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2021-ci il 04 avqust tarixli 1/17 nömrəli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 

 
 

“Auditor təşkilatında daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi üzrə Metodik 

Göstəriş”in tətbiqi ilə əlaqədar yaradılması nəzərdə tutulan metodik sənədlərin 

hazırlanması ilə əlaqədar 

                                                    TƏDBİRLƏR PLANI 

Sıra 

N-si 

Müzakirə olunan mövzu Hazırlanması 

məqsədəmüvafiq hesab 

edilən nümunəvi 

sənədin layihəsi 

Hazırlanmasına 

məsul şəxs 

Sənədin 

təqdim 

edilmə 

vaxtı 

1.  Auditor yoxlaması 

prosesində istifadə edilməsi 

üçün sorğu vərəqələri  

 

Auditor yoxlaması 

prosesində istifadə 

edilməsi üçün sorğu 

vərəqələri 

Qoşqar 

Əhmədov 

 2021-ci 

ilin avqust 

ayının I 

ongünlüyü 

2.  Əməkdaşların peşə 

tələblərinə dair vəzifə 

təlimatları 

 Müəyyən səriştəliyə 

malik əməkdaşların işə 

qəbulu üzrə prosedurlar 

 Yeni İşə qəbul edilmiş 

şəxslərin daxili qaydalarla, 

vəzifə təlimatları və daxili 

nəzarət sisteminin tələbləri ilə 

tanış edilməsi qaydası 

İnsan resursları (Şəxsi 

heyət) ilə iş üzrə 

Qaydalar 

Nəcəf Talıbov 

Nərgiz 

Abdullayeva 

2021-ci ilin 

avqust 

ayının II 

ongünlüyü 

 

3.  Auditor təşkilatında 

peşəkar inkişafa dair tələblər  

 

Auditor təşkilatında 

peşəkar inkişafa dair 

tələblər 

Nəcəf Talıbov, 

Elmira 

Behbudova 

 2021-ci 

ilin avqust 

ayının III 

ongünlüyü 

4.  Auditor təşkilatında 

metodik şura haqqında 

Əsasnamə 

 

Auditor təşkilatında 

Metodik Şura haqqında 

Əsasnamə 

Namiq Abbaslı 2021-ci ilin 

avqust 

ayının III 

ongünlüyü 

5.  Keyfiyyətə daxili 

nəzarətlə bağlı 

prosedurlara dair 

qaydalar 

 Müstəqilliyin, 

məsuliyyətin, 

obyektivliyin və 

məxfiliyin auditor 

təşkilatının işçiləri 

tərəfindən əməl 

edilməsinin 

yoxlanılmasına dair 

Şirkətdaxili keyfiyyətə 

nəzarət standartı 

Elnur İbrahimov, 

Naib Yusifov 

2021-ci ilin 

ilin oktyabr 

ayı 



qayda və nəzarət 

prosedurları  

 Auditor təşkilatında 

tətbiq edilən keyfiyyətə 

nəzarət standartları 

 Auditor təşkilatlarında 

daxili nəzarət 

sistemində risklərin 

qiymətləndirilməsi 

6  Sifarişçilərin 

məmnunluq dərəcələrini 

qiymətləndirmə metodu 

 

Sifarişçilərin 

məmnunluq 

dərəcələrinin qiymətlən-

dirməsinə dair Metodik 

Göstəriş 

Vasif Cavadov 

Zamin Hüseynov 

2021-ci ilin 

sentyabr 

ayının I 

ongünlüyü 

7  Mükafatlandırmaya 

dair əsasnamədə istifadə 

olunan meyarlar 

 Auditor təşkilatında 

əməkdaşların işinin 

qiymətləndirilməsi sistemi 

Auditor təşkilatında 

əməkdaşların işinin 

qiymətləndirilməsi və 

mükafatlandirilmasina 

dair Əsasnamə 

Nəcəf Talıbov 

Vəli Rəhimov 

2021-ci ilin 

sentyabr 

ayının I 

ongünlüyü 

8  Daxili nəzarət 

prosedurlarının 

səmərəliliyinin izlənilməsi 

qaydası:  

-Keyfiyyətə nəzarətin 

monitorinqi üzrə prosedurların 

müəyyən olunması  

-Monitorinqə dair yoxlama 

tədbirlərinin tezliyi və keçirilmə 

müddətlərinin  müəyyən 

edilməsi  

-Aşkar edilmiş nöqsanların 

aradan qaldırılma 

müddətlərinin müəyyən  

olunması  

-Auditin keyfiyyətinə daxili 

nəzarətin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi 

-Auditor təşkilatında daxili 

nəzarət sisteminin təmin 

edilməsi üzrə siyasətin 

mövcudluğu 

-Nəzarət prosedurlarının 

siyahısının tərtib edilməsi 

Daxili nəzarət 

prosedurlarının 

səmərəliliyinin 

izlənilməsinə dair qayda 

Nəcəf Talıbov  2021-ci 

ilin oktyabr 

ayı 

9  Kənar təşkilatlarla 

ekspert və ya informasiya 

(məsləhət) xidmətləri 

göstərilməsinə dair 

müqavilələrin imzalanması 

Kənar təşkilatlarla 

ekspert və ya 

informasiya (məsləhət) 

xidmətləri 

göstərilməsinə dair 

müqavilənin nümunəvi 

forması  

E.İbrahimov 2021-ci ilin 

avqust 

ayının III 

ongünlüyü 

 


