
1 

 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası  
Şurasının 2021-ci il 26 noyabr tarixli 

337/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir 
 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLAR PALATASININ 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  

 

Audit qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə dair layihələrin 

hazırlanması və müvafiq qurumlarla razılaşdırılması  

 Konsepsiya* və auditə 

dair qanunvericilik aktları 

İl ərzində E.İbrahimov 

 

1.1.1 Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş auditdən yayınmaya görə 

inzibati məsuliyyətin gücləndirilməsinə dair 

Konsepsiya* yanvar E.İbrahimov 

1.1.2 Qanunvericiliyə və BAS-lara uyğun verilməyən auditor rəylərinin 

məhkəmə qaydasında etibarsız hesab olunmasına dair 

 Konsepsiya*  fevral E.İbrahimov 

1.1.3 “Auditor sirri” anlayışının qanunvericilikdə təsbit edilməsinə dair 

 

Konsepsiya* may E.İbrahimov 

1.1.4 Auditorlara məhkəmə eksperti statusunun verilməsinin 

qanunvericilikdə təsbit edilməsinə dair 

 Konsepsiya*  iyun E.İbrahimov 

1.2 Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr, metodik 

göstəriş və şərhlərin hazırlanması 

Konsepsiya* və  
Auditə dair 

qanunvericilik aktları 

İl ərzində N.Talıbov 

1.2.1 Haqsız rəqabətin aradan qaldırılması haqqında metodik vəsaitlərin 
təkmilləşdirilməsi 

Konsepsiya* yanvar V.Cavadov 
Ü.Fətiyev 

E.İbrahimov 

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

Konsepsiya* yanvar N.Talıbov 
V.Cavadov 

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

Konsepsiya* mart E.İbrahimov 
N.Yusifov 

V.Cavadov 
E.Qurbanov 
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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 

aprel V.Novruzov 
İşçi qrupu 

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

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

1.3  

 

Auditorların bağladığı müqavilələrin məbləğlərinin və 
müqavilə üzrə verilmiş rəylərin operativ təhlili və tövsiyələrin 
hazırlanması 

Konsepsiya* 
  

Hər ay Q.Əhmədov 
V.Cavadov 
Z.Almazov 

1.4 

 

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

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Yarımillik  
(İllik) 

V.Cavadov 
N.İsmayılova 

1.5  2021-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst 
auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi 

Konsepsiya* mart N.Talıbov 
V.Cavadov 

1.6 Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə auditlərin aparılması  Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

İl ərzində  V.Novruzov 
E.İbrahimov 

1.7 2021-ci ildə auditdən keçməyən məcburi audit subyektlərinin 
müəyyən edilməsi və təsnifləşdirilməsi  

Auditə dair 
qanunvericilik aktları  

iyul  S.Gülməmmədov 
V.Cavadov 

1.8 Nazirlər Kabinetinin növbəti il üçün iş planına dair təkliflərin 
verilməsi 

Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin 12 oktyabr 
2017-ci il tarixli 676s 
nömrəli sərəncamı 

 
 

sentyabr 

Q.Bayramov 
E.İbrahimov 

 

1.9 Kiçik və orta auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
tərəfindən istifadə oluna biləcək audit üzrə proqramların əldə 
edilməsi və təşviqi 

Konsepsiya* avqust Q.Əhmədov 
F.Qarayev 
V.Cavadov 

 

1.10 Auditor seçiminə dair müsabiqə  prosedurlarının  
təkmilləşdirilməsi 

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

1.11 PL/TMM üzrə proqramların əldə edilməsi və təşviqi Konsepsiya* aprel Q.Əhmədov 
E.İbrahimov 

N.Talıbov 
Z.Almazov 
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II. RƏQƏMSALLAŞMA VƏ İNNOVASİYALARIN TƏTBİQİ 

2.1 İnnovasiyada auditin tətbiqi istiqamətləri üzrə Proqram və 
prosedurların hazırlanması 

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

2.2 Auditorun şəxsi kabineti sisteminin təkmilləşdirilməsi və 
kibertəhlükəsizliyə nəzarətin həyata keçirilməsi 

Konsepsiya* İl ərzində Q.Əhmədov 
 

2.3 Auditorun şəxsi kabineti sisteminin fasiləsiz fəaliyyətinin 
təmin edilməsi 

Konsepsiya* İl ərzində Q.Əhmədov 

2.4 Auditor xidmətlərində rəqəmsallaşma sahəsində mütərəqqi 
dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və təşviqi 

Azərbacan Respublikası 
Prezidentinin 2021-ci il 

15 sentyabr tarixli 
məktubu 

oktyabr Q.Əhmədov 

N.Talıbov 

V.Cavadov 

2.5 Azərbaycan auditinin beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını 
gücləndirmək sahəsində təklif və tövsiyələrin hazırlanması 

Azərbacan Respublikası 
Prezidentinin 2021-ci il 

15 sentyabr tarixli 
məktubu 

 may  

 

F.Qarayev 

İşçi qrupu 

2.6 Audit sistemində innovasiyaların və yüksək texnologiyaların 
tətbiqinə dair təkliflərin hazırlanması 

Azərbacan Respublikası 
Prezidentinin 2021-ci il 

15 sentyabr tarixli 
məktubu 

 noyabr Q.Əhmədov 
V.Cavadov 
V.Rəhimov 
Z.Almazov 

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 

sentyabr  Q.Əhmədov 

III. BEYNƏLXALQ AUDİT STANDARTLARININ TƏTBİQİ 

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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3.2  Beynəlxalq Audit Standartlarının yenilənmiş son versiyasının 

şərhinin hazırlanması və auditorlara çatdırılması  

Beynəlxalq Mühasiblər 

Federasiyasının üzvlük 

tələbləri 

noyabr N.Talıbov 

V.Rəhimov 

N.Abbaslı 

3.3 Beynəlxalq Audit Standartlarının yenilənmiş son versiyasının 

tətbiqinə dair vebinarların keçirilməsi  

Beynəlxalq Mühasiblər 

Federasiyasının üzvlük 

tələbləri 

noyabr N.Talıbov 

V.Rəhimov 

N.Abbaslı 

E.Behbudova 

3.4 IFAC və EFAA tərəfindən təqdim edilmiş Beynəlxalq 

Standartların layihələrinin müzakirəsində iştirak edilməsi və 

təkliflərin hazırlanması 

Konsepsiya* 

 

İl ərzində N.Talıbov 

V.Rəhimov 

F.Qarayev 

N.Abbaslı 

 

IV. KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT, ETİKA VƏ ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİNATI 

 

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 

yanvar  

  

S.Gülməmmədov 

N.Yusifov  

E.İbrahimov 

4.2 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət Nəzarəti 

İnformasiya Sistemi”nin yaradılması haqqında 2021-ci il 30 

yanvar tarixli Fərmanını ilə təsdiq edilmiş “Dövlət Nəzarəti 

İnformasiya Sisteminin iş Qaydası”ndan irəli gələn 

məsələlərin icrası və nəticələri barədə məlumatların 

hazırlanması və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına təqdim edilməsi  

Azərbaycan 
Respublikası 

Prezidentinin 2021-ci il 
30 yanvar tarixli  

Fərmanı 

İl ərzində 

 

 

E.İbrahimov 

F.Qarayev 

Q.Əhmədov 

N.Quliyeva 
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4.3  Monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə münasibətdə cinayət 

yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılması, eləcə də terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi 

risklərinin  qiymətləndirilməsi, müəyyən edilmiş risklərə 

uyğun olaraq həyata keçirilmiş nəzarət yoxlamaları barədə 

ətraflı məlumatın hazırlanması və Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi 

Azərbaycan 
Respublikası Maliyyə 

Monitorinqi Xidmətinin 
24.09.2019-cu il tarixli 

192050484 nömrəli 
məktubu 

İldə iki dəfə 

 (15 yanvar və 

15 iyul 

tarixlərində) 

E.İbrahimov 

N.Yusifov 

Z.Almazov 

4.4  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 fevral 

tarixli 1859 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq 

Hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”nda nəzərdə tutulduğuna uyğun olaraq keyfiyyətə 

nəzarətin risk əsasında təşkil edilməsi 

 

Konsepsiya* 

  

 

İl ərzində 

E.İbrahimov 

N.Yusifov 

4.5 Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində dövlət və audit təsisatları arasında əməkdaşlığın 

daha da genişləndirilməsi 

Azərbacan Respublikası 

Prezidentinin 2021-ci il 

15 sentyabr tarixli 

məktubu 

İl ərzində S.Gülməmmədov 

E.İbrahimov 

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 
 

5.1 2022-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris 

proqramının və qrafikinin hazırlanması 

Auditə dair 

qanunvericilik aktları 

aprel E.Behbudova 
İ.Süleyman 

5.2 Auditorların ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi Auditə dair 

qanunvericilik aktları 

sentyabr-

oktyabr 

E.Behbudova 
 

5.3 Auditor adı almaq üçün imtahanların təşkil edilməsi Auditə dair 

qanunvericilik aktları 

İl ərzində S.Gülməmmədov 
E.Behbudova 
İ.Süleyman 

5.4 

 

Korrupsiya, PL/TM və kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə 

auditorların öhdəliklərinə həsr olunmuş tematik kursların, 

treninq və praktik məşğələlərinin təşkil edilməsi 

Konsepsiya* 

 

 

Təsdiq edilmiş 

qrafik əsasında 

V.Rəhimov 

E.Behbudova 
N.Talıbov 
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5.5 Şirkətdaxili  keyfiyyətə nəzarət üzrə kadr hazırlığının təşkili Konsepsiya* iyun  Z.Almazov 
E.Behbudova 

 

5.6 Təcrübəli auditorlar tərəfindən ustad dərslərinin (мастер 

класс) təşkil edilməsi 

Konsepsiya* İl ərzində 

(təsdiq edilmiş 

qrafik əsasında) 

V.Novruzov 
E.Behbudova 

 

5.7 Auditorlar Palatasının nəzdində Kadr hazırlığı tədris 

mərkəzinin yaradılması üzrə xarici təcrübənin öyrənilməsi 

Konsepsiya* İl ərzində E.Behbudova 

5.8 Auditor təşkilatlarının assistent və mütəxəssisləri üçün 

ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi 

Konsepsiya* İyun – noyabr  E.Behbudova 
A.Seyidəliyeva 

5.9 Publik hüquqi şəxslərdə daxili nəzarət və daxili audit üzrə 

kursların keçirilməsi 

Konsepsiya* İl ərzində E.Behbudova 
A.Seyidəliyeva 

5.10 Daxili audit kadrlarının hazırlanması üzrə kursların keçirilməsi Konsepsiya* İl ərzində E.Behbudova 
A.Seyidəliyeva 

5.11 Beynəlxalq sertifikatlaşdırmaya dair tədbirlərin həyata 

keçirilməsi 

Konsepsiya* İl ərzində F.Qarayev 
E.Behbudova 

A.Seyidəliyeva 

5.12 Əlaqəli auditor xidmətləri üzrə ixtisasartırma kurslarının təşkil 

edilməsi 

Konsepsiya* iyul, noyabr E.Behbudova 
N.Talıbov 

A.Seyidəliyeva 

 

  VI. BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 
 

6.1 Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) təqdim edilmiş 

fəaliyyət planının icrası ilə əlaqədar məlumatların hazırlanması 

və göndərilməsi 

IFAC qarşısında olan 

üzvlük öhdəlikləri 

İl ərzində N.Talıbov 
V.Rəhimov 
 F.Qarayev 

6.2 Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) və Avropa 

Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) üzvlük 

tələblərinin icrası ilə əlaqədar vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi 

və icrasının təmin edilməsi 

IFAC-ın və  

EFAA-nın üzvlük tələbləri  

İl ərzində N.Talıbov 
V.Rəhimov 
F.Qarayev 
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6.3 Beynəlxalq və xarici audit və mühasibat qurumları tərəfindən 

təşkil olunacaq konfranslarda, forumlarda, simpoziumlarda və 

digər tədbirlərdə Palata təmsilçilərinin iştirakının təmin 

edilməsi  

Auditə dair 

qanunvericilik aktları 

İl ərzində F.Qarayev 
V.Rəhimov 

 

6.4 Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) və Avropa 

Mühasiblər və Auditorlar Federasiyası (EFAA) ilə birgə işlərin 

aparılması 

Auditə dair 

qanunvericilik aktları, 

IFAC və EFAA-nın üzvlük 

tələbləri  

İl ərzində F.Qarayev 
N.Talıbov 

Q.Əhmədov 
V.Rəhimov 

6.5 Beynəlxalq təşkilatlar və peşəkar qurumlar tərəfindən təqdim 

edilmiş materialların öyrənilməsi, müzakirəsi və tətbiqi 

Konsepsiya* İl ərzində V.Rəhimov 

N.Talıbov 

F.Qarayev 

N.Abbaslı 

6.6 Auditorlar Palatasının əməkdaşlıq etdiyi Beynəlxalq auditor və 

mühasibat qurumları ilə birgə  konfransların, seminarların və 

treninqlərin təşkili 

Konsepsiya* İl ərzində F.Qarayev 

N.Talıbov 

V.Rəhimov 

E.Behbudova 

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 

7.1 Auditorlara şirkətdaxili  nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə  

metodik yardımın həyata keçirilməsi 

Konsepsiya* İl ərzində  

(təsdiq edilmiş 

qrafik əsasında) 

N.Talıbov 

Z.Almazov 

 

7.2 Şirkətdaxili keyfiyyətə nəzarət üzrə qabaqcıl təcrübənin 

öyrənilməsi və təşviqi 

Konsepsiya* aprel Z.Almazov  

Ş.Əsgərova 

7.3 Şirkətdaxili nəzarətin monitorinqi və tövsiyələrin hazırlanması Konsepsiya* Aprel, avqust 
və noyabr 

Z.Almazov 

N.Talıbov 

7.4 Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların Maliyyə 
Monitorinqi Xidmətindən qeydiyyatdan keçmələrinin icra 
vəziyyətinin monitorinqi və nəticəsi üzrə məlumatın 
hazırlanması 

Konsepsiya* və Auditə 

dair qanunvericilik aktları 

 

yanvar 
 

Z.Almazov 

Ş.Əsgərova 
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7.5 Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların Maliyyə 
Monitorinqi Xidmətindən qeydiyyatdan keçmələrinə dair 
təşviqatın həyata keçirilməsi 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

Mütəmadi Z.Almazov 

Ş.Əsgərova 

7.6 Palata Şurasının qərarları, Palata sədrinin əmr və sərəncamları 
ilə Palata üzvlərinə verilmiş tapşırıqların icra vəziyyətinin 
təhlili 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

Hər rüb Z.Almazov 

Ş.Əsgərova 

7.7 Palata üzvləri tərəfindən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə 
verilmiş məlumat barədə auditorun şəxsi kabineti sistemində 
qeydiyyatın aparılmasına dair statistik hesabatın hazırlanması 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

Mütəmadi Z.Almazov 

E.İbrahimov 

Q.Əhmədov 

7.8 

 

Auditor təşkilatlarında daxili nəzarətin həyata keçirilməsinin 
monitorinqi və təhlili 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

İki ayda bir 
dəfə 

Z.Almazov 

7.9 

 

Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin inkişaf 
konsepsiyası (2021-2030-cu illər) və  Auditor təşkilatında daxili 
nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi üzrə Metodik 
Göstəriş”in tətbiqi ilə əlaqədar yaradılması nəzərdə tutulan 
metodik sənədlərin hazırlanmasına dair Tədbirlər Planında 
nəzərdə tutulmuş işlərin üzvlər tərəfindən müəyyən edilmiş 
müddətdə icra edilməsinə dair hesabatın hazırlanması 
 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

Hər rüb Z.Almazov 

Ş.Əsgərova 

7.10 Palatanın üzvləri tərəfindən Partnyorluq Sazişinə əməl 
edilməsinin təhlili  

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

İyul-dekabr Z.Almazov 

Ş.Əsgərova 

7.11 KİV-də Auditorlar tərəfindən yerli və beynəlxalq tədbirlərdə 
iştirak barədə hesabatın hazırlanması  

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

İyul-dekabr M.Hüseynova 

7.12 Palata üzvlərinin auditorun şəxsi kabineti sistemində 
fəaliyyətinin monitorinqinin aparılması 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

Mütəmadi Z.Almazov 

Ş.Əsgərova 

7.13 Palatanın üzvləri tərəfindən icbari sığortaya dair 
qanunvericiliyin tələblərinin monitorinqi 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

fevral Z.Almazov 

Ş.Əsgərova 

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 

7.15 Palatanın Şurası yanında komitələrin və komissiyaların 
fəaliyyətinin monitorinqi 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

 

iyul-dekabr N.Quliyeva 

https://audit.gov.az/Upload/Files/2019/1-17_S%C9%99r%C9%99ncam_Daxili_n%C9%99zar%C9%99t.pdf
https://audit.gov.az/Upload/Files/2019/1-17_S%C9%99r%C9%99ncam_Daxili_n%C9%99zar%C9%99t.pdf
https://audit.gov.az/Upload/Files/2019/1-17_S%C9%99r%C9%99ncam_Daxili_n%C9%99zar%C9%99t.pdf
https://audit.gov.az/Upload/Files/2019/1-17_S%C9%99r%C9%99ncam_Daxili_n%C9%99zar%C9%99t.pdf
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7.16 Palatanın əməkdaşları və üzvlərinin keçirilən ictimai və siyasi 
tədbirlərdə iştirakının monitorinqi  

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

Mütəmadi N.Quliyeva 

Z.Almazov 

Ş.Əsgərova 

7.17 Palatada fəaliyyət göstərən “Dəyirmi masa”, təşkil olunan 
seminar, konfrans və s. tədbirlərdə Palatanın üzvlərinin 
iştirakının monitorinqi 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

İl ərzində Z.Almazov 

Ş.Əsgərova 

7.18 Palatanın rəhbərliyi və struktur bölmələrin rəhbərləri 
tərəfindən göndərilən məktubların Palata üzvləri tərəfindən 
icra vəziyyətinin təhlili 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

İki ayda bir 
dəfə 

Z.Almazov 

Ş.Əsgərova 

7.19 “Auditor təşkilatında daxili nəzarətin təşkili və həyata 
keçirilməsi üzrə  Metodik Göstəriş”in icra vəziyyətinin 
monitorinqi 

Konsepsiya* və Auditə 
dair qanunvericilik aktları 

İl ərzində N.Quliyeva 

7.20 Auditorlar Palatasına dövlət orqanlarından daxil olan aktların 
mütəmadi olaraq öyrənilməsi, Palata üzvlərinin vaxtında 
məlumatlandırılması və onlar tərəfindən icranın monitorinqi 

Konsepsiya* İl ərzində E.İbrahimov 

V.Cavadov 

N.Talıbov 

Z.Almazov 

 

VIII. NƏŞRLƏR, KONFRANSLAR VƏ SEMİNARLAR  

8.1 Telefon məlumat kitabçasının hazırlanması və nəşri Auditorlar Palatasının 

iş planı 

yanvar M.Hüseynova 

8.2 

 

Maliyyə hesabatlılığı və auditə dair kitabların hazırlanması və 

nəşri 

Konsepsiya* İl ərzində Müəlliflər qrupu 

8.2.1 “Rəqəmsal iqtisadiyyatda şəffaflıq” kitabının hazırlanması və nəşr 

etdirilməsi 

 

Konsepsiya* İl ərzində V.Novruzov 

Q.Əhmədov 

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 

8.3 Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, 

“dəyirmi masa”ların və seminarların təşkilinin müvafiq 

struktur bölmələr ilə birgə həyata keçirilməsi 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Təsdiq edilmiş 

qrafik əsasında 

və zəruri 

hallarda 

S.Gülməmmədov 

Müvafiq icraçılar 

(İşçi qrupu) 

https://audit.gov.az/Upload/Files/2019/Q%C9%99rar_331-6_Daxili_n%C9%99zar%C9%99tin_t%C9%99%C5%9Fkili_Metodik_G%C3%B6st%C9%99ri%C5%9F_18_06_21.pdf
https://audit.gov.az/Upload/Files/2019/Q%C9%99rar_331-6_Daxili_n%C9%99zar%C9%99tin_t%C9%99%C5%9Fkili_Metodik_G%C3%B6st%C9%99ri%C5%9F_18_06_21.pdf
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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) 

Q.Bayramov 

V.Cavadov 

Q.Əhmədov 

Z.Almazov 

 

                                                                                    

IX. İNFORMASİYA TƏMİNATI 

 

9.1 Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar haqqında 

məlumatların yenilənməsi və Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilməsi 

 

  

Auditorlar Palatasının 

iş planı  

yanvar, il 

ərzində 

mütəmadi 

V.Cavadov 

F.Qarayev 

 

9.2 Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının, Palata sədrinin əmr 

və sərəncamlarının və digər sənədlərin Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilməsi (zəruri hallarda ingilis və rus 

dillərində) 

 

 

Auditə dair 

qanunvericilik aktları 

İl ərzində F.Qarayev 

Z.Almazov 

N.Quliyeva 

9.3 IFAC, EFAA və digər beynəlxalq peşəkar qurumların 

yeniliklərinin öyrənilməsi, tərcümə edilməsi və təşviqi 

 

Auditə dair 

qanunvericilik aktları 

 İl ərzində F.Qarayev 

N.Talıbov 

V.Rəhimov 

Z.Almazov 

9.4 Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin KİV-lər 

vasitəsilə müntəzəm məlumatlandırılması 

 

 

Konsepsiya* İl ərzində M.Hüseynova 
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9.5 İnteraktiv sual-cavab və  çat  sisteminə nəzarətin həyata 

keçirillməsi 

 

Auditə dair 

qanunvericilik aktları 

İl ərzində V.Rəhimov 

Y.Namazəliyev 

E.İbrahimov 

Q.Əhmədov 

      

X. PALATADAXİLİ TƏNZİMLƏMƏ 

10.1 Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı 

kargüzarlığın aparılmasına dair 1 və 2 nömrəli illik hesabat 

formalarının hazırlanıb təqdim edilməsi 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 

Administrasiyasının 
Rəhbərinin Sərəncamı 

 
10 yanvar 

tarixinədək 

Q.Bayramov 

E.İbrahimov 

 

10.2 Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2021-ci il üzrə iş 

fəaliyyətinin yekununa dair hesabatlarının hazırlanması 

Auditə dair 

qanunvericilik aktları 

yanvar ayının 

5-dək 

Struktur 

bölmələrinin 

rəhbərləri 

10.3 Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının 

hazırlanması və onun auditinin təşkili 

Auditə dair 

qanunvericilik aktları 

mart V.Rəhimov 

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 

10.5 Auditorlar Palatasında daxili auditin həyata keçirilməsi Auditə dair 

qanunvericilik aktları 

 

İl ərzində 

(Hər ay 

hesabat təqdim 

edilməklə) 

N.Quliyeva 

10.5.1 2023-cü il üzrə daxili auditin aparılmasına dair illik planın 

hazırlanması 

Daxili auditorun vəzifə 

borcları 

dekabr N.Quliyeva 

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 
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10.5.3 Palatanın internet səhifəsində və sosial şəbəkələrində 

yerləşdirilmiş materiallara dair rüblük arayışın və tövsiyələrin 

hazırlanması 

Daxili auditorun vəzifə 

borcları 

Hər rüb N.Quliyeva 

10.6 Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2022-ci il üzrə 

fəaliyyəti barədə rüblük hesabatların hazırlanması, onların 

təhlili və tövsiyələrin verilməsi 

Auditə dair 

qanunvericilik aktları 

Hər rüb 

(növbəti ayın 5-

nə və   15-dək 

Q.Bayramov  
N.Quliyeva 

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 

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 

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 

 


