
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası  
Şurasının 2017-ci  il 22 noyabr  tarixli 

293/1 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir 

 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLAR PALATASININ  2018-ci il üzrə   
İ Ş   P L A N I   

 
 

Sıra 
№-si 

Tədbirin adı Hansı sənədə 
əsasən hazırlanır 

İcra 
müddəti 

Məsul 
İcraçılar 

Qeyd 
 

 
I. AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ 

 
1.1 

 
Təsərrüfat subyektlərində 2017-ci ildə aparılmış auditlər barədə 
informasiya bazasının hazırlanması 

Konsepsiya* 
 

Mart 
 

R.Cəfərli, P/P 

1.2 
 

Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2017-ci ilin yekunu üzrə 
təqdim edilmiş illik hesabatlara dair icmal-təhlilin və tövsiyələrin  
hazırlanması 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Aprel R.Cəfərli 
 

P/P 

1.3 2017-ci ilin nəticələri üzrə auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən 
edilməsi 

Konsepsiya* Aprel N.Talıbov, 
R.Cəfərli, 

Y.Namazəliyev, 
Auditorların peşə 
etikası və üzvlük  

komitəsi, Dempinq 
və haqsız rəqabətə 
qarşı mübarizə üzrə 

komitə, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi 
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1.4 Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2018-ci ilin I yarımilliyi 
üzrə təqdim edilmiş hesabatlara dair icmal-təhlilin və tövsiyələrin 
hazırlanması 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Avqust R.Cəfərli 
 

P/P 

1.5 Azərbaycanda auditor xidməti bazarının təhlili Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

İl ərzində 
 

S.Gülməmmədov, 
R.Cəfərli 

P/P 
 

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

İl ərzində 
(hər rüb 
hesabat 
təqdim 

edilməklə) 

M.Abbasov,  
Məsul şəxslər 

 

1.7 
 

Audit qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi aktların layihələrinin 
hazırlanması və müzakirəsi 

Konsepsiya 
 

İl ərzində  M.Abbasov, 
E.İbrahimov, 
N.Talıbov, 

Qanunvericilik və 
hüquqi məsələlər 

üzrə komitə 

P/P 

1.8 Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlərin  
hazırlanması: 
 

Konsepsiya* və  
Auditə dair 

qanunvericilik aktları 

İl ərzində  N.Talıbov 
 

 

1.8.1 Məcburi audit subyektlərinin maliyyə hesabatlarının və auditor rəylərinin  
ictimaiyyətə tam  və vaxtında açıqlanması prosedurlarının hazırlanması və 
tətbiqi 

Tövsiyələr** Fevral N.Talıbov, 
E.İbrahimov, 

S.Gülməmmədov, 
Milli auditə dəstək 
və məcburi audit 

üzrə komitə, 
Qanunvericilik və 
hüquqi məsələlər 

üzrə komitə,  
Beynəlxalq 

standartlar və 
metodiki təminat 

komitəsi 
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1.8.2 Müflisləşmə mərhələsində olan müəssisələrin auditi üzrə metodik 
göstərişin hazırlanması   

Tövsiyələr İyun 
 

E.İbrahimov, 
Elçin Qurbanov 

 

1.8.3 Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət 
sisteminin effektivliyinin müəyyən edilməsi üzrə metodik vəsaitin 
hazırlanması 

Pl/TM-ə qarşı 
mübarizəyə dair 

2017-2019-cu illər 
üçün MFP 

İyun M.Abbasov, 
N.Talıbov 

 

 

1.8.4 Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına Auditorlar Palatasından və onun 
üzvləri olan auditor təşkilatlarından və sərbəst auditorlardan şübhəli 
əməliyyatlar barədə məlumatların verilməsi və geriyə məlumatlandırma 
sisteminin qurulması üzrə tövsiyələrin hazırlanması 

Pl/TM-ə qarşı 
mübarizəyə dair 

2017-2019-cu illər 
üçün MFP 

İyul M.Abbasov, 
Y.Namazəliyev, 

N.Talıbov 
 

 

1.8.5 Autsorsinq xidmətlərinin genişləndirilməsi üzrə metodik tövsiyələrin 
hazırlanması 

Tövsiyələr Avqust N.Talıbov, 
Milli auditə dəstək 
və məcburi audit 

üzrə komitə 

 

1.8.6 Dələduzluq risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə metodik vəsaitin 
hazırlanması 

Tövsiyələr Sentyabr Ü.Fətiyev  

1.8.7 İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik vəsaitin hazırlanması Tövsiyələr Sentyabr A.Cəfərov  
1.9 

 
Auditorlar Palatasına həqiqi, assosiativ və fəxri üzvlüklə bağlı  tədbirlərin 
həyata keçirilməsi 

Auditə dair 
qanunvericilik 

aktları 

İl ərzində S.Gülməmmədov, 
Auditorların peşə 
etikası və üzvlük 

komitəsi 

 

1.10 Yeni fəaliyyətə başlayan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara əməli 
köməklik göstərilməsi  

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

İl ərzində S.Gülməmmədov  

1.11 Auditin vəzifələrinin yeni dövrün çağırışları ilə uzlaşdırılması və  auditin 
statusunun qanunvericiliklə artırılması üzrə təkliflərin hazırlanması 

Tövsiyələr I yarımil M.Abbasov, 
Qanunvericilik və 
hüquqi məsələlər 

üzrə komitə 

 

1.12 Nümunəvi firmadaxili audit standartlarının hazırlanması Konsepsiya  Sentyabr N.Talıbov  
1.13 Məcburi audit subyekləri üzrə auditdən keçmə meyarlarının müəyyən  

edilməsinə dair qanunvericilik aktlarının layihələrinin hazırlanması 
Konsepsiya I rüb  N.Talıbov, 

M.Abbasov, 
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E.İbrahimov, 
Milli auditə dəstək  
və məcburi audit 

üzrə komitə, 
Beynəlxalq 

standartlar və 
metodiki təminat 

komitəsi 
1.14 Məcburi audit subyektlərinin məlumat bazasının yaradılması və müntəzəm  

yenilənməsi  
Auditə dair 
qanunvericilik 
aktları 

Il ərzində 
E.İbrahimov, 

R. Cəfərli, 
S.Gülməmmədov 

P/P 

1.15 2017-ci il üzrə auditdən keçməyən məcburi audit subyektlərinin müəyyən 
edilməsi, təsnifləşdirilməsi, inzibati protokolların tərtib edilməsi və 
göndərilməsi 

Auditə dair 
qanunvericilik 
aktları 
 

Il ərzində E.İbrahimov 
R.Cəfərli 

P/P 

1.16 Auditə dair reklam çarxının hazırlanması və KİV-də işiqlandırılması  Konsepsiya  
 

Yanvar S.Gülməmmədov, 
N.Talıbov, 

V.Rəhimov. 

 

1.17 Nazirlər Kabinetinin növbəti il üçün iş planına dair təkliflərin verilməsi Azərbaycan 
Respublikasının 

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

sərəncamı 

Sentyabr  M.Abbasov, 
E.İbrahimov. 

 

1.18 Tənzimləyici təsirin təhlilinə dair illik planın hazırlanması və Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim olunması 

“Tənzimləyici təsirin 
təhlili Qaydası”nın 

təsdiq edilməsi 
haqqında 

Azərbaycan 
Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 
2 noyabr 2016-cı il 
tarixli 432 nömrəli 

Qərarı 

Aprel M.Abbasov, 
S.Gülməmmədov, 

N.Talıbov, 
Qanunvericilik və 
hüquqi məsələlər 

üzrə komitə 
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II. BEYNƏLXALQ AUDİT STANDARTLARININ TƏTBİQİ 
 

2.1 
 
 
 
 

Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il versiyasının II cildinin 
tərcüməsi və redaktəsi 

Konsepsiya* 
 
 
 

II yarımil 
 
 

N.Talıbov, 
V.Rəhimov, 
Beynəlxalq 

standartlar və 
metodiki təminat 

komitəsi 

P/P 
 
 

 
 
 

 

III. KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT, ETİKA VƏ ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİNATI 
 

3.1 2017-ci ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) apardıqları 
auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal-təhlilin   
hazırlanması 

Audit qanunvericiliyi 
və Beynəlxalq 

Mühasiblər 
Federasiyasının 
üzvlük tələbləri 

Yanvar 
 

Y.Namazəliyev, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi 
 

 

3.2 IFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələblərinə (SMO) müvafiq olaraq 
təsdiq edilmiş plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar 
nəzarətin aparılması və onun nəticələrinə dair icmalın hazırlanması  

Konsepsiya* və 
IFAC qarşısında olan 

üzvlük öhdəlikləri  

İl ərzində Y.Namazəliyev, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi  

 

3.3 Daxil olmuş müraciət, ərizə və şikayətlər üzrə araşdırmaların aparılması Palata rəhbərliyinin 
göstərişinə əsasən 

İl ərzində 
 

M.Abbasov, 
Məsul şəxslər 

 

3.4 Auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsinin 
təkmilləşdirilməsi  

Tövsiyələr I yarımil N.Talıbov, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi, 
Auditorların peşə 
etikası və üzvlük 

komitəsi, 
Dempinq və haqsız 

rəqabətə qarşı 
mübarizə üzrə 

komitə 
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3.5 Kiçik və orta auditor təşkilatlarında, sərbəst auditorlarda proqram 
təminatının təşkili ilə əlaqədar tövsiyələrin hazırlanması 

Tövsiyələr Il ərzində N.Talıbov, 
V.Rəhimov 

P/P 

3.6 Auditin keyfiyyətinə nəzarətin  təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin 
hazırlanması 

Tövsiyələr Aprel  Y.Namazəliyev, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi, 
Dempinq və haqsız 

rəqabətə qarşı 
mübarizə üzrə 

komitə  

 

3.7 Təsərrüfat subyektlərinin audit komitələri ilə əməkdaşlığın təşkili Tövsiyələr Il ərzində S.Gülməmmədov, 
N.Talıbov, 

E.İbrahimov 

P/P 

3.8 Auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsi sahəsində auditor təşkilatlarına və 
sərbəst auditorlara əməli köməkliyin təşkili 

Tövsiyələr Il ərzində Y.Namazəliyev, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi, 
Beynəlxalq 

Standartlar və 
metodiki təminat 

komitəsi, 
Milli auditə dəstək 
və məcburi audit 

üzrə komitə 

P/P 

3.9 Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlərin ixtisasartırmalarının təşkili Tövsiyələr May Y.Namazəliyev, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi 

 

3.10 Auditin keyfiyyətinə nəzarət sahəsində şəffaflığın  təmin edilməsi  
məqsədilə aparılan yoxlamaların rüblük icmalının hazırlanması və 
ictimaiyyətə açıqlanması 

Tövsiyələr Hər rüb Y.Namazəliyev, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi 

 

3.11 korrupsiyaya qarşı mübarizə, açıq hökumətin təşviqi və yaxşı idarəçilik 
sahəsində həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumatların Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim edilməsi 

Azərbaycan 
Respublikası 
Prezidentinin 

Administrasiyası 
Rəhbərinin 2017-ci il 

Oktyabr M.Abbasov  
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tarixli 20 sentyabr  
2/799 nömrəli 

məktubu 
 

IV. KADR HAZIRLIĞI 
 

4.1 2018-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının və 
qrafikinin layihəsinin hazırlanması 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

 

May  
 

S.Gülməmmədov, 
E.Behbudova, 

Kadr hazırlığı və 
gənclərlə iş üzrə 

komitə 

 

4.2 Auditor adı almaq üçün imtahanların təşkili Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

İyun-
dekabr 

 

S.Gülməmmədov, 
Kadr hazırlığı və 
gənclərlə iş üzrə 

komitə,  
İmtahan Komissiyası 

 

4.3 Auditorların ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

 

Sentyabr-
oktyabr  

S.Gülməmmədov, 
E.Behbudova, 

Kadr hazırlığı və 
gənclərlə iş üzrə 

komitə 

 

4.4 Auditor təşkilatlarının əməkdaşları (assistentlər, mütəxəssislər) üçün  
ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Iyun-noyabr S.Gülməmmədov,  
N.Talıbov, 

E.Behbudova 

 

4.5 Daxili audit kurslarının keçirilməsi Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Müntəzəm 
 

S.Gülməmmədov, 
E.Behbudova, 

Ü.Fətiyev 

 

4.6 Auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün imtahanqabağı 
ödənişli kursların təşkili 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

İl ərzində S.Gülməmmədov 
E.Behbudova, 

Kadr hazırlığı və 
gənclərlə iş üzrə 

komitə 
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4.7 Maliyyə hesabatları hazırlayan şəxslərin ixtisas səviyyəsinin 
yüksəldilməsi üzrə ödənişli kursların təşkili  

Tövsiyələr Yanvar S.Gülməmmədov, 
N.Talıbov, 

E.Behbudova 

 

4.8 Ali təhsil müəssisələrində mühasibat uçotu və audit ixtisası üzrə kadrların 
hazırlanmasında peşəkar mühasiblərin və auditorların iştirakının 
genişləndirilməsi  

Tövsiyələr  İl ərzində S.Gülməmmədov, 
N.Talıbov, 

E.Behbudova 

 

4.9 Gənclərin və qadınların auditor işinə daha geniş cəlb olunması  Tövsiyələr İl ərzində S.Gülməmmədov, 
Kadr hazırlığı və 
gənclərlə iş üzrə 

komitə 

 

4.10 Beynəlxalq tələblər nəzərə alınmaqla auditor adı almaq üçün meyarların 
təkmilləşdirilməsi üzrə “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa dəyişikliklərin layihələrinin hazırlanması 

Tövsiyələr I rüb N.Talıbov, 
M.Abbasov, 

S.Gülməmmədov, 
Qanunvericilik və 
hüquqi məsələlər 

üzrə komitə  

 

4.11 PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində yoxlamalara cəlb edilən 
mütəxəssislər üçün təlimlərin keçirilməsi 

PL/TM-ə qarşı 
mübarizəyə dair 

2017-2019-cu illər 
üçün MFP 

İl ərzində S.Gülməmmədov, 
N.Talıbov, 

E.Behbudova 

 

 

V. BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 
 

5.1 IFAC-a təqdim edilmiş fəaliyyət planının icrası ilə əlaqədar məlumatların 
hazırlanması və göndərilməsi 
 

IFAC qarşısında olan 
üzvlük öhdəlikləri 

Aprel  
 

N.Talıbov, 
V.Rəhimov, 

Beynəlxalq əlaqələr 
və xarici təşkilatlarla 

iş üzrə komitə 

 

5.2 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  S.Gülməmmədov, 
N.Talıbov, 
F.Qarayev, 

T.Əmiraslanov 
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5.3 Xarici ölkələrin audit və mühasibat qurumları ilə əlaqələrin 
genişləndirilməsi 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

İl ərzində S.Gülməmmədov, 
T.Əmiraslanov, 

Beynəlxalq əlaqələr 
və xarici təşkilatlarla 

iş üzrə komitə 

 
 
 
 

5.4 Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası və Avropa Mühasiblər və Auditorlar 
Federasiyası ilə birgə işlərin aparılması 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları, 
IFAC və EFAA-nın 

üzvlük tələbləri 

İl ərzində N.Talıbov, 
V.Rəhimov, 

S.Gülməmmədov, 
Beynəlxalq əlaqələr 

komitəsi 

 

5.5 Beynəlxalq qurumların auditə dair sorğularında iştirak edilməsi Beynəlxalq 
Mühasiblər 

Federasiyasının 
üzvlük tələbləri 

İl ərzində N.Talıbov, 
V.Rəhimov, 

S.Gülməmmədov, 
T.Əmiraslanov, 

F.Qarayev 

 

 

 
VI. NƏŞRLƏR, KONFRANSLAR VƏ SEMİNARLAR 

 

6.1 Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi 
masa”ların və seminarların təşkili: 

Auditorlar Palatasının 
iş planı 

İl ərzində S.Gülməmmədov, 
N.Talıbov 

 

6.1.1 Maliyyə hesabatlarının və auditor rəylərinin ictimaiyyətə tam və vaxtında 
açıqlanması prosedurlarının hazırlanması və tətbiqi mövzusunda “dəyirmi 
masa” 

------ıı------ Yanvar N.Talıbov, 
S.Gülməmmədov, 
Milli auditə dəstək 
və məcburi audit 

üzrə komitə, 
Beynəlxalq 

Standartlar və 
metodiki təminat 

komitəsi 
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6.1.2 Hesabatlılığın təkmilləşdirilməsinə və şəffaflığın artırılmasına yönəlmiş 
təkliflərin Vergi Məcəlləsində və “Mühasibat uçotu haqqında” Qanunda 
əks etdirilməsi mövzusunda “dəyirmi masa” 

------ıı------ Yanvar M.Abbasov, 
E.İbrahimov 

 

6.1.3 Auditor xidmətinin keyfiyyəti və onun yüksəldilməsi yolları (illik icmal 
əsasında, istifadəçilər cəlb olunmaqla) mövzusunda “dəyirmi masa” 

------ıı------ Fevral Y.Namazəliyev, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi 

 

6.1.4 “Auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsində təsərrüfat subyektlərinin audit 
komitələrinin rolu və vəzifələri” mövzusunda “dəyirmi masa” 

------ıı------ Fevral  Y.Namazəliyev, 
S.Gülməmmədov, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi 

 

6.1.5 Məcburi audit meyarlarının müəyyənləşdirilməsi mövzusunda “dəyirmi 
masa” 

------ıı------ Mart N.Talıbov, 
Milli auditə dəstək 
və məcburi audit 

üzrə komitə, 
Beynəlxalq 

Standartlar və 
metodiki təminat 

komitəsi, 
Qanunvericilik və 
hüquqi məsələlər 

üzrə komitə 

 

6.1.6 Korporativ idarəetmədə hesabatlılıq və şəffaflığın əhəmiyyəti (tərəfdaşla 
birgə) mövzusunda konfrans 

------ıı------ Aprel Təşkilat komitəsi  

6.1.7 Sahibkarlığın inkişafında və investisiyaların cəlb edilməsində şəffaflığın və 
hesabatlılığın rolu mövzusunda konfrans 

------ıı------ May Təşkilat komitəsi  

6.1.8 Auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi mövzusunda 
“dəyirmi masa” 

------ıı------ Iyun  Y.Namazəliyev, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi 

 

6.1.9 Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar üçün keyfiyyətə nəzarətə dair 
seminar 

------ıı------ İyul 
 

Y.Namazəliyev, 
S.Gülməmmədov, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi 
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6.1.10 Hesabatlılıqda dələduzluq və ona qarşı mübarizənin gücləndirilməsi üzrə 
kompleks tədbirlər sisteminin hazırlanması mövzusunda “dəyirmi masa” 

------ıı------ Avqust Ü.Fətiyev, 
S.Gülməmmədov, 

Dempinq və haqsız 
rəqabətə qarşı 
mübarizə üzrə 

komitə 

 

6.1.11 İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi mövzusunda seminar ------ıı------ Noyabr A.Cəfərov, 
S.Gülməmmədov 

 

 

6.1.12 Müflisləşmə mərhələsində olan müəssisələrdə auditin aparılmasına dair  
seminar 

------ıı------ Dekabr E.Qurbanov, 
S.Gülməmmədov 

 

6.2 Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat xarakterli 
materialların nəşr etdirilməsi: 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

İl ərzində N.Talıbov 
və müəlliflər qrupu 

 

6.2.1 “İqtisadiyyat və audit” onlayn qəzetinin nəşrinin təşkili Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

II rüb N.Talıbov, 
E.Qurbanov, 
F.Qarayev, 

Redaksiya heyəti 
 

 

6.2.2 Beynəlxalq audit standartlarının 2017-ci il versiyasının II cildinin nəşri Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

İl ərzində N.Talıbov, 
V.Rəhimov 

 

6.2.3 “Audit” dərs vəsaitinin hazırlanması və nəşri Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

İl ərzində Müəlliflər qrupu və 
Redaksiya heyəti 

 

6.2.4 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına “Azərbaycanın 
yaxşı idarəçilik təşəbbüsləri” jurnalının nəşrinə dair müvafiq materialların 
təqdim edilməsi 

Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının 
rəhbərinin 2017-ci il  

20 sentyabr tarixli 2/799 
nömrəli məktubu 

Oktyabr  M.Abbasov, 
Palatanın struktur 

bölmələri 
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    VII. MALİYYƏ-İNFORMASİYA TƏMİNATI 

7.1 Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
haqqında məlumatların yeniləşdirilməsi və Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilməsi 

Auditorlar Palatasının 
iş planı 

Yanvar, 
Mütəmadi 

S.Gülməmmədov, 
R.Cəfərli, 
F.Qarayev 

 

 

7.2 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 

Müntəzəm Q.Bayramov, 
F.Qarayev,  

T.Əmiraslanov, 
F.Kamalova 

 

 

7.3 IFAC, EFAA və digər beynəlxalq qurumların yeniliklərinin Palatanın 
internet səhifəsində yerləşdirilməsi 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Müntəzəm, 
İlin 

sonunda 
hesabat 
təqdim 
etməklə 

 

N.Talıbov, 
S.Gülməmmədov, 

T.Əmiraslanov 

 

7.4 Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin müntəzəm 
məlumatlandırılması 

Konsepsiya* İl ərzində S.Gülməmmədov, 

Mətbuat xidməti 

 

 

7.5 Palatanın rəsmi internet səhifəsində interaktiv sorğuların aparılması Konsepsiya* İl ərzində  S.Gülməmmədov, 
N.Talıbov, 

E.Behbudova, 
Milli auditə dəstək və 
məcburi audit üzrə 

komitə 
 

P/P 
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      VIII. PALATADAXİLİ TƏNZİMLƏMƏ 

 
8.1 Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın 

aparılmasına dair 1 və 2 nömrəli illik hesabat formalarının hazırlanıb 
təqdim edilməsi 

Azərbaycan 
Respublikası 
Prezidentinin 

Administrasiyası 
Rəhbərinin 2016-cı il 
21 oktyabr tarixli 104 

saylı Sərəncamı 

10 yanvar 
tarixinədək 

 

M.Abbasov, 
Palatanın struktur 

bölmələri 
 
 

 

8.2 Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2017-ci il üzrə iş fəaliyyətinin 
yekununa dair hesabatlarının hazırlanması 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Yanvar   
 

Q.Bayramov,  
F.Qarayev, 
N.Talıbov, 
N.Əhmədli, 
İ.Zeynallı, 

Palatanın struktur 
bölmələri 

 

8.3 Palata üzrə  sorğu-telefon kitabçasının hazırlanması və nəşri Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Yanvar  
 

S.Gülməmmədov, 
R.Cəfərli, 

V.Rəhimov 

 

8.4 Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə dair 
hesabatın hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə çatdırılması 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Mart 
  

Q.Bayramov, 
N.Talıbov, 
F.Qarayev, 

S.Gülməmmədov 

 

8.5 Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə maliyyə hesabatının hazırlanması və 
onun auditinin aparılması 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

I rüb V.Rəhimov  

8.6 Struktur bölmələrinin 2018-ci il üzrə fəaliyyəti barədə rüblük hesabatların 
hazırlanması, onların təhlili və tövsiyələrin verilməsi 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Hər rüb, 
(növbəti 

ayın 5-ə və 
15-ə dək) 

Q.Bayramov, 
N.Talıbov, 
F.Qarayev, 
N.Əhmədli, 

 Palatanın struktur 
bölmələri 
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8.7 Auditorlar Palatasında daxili nəzarətin həyata keçirilməsi 
 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

İl ərzində 
hər ay 

hesabat 
təqdim 
etməklə 

Q.Bayramov, 
N.Talıbov, 
F.Qarayev, 
N.Əhmədli 

 

8.8 Palatanın struktur bölmələrinin və Palatanın Şurası yanında komitələrin 
işlərinin monitorinqi və müzakirəsi 

Tövsiyələr Təsdiq 
edilmiş 

qrafik üzrə 

Rəhbərlik və 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 

 

8.9 2019-cu  il üçün Auditorlar Palatasının iş planının hazırlanması Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Noyabr-
dekabr  

Q.Bayramov, 
N.Talıbov, 
F.Qarayev, 

Palatanın struktur 
bölmələri 

 

 
 
Qeydlər:  
*Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf Konsepsiyası (2012-2020-ci illər). 
** “Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlılıq və şəffaflıq problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın 
Tövsiyələri. 
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