
12. 

(4.2) 
Auditor adı almaq üçün imtahanların təşkili Auditə dair 

qanunvericilik aktları 
İyun,dekabr 

2017-ci il 
S.Gülməmmədov, 

Auditorlar 
Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr  

 

13. 
(3.9.3) 

Auditorlar üçün PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyasının və ona 
uyğun təlim proqramlarının hazırlanması və icrası məqsədilə tədbirlər 
görülməsi 
 

PL/TM-ə qarşı 
mübarizəyə dair 

2017-2019-cu illər 
üçün MFP 

İyul 
2017-ci il   

 

S.Gülməmmədov, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 

 

14. 
(3.9.4) 

Auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara qanunvericiliyin tələblərinə 
uyğun olaraq PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin 
qurulmasına və effektiv tətbiqi üzrə metodiki dəstəyin təmin edilməsi 

------ıı------ Iyul 
2017-ci il 

M.Abbasov, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 

 

15. 
(3.9.6) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auditorlara şübhəli əməliyyatların aşkarlanması indikatorlarının və PL/TM 
tipologiyalarının müəyyən edilməsi və müntəzəm olaraq yenilənməsi 
məqsədilə metodiki dəstəyin təmin edilməsi 

------ıı------ İyul 
2017-ci  il 

 

M.Abbasov, 
Y.Namazəliyev, 

Auditorlar 
Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr  

 

16. 
(8.7) 

 

Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən yol verilmiş intizam 
pozuntuları üzrə tədqiqatların təşkili və müvafiq intizam tədbirlərinin 
görülməsi 

Auditorlar Palatası 
Şurasının 2015-ci il 25 
noyabr tarixli №269/1 

saylı Qərarı 
 

Iyul  
2017-ci il 

 

S.Gülməmmədov, 
M.Abbasov, 
Auditorlar 

Palatasının 
Şurası yanında 

Komitələr 
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17. 

(1.9) 
Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2017-ci ilin I yarımilliyi 
üzrə təqdim edilmiş hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Avqust 
2017-ci il 

R.Cəfərli  

18. 
(1.10) 

 
 

Auditin statistik göstəricilər sisteminin təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Sentyabr 
2017-ci il 

R.Cəfərli, 
N.Talıbov, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq  

Komitələr 

 

19. 
(1.11) 

Azərbaycanda auditor xidməti bazarının təhlili Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

 

Dekabr  
2017-ci il 

 

S.Gülməmmədov, 
K.Tağızadə, 
R.Cəfərli, 
Auditorlar 

Palatasının 
Şurası yanında 

müvafiq 
Komitələr 

P-p 
 

20. 
(3.4) 

IFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələblərinə (SMO) müvafiq olaraq 
təsdiq edilmiş plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarətin 
aparılması və onun nəticələrinə dair icmalın hazırlanması 

Konsepsiya* və 
IFAC qarşısında olan 

üzvlük öhdəlikləri 

Dekabr 
2017-ci il 

Y.Namazəliyev, 
Auditorlar 

Palatasının 
Şurası yanında 

müvafiq 
Komitələr 

 

21. 
(3.5) 

Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət 
olunmasına nəzarət və  bu barədə illik hesabatın hazırlanması 

Konsepsiya* Dekabr 
2017-ci il 

M.Abbasov, 
Y.Namazəliyev, 

Auditorlar 
Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 

 

22. 
(3.9.7) 

Auditorlara “öz müştərini tanı”, o cümlədən müştəri qəbulu siyasətinin 
formalaşdırılması üzrə metodiki dəstəyin təmin edilməsi 

PL/TM-ə qarşı 
mübarizəyə dair 

2017-2019-cu illər 
üçün MFP 

Dekabr 
2017-ci il  

S.Gülməmmədov, 
R.Cəfərli, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 
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23. 

(3.9.8) 
Auditorların PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə məsul şəxsinin eyniləşdirilmə, 
hesab və əməliyyatlar üzrə məlumatlara çıxışının təmin edilməsinə 
metodiki dəstəyin təmin edilməsi 
 

------ıı------ Dekabr 
2017-ci il 

M.Abbasov, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 

 

24. 
(3.9.9) 

Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət 
sisteminin effektivliyinin müəyyən edilməsi üçün daxili audit yoxlamalarının 
nəticələrinin qiymətləndirilməsi 

------ıı------ Dekabr 
2017-ci il 

M.Abbasov, 
N.Talıbov 

 

 

25. 
(3.9.11) 

Auditorlar Palatası  tərəfindən risk əsaslı nəzarət proqramının hazırlanması 
və tətbiqi üzrə tədbirlərin görülməsi 
 

------ıı------ Dekabr 
2017-ci il 

N.talıbov, 
M.Abbasov, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 

 

26.  
(1.24) 

Auditorların və Palatanın əməkdaşlarının xarici və beynəlxalq qurumlarda 
təcrübə mübadiləsinin təşkili 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Dekabr 
2017-ci il  

S.Gülməmmədov  
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 

 
 
 

 

27. 
(8.9) 

Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının hazırlanması Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Dekabr 
2017-ci il 

Q.bayramov, 
F.Qarayev, 

Palatanın struktur 
bölmələri 

 

28. 
(1.13.1) 

Auditor xidmətinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi 
 

Konsepsiya* 
 

2017-ci il M.Abbasov, 
N.Talıbov, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 

 

29. 
(1.13.2) 

“Auditor fəaliyyəti haqqında”  yeni qanunun qəbulu ilə əlaqədar Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik aktlarına və digər normativ hüquqi  
sənədlərə ediləcək əlavə və dəyişikliklərin layihələrinin hazırlanması 

Konsepsiya* 
 

Qanun 
qəbul 

edildikdən 
sonra 

N.Talıbov, 
Auditorlar 

Palatasının 
Şurası yanında 

müvafiq 
Komitələr 
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30 

(1.14) 
Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar proqramlar, təlimatlar, tövsiyələr və metodik 
göstərişlərin  hazırlanması 
 

Konsepsiya* və  
Auditə dair 

qanunvericilik aktları 

2017-ci il 
 

N.Talıbov, 
Palatanın struktur 

bölmələri, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 

P-p 

31. 
(1.16) 

Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata 
keçirilməsi 
 

Konsepsiya* 2017-ci il Rəhbərlik, 
Palatanın struktur 

bölmələri 

P-p 
 

32. 
(1.17) 

Auditor fəaliyyətində dempinq və haqsız rəqabətə qarşı tədbirlər sisteminin 
işlənib hazırlanması və tətbiqi 

Konsepsiya* 
 

2017-ci il M.Abbasov, 
Palatanın struktur 

bölmələri, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 

P-p 

33. 
(1.18) 

Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi və auditin təşviqi istiqamətində 
tədbirlər sisteminin hazırlanması və tətbiqi 

Konsepsiya* 
 

2017-ci il S.Gülməmmədov, 
Müvafiq struktur 

bölmələr, Auditorlar 
Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 

P-p 

34. 
(1.19) 

Auditin təşkilinə dair xarici təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi Konsepsiya* 2017-ci il S.Gülməmmədov,  
N.Talıbov, 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 
yanında müvafiq 

Komitələr 

P-p 

35. 
(2.1.2) 

Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın tətbiqinə dair qaydaların tərcüməsi, 
redaktəsi və nəşri 
 
 
 
 

Konsepsiya* 2017-ci il Auditorlar 
Palatasının 

Şurası yanında 
müvafiq 

Komitələr 
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36. 

(3.6) 
Özəl sektorda şəffaflığın təmin edilməsi və korrupsiyanın qarşısının 
alınması məqsədi ilə antikorrupsiya, şəffaflıq, etik davranış və hesabatlılıq 
tələbləri (uyğunluq mexanizmi) üzrə təkliflərin hazırlanması 

“Açıq Hökumətin 
Təşviqinə dair 2016-
2018-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı”nın 
həyata keçirilməsi ilə 

bağlı Azərbaycan 
Respublikası 

Auditorlar Palatasının 
Tədbirlər Planı 

2017-ci il M.Abbasov, 
Auditorlar 

Palatasının 
Şurası yanında 

müvafiq 
Komitələr 

P-p 

37. 
(3.8) 

Auditorların PL/TMM üzrə öhdəliklərinin təkmilləşdirilməsi: 
Auditorların fəaliyyət xarakterinə uyğun olaraq PL/TMM üzrə öhdəliklərinin 
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması 
 

Milli Fəaliyyət Planı* 2017-ci il M.Abbasov, 
Auditorlar 

Palatasının 
Şurası yanında 

müvafiq 
Komitələr  

 
P-p 

 
 

38. 
(6.1) 

Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi 
masa”ların və seminarların təşkili 
 
 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Təsdiq 
edilmiş 

qrafik üzrə 
 
 

N.Talıbov, 
S.Gülməmmədov 

Auditorlar 
Palatasının 

Şurası yanında 
Komitələr, 

Palatanın struktur 
bölmələri 

P-p 

39 
(6.2) 

Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat xarakterli 
materialların nəşr etdirilməsi 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

2017-ci il N.Talıbov 
və müəlliflər 

qrupu 

P-p 

Qeyd:     *Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf Konsepsiyası (2012-2020-ci illər). 
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	Tədbirin adı
	Sıra

