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 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası  
Şurasının 2021-ci il 13 dekabr tarixli 

338/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 2022-ci il üzrə   
 İ Ş   P L A N I   

 
Sıra 
№-si 

Tədbirin adı Hansı sənədə 
əsasən hazırlanır 

İcra 
müddəti 

Məsul 
İcraçılar 

 
I.  AUDİTİN TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ TƏŞKİLİ 

1. 
(1.1.1) 

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş auditdən yayınmaya görə 
inzibati məsuliyyətin gücləndirilməsinə dair layihənin hazırlanması 
və müvafiq qurumlarla razılaşdırılması 

Konsepsiya* fevral E.İbrahimov 

2. 
(1.1.2) 

Qanunvericiliyə və BAS-lara uyğun verilməyən auditor rəylərinin 
məhkəmə qaydasında etibarsız hesab olunmasına dair layihənin 
hazırlanması və müvafiq qurumlarla razılaşdırılması 
 

 Konsepsiya*  mart E.İbrahimov 

3. 
(1.1.3) 

“Auditor sirri” anlayışının qanunvericilikdə təsbit edilməsinə dair 
layihənin hazırlanması və müvafiq qurumlarla razılaşdırılması 
 

Konsepsiya* iyun E.İbrahimov 

4. 
(1.1.4) 

Auditorlara məhkəmə eksperti statusunun verilməsinin 
qanunvericilikdə təsbit edilməsinə dair layihənin hazırlanması və 
müvafiq qurumlarla razılaşdırılması 
 

 Konsepsiya*  iyul E.İbrahimov 

5. 
(1.2.1) 

Haqsız rəqabətin aradan qaldırılması haqqında metodik 
vəsaitlərin təkmilləşdirilməsi 

Konsepsiya* fevral V.Cavadov 
Ü.Fətiyev 

E.İbrahimov 
6. 

(1.2.2) 
“Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqinin 
müəyyənləşdirilməsi barədə Qayda”nın təkmilləşdirilməsi 
 

Konsepsiya* fevral N.Talıbov 
V.Cavadov 

7. 
(1.2.3) 

Düzgün olmayan auditor rəyi verən auditorların yüksək risk  
qrupuna daxil edilməsi və nəzarətə cəlb edilməsi mexanizminin 
işlənib hazırlanması 

Konsepsiya* aprel E.İbrahimov 
N.Yusifov 

V.Cavadov 
E.Qurbanov 
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8. 
(1.2.4) 

Ölkənin iqtisadi qüdrətinin və potensialının artırılması 
istiqamətində auditor xidmətinin üzərinə düşən vəzifələrin 
beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla genişləndirilməsi üzrə 
təkliflərin hazırlanması 

Azərbacan Respublikası 
Prezidentinin 2021-ci il 15 
sentyabr tarixli məktubu 

may   V.Novruzov 
İşçi qrupu 

9. 
(1.2.5) 

Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə 
kənar nəzarət üzrə Qaydalar”ın təkmilləşdirilməsi 

Konsepsiya* noyabr E.İbrahimov 
N.Yusifov 
N.Abbaslı 

10. 
(1.4) 

 

Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların hesabatlarının 
toplanması, təhlili və icmal-tövsiyələrin  hazırlanması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

İllik (mart) 
Yarımillik 
(avqust) 

V.Cavadov 
N.İsmayılova 

11. 
(1.5)  

2021-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst 
auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi 

Konsepsiya* aprel N.Talıbov 
V.Cavadov 

 12. 
 (1.10) 

Auditor seçiminə dair müsabiqə  prosedurlarının  
təkmilləşdirilməsi 

Konsepsiya* iyul N.Talıbov 
E.İbrahimov 
Z.Hüseynov 

 
II. RƏQƏMSALLAŞMA VƏ İNNOVASİYALARIN TƏTBİQİ 

13. 
(2.1) 

İnnovasiyada auditin tətbiqi istiqamətləri üzrə Proqram və 
prosedurların hazırlanması 

Konsepsiya* iyul N.Talıbov 
Q.Əhmədov 
N.Abbaslı 

 
14. 

(2.7) 
Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində nəzarətin 
aparılmasına dair metodik bazanın yaradılması 
 

16 sentyabr 2021-ci il 
tarixli “Şəffaflıq və audit: 
yeni dövrün çağırışları, 
problemlər, vəzifələr” 

beynəlxalq elmi-praktik 
konfransının tövsiyələri 

oktyabr  Q.Əhmədov 

 
III. BEYNƏLXALQ AUDİT STANDARTLARININ TƏTBİQİ 

 
15. 

(3.1) 
Beynəlxalq Audit Standartlarına edilmiş son dəyişikliklərin 
tərcüməsi, redaktəsi və nəşri  

Beynəlxalq Mühasiblər 
Federasiyasının üzvlük 

tələbləri 

oktyabr Q.Bayramov 
N.Talıbov 

V.Rəhimov 
N.Abbaslı 
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IV. KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT, ETİKA VƏ ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİNATI 

16. 
(4.1) 

2021-ci ildə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 
apardıqları auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə 
dair icmal-təhlilin hazırlanması  
 

Audit qanunvericiliyi və 
Beynəlxalq Mühasiblər 
Federasiyasının üzvlük 

tələbləri 

fevral 
 
 

S.Gülməmmədov 
N.Yusifov  

E.İbrahimov 
 

17. 
(4.6) 

2023-cü ildə auditin keyfiyyətinə kənar nəzarətin 
aparılmasına dair plan-qrafikin hazırlanması  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

dekabr  S.Gülməmmədov 
E.İbrahimov 

N.Yusifov 
 

 V. KADR HAZIRLIĞI 
  

18. 
(5.1) 

2022-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris 
proqramının və qrafikinin hazırlanması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

may E.Behbudova 
İ.Süleyman 

19. 
(5.3) 

Auditor adı almaq üçün imtahanların təşkil edilməsi Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

İl ərzində S.Gülməmmədov 
E.Behbudova 

İmtahan komissiyası 
 

VI. BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 
 

20. 
(6.7) 

Xarici ölkələrin audit və mühasibat qurumları ilə əlaqələrin 
genişləndirilməsi 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

 

İl ərzində V.Novruzov 
F.Qarayev 

 
 

 VII. AUDİT SİSTEMİNDƏ  İCRA İNTİZAMI VƏ DAXİLİ NƏZARƏT 
 

21. 
(7.8) 

 

Auditor təşkilatlarında daxili nəzarətin həyata keçirilməsinin 
monitorinqi və təhlili 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

İki ayda bir dəfə Z.Almazov 

22. 
(7.13) 

Palatanın üzvləri tərəfindən icbari sığortaya dair 
qanunvericiliyin tələblərinin monitorinqi 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

fevral Z.Almazov 
Ş.Əsgərova 
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23. 
(7.14) 

Palatanın üzvləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin tövsiyə olunan 
minimum hədlərinə əməl olunmasının monitorinqi 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

Mütəmadi Z.Almazov 
Ş.Əsgərova 

24. 
(7.15) 

Palatanın Şurası yanında komitələrin və komissiyaların 
fəaliyyətinin monitorinqi 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

 

iyul-dekabr N.Quliyeva 

 
VIII. NƏŞRLƏR, KONFRANSLAR VƏ SEMİNARLAR  

 
25. 

(8.2.1) 
“Rəqəmsal iqtisadiyyatda şəffaflıq” kitabının hazırlanması və nəşr 
etdirilməsi 

Konsepsiya* İl ərzində V.Novruzov 
Q.Əhmədov 

26. 
(8.2.2) 

"Audit və təsdiqləmə tapşırıqları" nəzəri və praktik vəsaitin 
hazırlanması və nəşr etdirilməsi 

BAS və Milli qanunvericilik 
aktları 

İl ərzində V.Novruzov 
S.Vəlizadə 

27. 
(8.4) 

Sorğuların keçirilməsi və onların nəticələrinə dair 
tövsiyələrin hazırlanması 

Konsepsiya*, Palata 
sədrinin 2021-ci il 19 

avqust tarixli 1/19 nömrəli  
sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş Qrafik və 27 

sentyabr 2021-ci il tarixli 
1/23nömrəli  
sərəncam 

İl ərzində 
(təsdiq edilmiş 
qrafikə uyğun 

olaraq) 

Y.Namazəliyev 
V.Cavadov 
Q.Əhmədov 
Z.Almazov 

 

      
X. PALATADAXİLİ TƏNZİMLƏMƏ 

28. 
(10.3) 

Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının 
hazırlanması və onun auditinin təşkili 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

 

aprel  V.Rəhimov 

29. 
(10.4) 

Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə 
dair hesabatın hazırlanması, müvafiq qurumlara və 
ictimaiyyətə çatdırılması 
 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

aprel  Q.Bayramov 
N.Talıbov 
F.Qarayev 
N.Quliyeva 

30. 
(10.5.1) 

2023-cü il üzrə daxili auditin aparılmasına dair illik planın 
hazırlanması 

Daxili auditorun vəzifə 
borcları 

dekabr N.Quliyeva 
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31. 
(10.5.2) 

Palatanın bütün struktur bölmələri üzrə onların əsasnamə 
funksiyalarının və işçilərin vəzifə təlimatlarının icrasının auditi 
üzrə təklif və tövsiyələrin hazırlanması 

Daxili auditorun vəzifə 
borcları 

İl ərzində  
(Təsdiq edilmiş 

qrafik üzrə) 

N.Quliyeva 

32. 
(10.6) 

Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2022-ci il üzrə 
fəaliyyəti barədə rüblük hesabatların hazırlanması, onların 
təhlili və tövsiyələrin verilməsi 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

iyul - yanvar Q.Bayramov  
N.Quliyeva 

33. 
(10.7) 

Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının 
vaxtında ödənilməsinin təşkili 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

İl ərzində 
(İyul və dekabr 

aylarında 
hesabat təqdim 

edilməklə) 

S.Gülməmmədov 
V.Rəhimov 

34. 
(10.8) 

Vətəndaşların qəbulunun, ictimai nəzarətin, Appelyasiya 
komissiyasının fəaliyyətinin təşkili, daxil olmuş ərizə və 
şikayətlərə baxılması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

İl ərzində F.İsmayılov 
E.İbrahimov 
F.Qarayev 
N.Quliyeva 
Z.Almazov 

35. 
(10.9) 

2023-cü il üçün Auditorlar Palatasının iş planının 
hazırlanması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

noyabr  Q.Bayramov 
N.Quliyeva 

 
Qeyd:  *Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin inkişaf Konsepsiyası (2021-2030-cu illər). 
 
 

Aparatın rəhbəri                                                  Q.Bayramov 

Daxili auditor                                                     N.Quliyeva 
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