
Azərbaycan Respublikası  
Auditorlar Palatasının sədrinin 

2021-ci il 19 avqust tarixli 1/19 nömrəli  
sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 

 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sosial şəbəkələrdə (facebook, instagram, youtube və twitter) mövcud olan 

rəsmi səhifələrində yerləşdirilməsi üçün təqdim edilməli olan məlumatların məsul icraçılar üzrə hazırlanmasına dair 

QRAFİK 

Sıra 
№-si 

Tələb olunan materiallar Struktur bölmənin adı Məsul şəxs İcra müddəti 

1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində 
auditlə bağlı tətbiq olunan dəyişikliklərin 
izlənilməsi, onlara dair şərhlərin hazırlanması və 
sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi üçün təqdim 
edilməsi 

Auditin hüquqi tənzimlənməsi, 
dempinqə qarşı mübarizə və 
keyfiyyətin yüksəldilməsi idarəsi 

Elnur İbrahimov 
 
 
 

Dəyişiklik qüvvəyə 
mindiyi tarixdən 1 
həftə müddətində 

2. Beynəlxalq Audit Standartlarının son versiyasına 
edilmiş dəyişikliklərin və onlara dair qısa 
formada şərhlərin hazırlanması və sosial 
şəbəkələrdə yerləşdirilməsi üçün təqdim 
edilməsi 

Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə 
müşaviri 
 
Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr 
idarəsi 
 
Auditin hüquqi tənzimlənməsi, 
dempinqə qarşı mübarizə və 
keyfiyyətin yüksəldilməsi idarəsi 
 
Auditin innovativ inkişafı və operativ 
tənzimləmə idarəsi 
 
Palatanın Şurası yanında Beynəlxalq 
Audit Standartları və Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 
üzrə komitə 

Nəcəf Talıbov 
 
 
Vəli Rəhimov 
 
 
Elnur İbrahimov 
 
 
 
Qoşqar Əhmədov 
 
 
Namiq Abbaslı 

Dəyişiklik qüvvəyə 
mindiyi tarixdən 2 
həftə müddətində 



3. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) və 
Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyası 
(EFAA) tərəfindən audit sahəsində tətbiq olunan 
yeniliklər barədə materialların təhlil olunması və 
sosial şəbəkədə yerləşdirilməsi üçün qısa 
şəkildə təqdim edilməsi 
- IFAC-dan Palatanın rəsmi elektron poçt 
ünvanına mütəmadi daxil olan “The Latest 
Global Knowledge, Resources and News from 
the Gateway” (Mənbədən son qlobal biliklər, 
resurslar və xəbərlər); 
- EFAA aylıq bülletenləri; 
- IFAC və EFAA-dan daxil olmuş digər 
məktublar. 
 

Sədrin müşaviri 
 
Auditin innovativ inkişafı və operativ 
tənzimləmə idarəsi 
 
 
 

Fəqan Qarayev 
 
Qoşqar Əhmədov 
 
 
 
 
 

Məlumat daxil 
olduqdan 1 həftə 
müddətində 

4.  
 
 

Auditorlar Palatası Şurasında müzakirə ediləcək 
sənədlərə, Palata rəhbərliyinin əmr və 
sərəncamlarına dair xəbər xarakterli 
məlumatların hazırlanması və sosial 
şəbəkələrdə yerləşdirilməsi üçün təqdim 
edilməsi 
 

Sədrin müşaviri Fəqan Qarayev 3 gün müddətində 

5. Palatada ödənişli və ödənişsiz əsaslarla 
keçirilən kurslar, vebinarlar və treninqlər barədə 
Palatanın loqosu olmaqla yüksək və keyfiyyətli 
dizaynda tərtib edilmiş şəkillərin (müvafiq 
məlumatla birgə) sosial şəbəkələrdə 
yerləşdirilməsi üçün təqdim edilməsi 
 

Kadr hazırlığı idarəsi Elmira Behbudova kursların 
keçirilməsinə 3 ay 
qalmış və tədbir 
baş tutduqdan 
sonra 3 gün 
müddətində 

6. 
 
 
 
 

Palatada ödənişli və ödənişsiz əsaslarla 
keçirilən kursların, vebinarların və treninqlərin 
video materiallarının (zəruri hallarda) youtube 
səhifəsində və “Auditorun şəxsi kabineti” 
sistemində yerləşdirilməsi üçün təqdim edilməsi 

Kadr hazırlığı idarəsi 
 
Auditin innovativ inkişafı və operativ 
tənzimləmə idarəsi 

Elmira Behbudova 
 
Qoşqar Əhmədov 
 

3 gün müddətində 



7.  
 

Beynəlxalq və xarici audit və mühasibat qurumlarının keçirdikləri tədbirlərdə iştirak barədə qısa məlumatın hazırlanması  
və sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi üçün təqdim edilməsi 
 

7.1. 
 

Palata sədrinin iştirak etdiyi tədbirlər üzrə  Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə 
müşaviri 
 

Nəcəf Talıbov 
 

3 gün müddətində 

7.2. 
 

Palatanın əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbirlər 
üzrə 
 
 

                          İştirak edən əməkdaş tərəfindən 3 gün müddətində 

8. 
 

Beynəlxalq və xarici audit və mühasibat 
qurumları tərəfindən gələcəkdə keçiriləcək 
konfranslar və seminarlar barədə məlumatların 
sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi üçün təqdim 
edilməsi 
 

Sədrin müşaviri Fəqan Qarayev Xəbər daxil 
olduqdan sonra 1 
həftə müddətində 

9. Auditin aktual problemlərinə dair sosioloji 
sorğuların hazırlanması və keçirilməsi 
məqsədilə sorğu formalarının tərtib edilərək 
Palatanın saytında, instagram, facebook və 
twitter səhifələrində yerləşdirilməsi üçün təqdim 
edilməsi 

Auditin təşkili, hesabatlılıq və 
informasiya idarəsi 
 
Kadr hazırlığı idarəsi 

Vasif Cavadov 
 
 
Elmira Behbudova 
 

Təsdiq edilmiş 
rüblük qrafikə 
uyğun olaraq  

10. 
 

Auditə dair KİV-də yayımlanan materialların 
təhlil edilərək Palatanın saytında və sosial 
şəbəkələrdə yerləşdirilməsi üçün təqdim 
edilməsi 
 

İctimaiyyətlə əlaqə və informasiya 
şöbəsi 

Zaur Almazov Mütəmadi olaraq 
aylıq təqdim edilir 

11. Auditorlar Palatası tərəfindən auditin aktual 
problemləri üzrə hazırlanmış və nəşr edilmiş 
sənədlərin auditorlara və ictimaiyyətə 
çatdırılması məqsədilə qısa məlumatların 
hazırlanıb sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi 
üçün təqdim edilməsi 

Auditin təşkili, hesabatlılıq və 
informasiya idarəsi 
 

Vasif Cavadov 
 

Sənəd təsdiq 
edildiyi tarixdən 3 
gün müddətində  



12. 
 
 
 

Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor 
təşkilatları və sərbəst auditorların fəaliyyətləri 
barədə məlumatların sosial şəbəkələrdə 
yerləşdirilməsi üçün təqdim edilməsi 
 

Auditin təşkili, hesabatlılıq və 
informasiya idarəsi 
 

Vasif Cavadov 
 

Mütəmadi     

13.  
 

“Facebook” sosial şəbəkəsində “Auditorlar 
qrupunun” yaradılması və Palatanın üzvlərinin 
bu qrupa cəlb edilməsinin təmin edilməsi 
 

İctimaiyyətlə əlaqə və informasiya 
şöbəsi 

Zaur Almazov Bir ay müddətində 

 

 

                                                                                                                                                                                            Tərtib etdilər: 

                                                                                                          Palata sədrinin muşaviri                                             F.Qarayev  

                                                                                                          Auditin innovativ inkişafı və operativ  
                                                                                                          tənzimləmə idarəsinin rəisi                                        Q.Əhmədov 


