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Azərbaycan Respublikasının                                                                                                                                                                              

Auditorlar Palatası sədrinin 2022-ci il 20 iyul tarixli                                                                                                                                              

1/24 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 

 

      Auditorlar Palatasının üzvləri arasında peşə fəaliyyətinə dair aparılmış  

   sorğunun nəticələrinin tətbiqi ilə bağlı  

                                                                                            TƏDBİRLƏR PLANI 

Sıra 

N-si 

Tədbirin adı İcra müddəti Məsul icraçılar Qeyd 

1.  Təsərrüfat subyektlərinin auditor yoxlamasından 

yayınmasına görə cəza tədbirlərinin sərtləşdirilməsi 

məqsədilə təkliflərin hazırlanması və aidiyyatı qurumlara 

təqdim edilməsi 

 

İyul – avqust 2022 E.İbrahimov  

2.  Auditor xidmətlərinin dəyərinin minimum hədlərinə 

yenidən baxılması və Palata Şurası tərəfindən təsdiq 

edilməsi 

 

İyul – sentyabr 2022 S.Gülməmmədov 

İşçi qrupu 

 

3.  Auditorun şəxsi kabineti sistemində bağlanmış 

müqavilələr üzrə real dövriyyənin və sənəd mübadiləsinin 

həcminin göstərilməsi 

 

Sentyabr 2022 Q.Əhmədov 

V.Rəhimov 

E.İbrahimov 

 

4.  

 

 

Yeni fəaliyyətə başlayan auditor təşkilatlarına və sərbəst 

auditorlara əməli köməkliyin göstərilməsi mexanizminin 

təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması  

 

Oktyabr 2022 V.Cavadov 

Z.Almazov 

N.İsmayılova 

 

5.  Auditorlar Palatasında Gənc Auditorlar Klubunun 

yaradılması ilə əlaqədar təşkilati tədbirlərin həyata 

keçirilməsi 

Oktyabr 2022 F.Qarayev 

Q.Əhmədov 
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6.  Auditorlar Palatasında Veteranlar Şurasının yaradılması 

ilə əlaqədar təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi 

 

Oktyabr 2022 S.Gülməmmədov 

Q.Bayramov 

 

7.  Auditin təbliği və təşviqi ilə bağlı tədbirlərin 

genişləndirilməsi məqsədilə televiziya kanallarında 

verilişlərin təşkili 

 

Noyabr 

Dekabr 

Yanvar 2023 

S.Gülməmmədov 

(AZTV) 

Q.Bayramov  

(İTV) 

V.Rəhimov  

(ATV) 

M.Hüseynova 

Hər bir veriliş 

üzrə plan-

proqramın tərtib 

edilməsi 

8.  Auditorlar Palatasında sahibkarlarla görüşlərin təşkil 

edilməsi (müvafiq qurumlarla nirgə)  

 

Noyabr 2022 

Fevral 2023 

N.Talıbov 

V.Cavadov 

E.İbrahimov 

Q.Əhmədov 

R.Cəfərli 

Plan –

proqramın tərtib 

edilməsi 

9.  Auditin aparılması və sənədləşdirilməsinə dair yeni 

metodik göstərişin və  nümunəvi iş sənədləri toplusunun 

hazırlanması 

Dekabr V.Rəhimov 

N.Talıbov 

 

10.  Auditor xidmətlərinin dövlət satınalmalarında ehtimal 

olunan qiymətinin müəyyənləşdirilməsi Qaydalarının 

hazırlanması 

 

Noyabr 2022 N.Talıbov 

E.Təhməzov 

 

11.  Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətə və dempinqə 

qarşı mübarizəyə dair maarifləndirici tədbirlərin 

genişləndirilməsi 

 

Mütəmadi Q.Əhmədov 

V.Rəhimov 

E.Behbudova 

R.Cəfərli 

K.Hüseynov 

 

12.  Beynəlxalq peşəkar qurumların yeniliklərinə dair 

şərhlərinin hazırlanması və auditorlara çatdırılmasının 

təmin edilməsi 

 

Mütəmadi N.Talıbov 

F.Qarayev 

Z.Almazov 
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13.  Haqsız rəqabətə yol verən auditor təşkilatlarının və 

sərbəst auditorların aylıq operativ siyahısının hazırlanıb 

Auditorun şəxsi kabineti sistemində və Palatanın internet  

saytında yerləşdirilməsi 

 

Mütəmadi Q.Əhmədov 

R.Cəfərli 

Z.Almazov 

 

14.  Beynəlxalq Audit Standartlarına edilən son dəyişikliklər 

nəzərə alınmaqla geniş şərhlərin hazırlanması və 

auditorlara çatdırılmasının təmin edilməsi 

 

 

Mütəmadi N.Talıbov 

V.Rəhimov 

Z.Almazov 

 

15.  İxtisasartırma kurslarında, ustad dərslərində və 

seminarlarda iştirak edən və işləri müsbət qiymətləndirilən 

moderatorların və məruzəçilərin fərqləndirilməsi 

 

Hər tədbirin yekununa 

görə 

Rəhbərlik 

E.Behbudova 

Z.Almazov 

 

16.  Rəhbər şəxslərlə görüşlərin, sosial tədbirlərin və səhər 

yeməklərinin təşkili və mövcud problemlərin müzakirəsi   

 

Mütəmadi M.Hüseynova 

Z.Almazov 

 

17.  İxtisasartırma kurslarının, ustad dərslərinin və 

seminarların videoyazılarının tam şəkildə Auditorun şəxsi 

kabineti sistemində, Palatanın internet saytında və sosial 

şəbəkələrindəki səhifələrində yerləşdirilməsi 

 

Mütəmadi Q.Əhmədov 

Z.Almazov 

 

 

18.  İldə bir dəfədən az olmayaraq auditorların iştirakı ilə milli 

auditin aktual problemləri üzrə konfransın keçirilməsi 

 

Dekabr  S.Gülməmmədov 

Təşkilat Komitəsi 

Plan-proqramın 

tərtib edilməsi 

 


