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Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası  
Şurasının 2022-ci il 24 noyabr tarixli 

350/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir 
 
 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLAR PALATASININ 2023-cü 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 Beynəlxalq Audit Standartları və yeni dövrün çağırışları 
nəzərə alınmaqla audit qanunvericiliyinin 
təkmilləşdirilməsi  

Tövsiyələr İl ərzində E.İbrahimov 
N.Talıbov 

V.Rəhimov 

1.1.2 Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində edilən 
dəyişikliklər barədə şərhlərin hazırlanması və auditorun şəxsi 
kabineti sistemində və Auditorlar Palatasının saytında 
yerləşdirilməsi 
 

Sorğuların nəticələri İl ərzində 
(qanunverici
lik aktı qəbul 

ediləndən 
sonra iki 

həftə 
müddətində) 

E.İbrahimov 
N.Talıbov 

E.Qurbanov 

1.2 Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr, metodik 
göstəriş və şərhlərin hazırlanması 

Konsepsiya* və  
Auditə dair qanunvericilik 

aktları 

İl ərzində N.Talıbov 
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1.2.1 Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla “Azərbaycan 
Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət 
üzrə Qaydalar”ın təkmilləşdirilməsi 

Konsepsiya* I rüb V.Rəhimov 
Q.Əhmədov 
N.Talıbov 

E.İbrahimov 
1.2.2 Qeyri-maliyyə hesabatlarının auditinin aparılmasına dair 

metodik göstərişin hazırlanması 
Beynəlxalq təcrübə 

 
III rüb V.Rəhimov 

N.Talıbov 
1.2.3 Dayanıqlı inkişaf şəraitində auditin aparılmasına dair metodik 

göstərişin hazırlanması 
Beynəlxalq təcrübə 

 
2023-2024-

cü illər 
ərzində 

V.Novruzov 
İşçi qrupu və 

struktur bölmələr 
1.2.4 Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 

əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2023-2025-ci illər 
üzrə Milli Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icarsı 

Milli Fəaliyyət Planına dair 
Tədbirlər Planı 

İl ərzində E.İbrahimov 
N.Talıbov 

V.Rəhimov 
və müvafiq struktur 

bölmələr 
1.2.5 “Haqsız rəqabətlə mübarizə komitəsinin hüquqi əsasları, 

məqsədi, vəzifə və səlahiyyətləri barədə” Təlimatın 
hazırlanması 

Konsepsiya* və 
Auditə dair qanunvericilik 

aktları 

I rüb R.Cəfərli 
Q.Əhmədov 

1.2.6 “Haqsız rəqabətə qarşı araşdırma prosedurları barədə” 
Təlimatın hazırlanması 

Konsepsiya* və 
Auditə dair qanunvericilik 

aktları 

II rüb R.Cəfərli 
Q.Əhmədov 

1.2.7 Sosial auditə dair sahəvi audit proqramının hazırlanması Təkliflər* Oktyabr N.Talıbov 
N.Axundov 
S.Vəlizadə 

1.2.8 Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində auditin aparılmasına dair 
metodik bazanın yaradılması 

Azərbacan Respublikası 
Prezidentinin 2021-ci il 15 
sentyabr tarixli məktubu 

Yanvar Q.Əhmədov 
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1.3  
 

Auditorların bağladığı müqavilələrin məbləğlərinin və müqavilə 
üzrə verilmiş rəylərin operativ təhlili və təkliflərin təqdim 
edilməsi 

Konsepsiya* 
  

Hər ay Q.Əhmədov 
V.Cavadov 
Z.Almazov 
R.Cəfərli 

1.4 
 

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

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Yarımillik 
(avqust) 

İllik (mart) 

V.Cavadov 
N.İsmayılova 

1.5  2022-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst 
auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi 

Konsepsiya* Aprel N.Talıbov 
V.Cavadov 

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

İl ərzində  E.İbrahimov 
 

1.7 PL/TMM üzrə auditorların fəaliyyətlərində nəticəliliyə nail 
olunmasına dair tədbirlərin görülməsi 

Təkliflər* Oktyabr  E.İbrahimov 
V.Rəhimov 
Q.Əhmədov 

1.8 2022-ci ildə auditdən keçməyən məcburi audit subyektlərinin 
müəyyən edilməsi və bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşdırılması 
üzrə tədbirlərin görülməsi 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Sentyabr  S.Gülməmmədov 
V.Cavadov 

1.9 Auditor xidmətinin istifadəçiləri və digər maraqlı tərəflərlə 
kommunikasiya əlaqələrinin gücləndirilməsi 

Konsepsiya* İl ərzində  
(I yarımildə 

hesabat təqdim 
edilməklə) 

S.Gülməmmədov 
Struktur bölmələr 

və Palatanın üzvləri 

II. AUDİTDƏ RƏQƏMSALLAŞMA VƏ İNNOVASİYALARIN TƏTBİQİ 
2.1 Sifarişçilər tərəfindən kənar auditorun seçilməsi 

məqsədilə Palatanın internet səhifəsində hər bir auditor 
təşkilatının və sərbəst auditorun profilinin yaradılması 
(reytinq səviyyəsi, auditorun kvalifikasiyası, qısa 
tərcümeyi-halı və peşəkar reputasiyası barədə 
məlumatların yerləşdirilməsi) 

Uçot və hesabatın tərtib 
olunması proseslərinin 

avtomatlaşdırılması 
sahəsində strategiyası və 

sorğuların nəticələri 

Fevral F.Qarayev 
Q.Əhmədov 
V.Cavadov 
Z.Almazov 
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2.2 Auditorun şəxsi kabineti sisteminin fasiləsiz fəaliyyətinin 
təmin edilməsi  

Konsepsiya* Il ərzində Q.Əhmədov 

2.3 Auditorun şəxsi kabineti sisteminin təkmilləşdirilməsi və 
kibertəhlükəsizliyə nəzarətin həyata keçirilməsi 

Konsepsiya* Il ərzində Q.Əhmədov 
 

2.4 Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən təqdim 
edilən hesabatın təhliletmə funksiyasının əlavə edilməsi  üzrə 
texniki tapşırığın hazırlanması 

Uçot və hesabatın tərtib 
olunması proseslərinin 

avtomatlaşdırılması 
sahəsində strategiyası 

II rüb Q.Əhmədov 

2.5 Auditorun şəxsi kabineti sisteminin dizaynının 
təkmilləşdirilməsi  

Uçot və hesabatın tərtib 
olunması proseslərinin 

avtomatlaşdırılması 
sahəsində strategiyası 

Il ərzində Q.Əhmədov 

2.6  Auditorlar Palatasının   saytında   auditin dəyərini  
hesablamaq  üçün  onlayn kalkulyatorun yaradılması və 
tətbiqi 

Uçot və hesabatın tərtib 
olunması proseslərinin 

avtomatlaşdırılması 
sahəsində strategiyası və 

sorğuların nəticələri 

Noyabr Q.Əhmədov 

2.7 Auditorun şəxsi kabineti sisteminə daxil edilən 
məlumatların sms vasitəsi ilə auditorlara ötürülməsi 
sisteminin yaradılması 

Sorğuların nəticələri Sentyabr   Q.Əhmədov 
V.Rəhimov 

2.8 Auditorlar Palatasının saytında sorğular və ekspertizalar 
kitabxanasının yaradılması 

Konsepsiya* Aprel Q.Əhmədov 
Z.Almazov 

2.9 Auditdə data analitikasından geniş istifadənin təmin 
edilməsi üçün metodoloji və maarifləndirici tədbirlərin 
görülməsi 
 
 

Tövsiyələr Noyabr Q.Əhmədov 
V.Rəhimov 
Z.Almazov 
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2.10 Auditin aparılması üzrə proqram təminatının hazırlanması Uçot və hesabatın tərtib 
olunması proseslərinin 

avtomatlaşdırılması 
sahəsində strategiyası və 

sorğuların nəticələri 

2023-2025-
ci illər 

ərzində 
(noyabr 
ayında 

hesabat 
təqdim 

edilməklə) 

Q.Əhmədov 
V.Rəhimov 

 

2.11 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən 
göstərilən elektron xidmətlərdən istifadənin səmərəliliyinin 
artırılması məqsədilə Vahid Giriş (Login) Sisteminin yeni 
yaradılmış auditorun sertifikatlaşdırılması sisteminə 
inteqrasiya edilməsi 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 4 

aprel tarixli sərəncamından 
irəli gələn vəzifələr 

Dekabr  Q.Əhmədov 
F.Qarayev 

Proqramçılar 
 

2.12 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən 
göstərilən elektron xidmətlərin sayının artırılması və 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə həmin xidmətlərin 
Elektron Hökumət Portalına inteqrasiya olunmuş vahid 
rəqəmsal icra hakimiyyəti portalı üzərindən göstərilməsi. 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 4 

aprel tarixli sərəncamından 
irəli gələn vəzifələr 

Dekabr Q.Əhmədov 
F.Qarayev 

Proqramçılar 
 
 

III. BEYNƏLXALQ AUDIT STANDARTLARININ TƏTBİQİ 

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

Beynəlxalq Mühasiblər 
Federasiyasının üzvlük 

tələbləri 

Il ərzində Q.Bayramov 
N.Talıbov 

V.Rəhimov 
N.Abbaslı 

3.2  Beynəlxalq Audit Standartlarının (BAS), Beynəlxalq Peşəkar 
Qurumların sənədlərinin xarici ölkələrin auditə dair mütərəqqi 
materiallarının (direktiv və reqlamentin) öyrənilməsi və 
tətbiqinə nail olunması 

Təkliflər* Il ərzində N.Talıbov 
V.Rəhimov 
F.Qarayev 
N.Abbaslı 
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3.3 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. KEYFIYYƏTƏ NƏZARƏT, ETIKA VƏ ŞƏFFAFLIĞIN TƏMINATI 

4.1 2022-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  
  

Q.Əhmədov 
V.Rəhimov 

 
 

4.2 
 

2023-cü ildə plan-qrafik üzrə auditin keyfiyyətinə kənar 
nəzarətin monitorinqinin aparılması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

İl ərzində 
 

V.Rəhimov 
Q.Əhmədov 

4.3  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət Nəzarəti 
İnformasiya Sistemi”nin yaradılması haqqında 2021-ci il 30 
yanvar tarixli Fərmanı 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 

 

4.4  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 
V.Rəhimov 
Z.Almazov 
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4.5 2024-cü ildə auditin keyfiyyətinə kənar nəzarətin aparılmasına 
dair plan-qrafikin hazırlanması  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Dekabr  V.Rəhimov 
Q.Əhmədov 

4.6 Auditor xidməti subyektlərinin tənzimləyici qurumları (Mərkəzi 
Bank, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və s.) ilə auditin  
keyfiyyəti sahəsində  Auditorlar Palatasının əməkdaşlığının 
genişləndirilməsi 

Konsepsiya* 
 

İl ərzində 
(I yarımildə 

hesabat təqdim 
edilməklə) 

V.Rəhimov 
Q.Əhmədov 

 

        V. KADR HAZIRLIĞI 

5.1 2023-cü il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris 
proqramının və qrafikinin hazırlanması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Aprel E.Behbudova 
 

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 

İmtahan 
Komissiyası 

5.4 
 

Korrupsiya, PL/TM və kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə 
auditorların öhdəliklərinə həsr olunmuş tematik kursların, 
treninq və praktik məşğələlərinin təşkil edilməsi 

Konsepsiya* İl ərzində 
 

V.Rəhimov 
E.Behbudova 

N.Talıbov 
5.5 Təcrübəli auditorlar tərəfindən ustad dərslərinin təşkil 

edilməsi  
Konsepsiya* İl ərzində 

 
V.Novruzov 

E.Behbudova 
5.5.1 “Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı 

auditorun məsuliyyəti barədə” ustad dərsi 
Konsepsiya* və Auditə dair 

qanunvericilik aktları 
Fevral V.Rəhimov 

A.Cəfərov 
5.5.2 “10 saylı BMUS: Hesabat dövründən sonrakı hadisələr” və 

“560 saylı BAS: Sonrakı hadisələr” mövzularında ustad dərsi 

Konsepsiya* və Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Fevral N.Niftalıyev 

5.5.3 “220 saylı BAS: Maliyyə hesabatlarının auditinin keyfiyyətinə 
nəzarət” mövzusunda ustad dərsi 

Konsepsiya* və Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

 

Iyul N.Niftalıyev 
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5.5.4 “Dövlət sifarişi ilə audit tapşırıqlarının icra edilməsi” 
mövzusunda ustad dərsi 

Konsepsiya* və Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

 

May S.Vəlizadə 

5.5.5 “İstehsal müəssisələrində məhsulun maya dəyərinin 
düzgünlüyünün auditi” mövzusunda ustad dərsi 

Konsepsiya* və Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Mart N.Axundov 

5.5.6 “Əsas vəsaitlərin uçotunun auditi” mövzusunda ustad dərsi Konsepsiya* və Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

 

May N.Axundov 

5.5.7 “Vergi və mühasibat uçotu fərqləri ilə bağlı audit zamanı 
tələblər” mövzusunda ustad dərsi 

Konsepsiya* və Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Iyun A.Cəfərov 

5.5.8 “Qabaqacıl auditorların və auditor təşkilatlarının 
nümayəndələrinin aparmış olduqları auditlərin tədris vəsaiti 
kimi müvafiq proqrama salınmaqla auditorlara metodiki 
dəstəyin göstərilməsi” mövzusunda ustad dərsi: 

Konsepsiya* İl ərzində 
 
 

E.Behbudova 
 
 

 
- Maliyyə hesabatları üzrə nümunəvi audit faylının 

təqdimatı 

 Yanvar 
 

V.Rəhimov 

- Əlaqəli auditor xidmətləri üzrə nümunəvi audit faylının 
təqdimatı 

 Iyun  N.Talıbov 

5.6 Auditorlar Palatasının nəzdində Kadr hazırlığı tədris 
mərkəzinin yaradılması üzrə xarici təcrübənin öyrənilməsi və 
təkliflərin təqdim edilməsi 

Konsepsiya* İl ərzində E.Behbudova 

5.7 Auditor təşkilatlarının assistent və mütəxəssisləri üçün 
ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi 

Konsepsiya* İyun – noyabr  E.Behbudova 
A.Seyidəliyeva 

5.8 Publik hüquqi şəxslərdə daxili nəzarət və daxili audit üzrə 
kursların keçirilməsi 

Konsepsiya* İl ərzində E.Behbudova 
A.Seyidəliyeva 

5.9 Daxili audit kadrlarının hazırlanması üzrə kursların keçirilməsi Konsepsiya* İl ərzində E.Behbudova 
A.Seyidəliyeva 
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5.10 Beynəlxalq sertifikatlaşdırmaya dair tədbirlərin həyata 
keçirilməsi 

Konsepsiya* İl ərzində F.Qarayev 
E.Behbudova 

A.Seyidəliyeva 
5. 11 Əlaqəli auditor xidmətləri üzrə ixtisasartırma kurslarının təşkil 

edilməsi 
Konsepsiya* Iyul, noyabr E.Behbudova 

N.Talıbov 
A.Seyidəliyeva 

5. 12 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə ACCA 
arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumundan irəli gələn 
vəzifələrin icrasının təşkili (ACCA ilə razılaşdırmaqla) 
 

Təkliflər* İl ərzində E.Behbudova 
F.Qarayev 
N.Talıbov 

Q.Əhmədov 
5.13 Şirkətdaxili keyfiyyətə nəzarət üzrə kadr hazırlığının təşkili  Konsepsiya* İl ərzində Z.Almazov 

E.Behbudova 
5.14 Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) tələblərinə 

müvafiq olaraq Auditorlar Palatasının və Azərbaycan 
Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyasının üzvləri 
üçün davamlı peşəkar inkişafa dair CPD proqramlarının tədrisi 
istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Auditorlar Palatası sədrinin 
2009-2022-ci il tarixli 1/29 

nömrəli sərəncamının 12-ci 
bəndinin icrasına dair 

Tədbirlər Planı 

İl ərzində 
(təsdiq 

edilmiş qrafik 
üzrə) 

N.Talıbov 
E.Behbudova 

5.15 Auditorlar Palatası üzvlərinin və əməkdaşlarının 
informasiya texnologiyalarından istifadə sahəsində 
biliklərinin artırılması 

Tövsiyələr İl ərzində 
(təsdiq edilmiş 

qrafik üzrə) 

Q.Əhmədov 
E.Behbudova 

İ.Əlizadə 

5.16 Təsərrüfat subyektlərinin Audit Komitələrinə 
treyninqlərin keçirilməsi 

Beynəlxalq təcrübə İl ərzində 
 

E.Behbudova 
N.Talıbov 

 
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 
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6.2 Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) və Avropa 
Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) üzvlük 
tələblərinin icrasının təmin edilməsi 

IFAC-ın və  
EFAA-nın üzvlük tələbləri  

İl ərzində 
(illik hesabat 

təqdim 
edilməklə) 

N.Talıbov 
V.Rəhimov 
F.Qarayev 

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 təşkilatlar və peşəkar qurumlar tərəfindən təqdim 
edilmiş materialların öyrənilməsi, müzakirəsi və tətbiqi 

Konsepsiya* İl ərzində 
(illik hesabat 

təqdim 
edilməklə) 

V.Rəhimov 
N.Talıbov 

 F.Qarayev 
N.Abbaslı 

6.5 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 

6.6 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  
 

N.Talıbov 
Z.Almazov 

7.2 Palata Şurasının qərarları, Palata sədrinin əmr və sərəncamları 
ilə Palata üzvlərinə göndərilmiş məktubların və verilmiş 
tapşırıqların icra vəziyyətinin təhlili 
 

Konsepsiya* və Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Hər rüb Z.Almazov 
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7.3 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 

Hər rüb Z.Almazov 
E.İbrahimov 
Q.Əhmədov 

7.4 Auditor təşkilatlarında daxili nəzarətin təşkili və həyata 
keçirilməsinin monitorinqi və təhlili 

Konsepsiya* və Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Hər rüb Z.Almazov 

7.5 Palata üzvlərinin fəaliyyətinin auditorun şəxsi kabineti 
sistemində monitorinqinin aparılması 

Konsepsiya* və Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Mütəmadi 
(hər rüb 

hesabat təqdim 
edilməklə) 

Z.Almazov 
Q.Əhmədov 

7.6 Palatanın üzvləri tərəfindən icbari sığortaya dair 
qanunvericiliyin tələblərinin monitorinqi 

Konsepsiya* və Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Fevral Z.Almazov 
V.Cavadov 

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

Konsepsiya* və Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Hər rüb Z.Almazov 
N.Quliyeva 

 
7.8 Auditor təşkilatlarında auditin keyfiyyətinə daxili nəzarətin 

gücləndirilməsi məqsədilə təkliflərin hazırlanması 
Təkliflər İ yarımil V.Rəhimov 

Q.Əhmədov 
N.Talıbov 
Z.Almazov 

VIII. NƏŞRLƏR, KONFRANSLAR VƏ SEMINARLAR  

8.1 Auditə dair kitabların, broşürlərin, metodiki vəsaitlərin və s. 
hazırlanması və nəşri  

Konsepsiya* İl ərzində Müəlliflər qrupu 

8.1.1 “Audit: 100 sual və 100 cavab” kitabının hazırlanması Konsepsiya* Iyul N.Talıbov 

8.1.2 “Audit Qanunvericilik və normativ sənədlər”  
Toplusunun XI cildinin hazırlanması  
 

Konsepsiya*  IV rüb N.Talıbov 
E.İbrahimov 
İ.Təhməzova 
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8.1.3 “Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə metodik materiallar 
toplusu”nun hazırlanması  

Konsepsiya* IV rüb R.Cəfərli  
İ.Təhməzova 
Ş.Əsgərova 

8.1.4 “Kölgə iqtisadiyyatı və ona qarşı mübarizə (uçot, hesabatlılıq 
və audit aspektində)” kitabının hazırlanması 
 

Konsepsiya* Il ərzində   V. Novruzov 
 Q. Əhmədov 
V. Rəhimov 

8.2 
 

Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, 
“dəyirmi masa”ların və seminarların təşkilinin müvafiq 
struktur bölmələr ilə birgə həyata keçirilməsi  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

IV rüb S.Gülməmmədov 
Müvafiq icraçılar 

 
8.2.1 

 
 “Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətində şəffaflıq” mövzusunda 
beynəlxalq elmi-praktiki konfransın keçirilməsi 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 29 

sentyabr tarixli 
sərəncamından irəli gələn 

vəzifələr 

Sentyabr Təşkilat Komitəsi 

8.2.2 
 

“Auditdə haqsız rəqabətin qarşısının alınması və yeni 
addımlar” mövzusunda konfransın keçirilməsi 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Aprel V. Rəhimov 
Q. Əhmədov 

R.Cəfərli 
İ.Təhməzova 
K.Hüseynov 

8.2.3 “PL/TMM-ə və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə 
auditorların rolu və vəzifələri” mövzusunda konfransın 
keçirilməsi 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Iyun E.İbrahimov 
Q. Əhmədov 
 V. Rəhimov 

N.Talıbov 
8.2.4 “Azərbaycan qanunvericiliyində yeniliklər və onların auditə 

təsiri” mövzusunda seminar 
Auditə dair qanunvericilik 

aktları 
Yanvar E.İbrahimov 

8.2.5 “2022-ci il üçün maliyyə hesabatlarının auditinin xüsusiyyətləri 
və auditor hesabatlarının hazırlanmasında beynəlxalq audit 
standartlarının tətbiqi məsələləri” mövzusunda seminar 

Təkliflər Yanvar N.Talıbov 
V.Rəhimov 
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8.2.6 “Sahibkarlara və potensial investorlara düzgün iqtisadi qərar 
qəbul etməyə imkan verən auditor hesabatlılığı” mövzusunda 
ictimai müzakirənin təşkili 

                 Təkliflər Yanvar N.Talıbov 
E.Behbudova 

8.2.7 “Dövlət büdcəsinə məcburi ödənişlərin düzgün hesablanması 
və ödənilməsi istiqamətində auditorların öhdəliklərinin 
artırılması və məsuliyyətlərinin gücləndirilməsi” mövzusunda 
seminar 

                Təkliflər May N.Talıbov 
E.Behbudova 

8.2.8 “Auditdə kadr problemi” mövzusunda “Dəyirmi masa” Konsepsiya* May N.Talıbov 
E.Behbudova 

8.2.9 “Auditorun şəxsi kabineti sistemində tətbiq edilmiş yeniliklər” 
mövzusunda seminar 

Konsepsiya* və Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Dekabr Q.Əhmədov 

8.3 Sorğuların keçirilməsi və onların nəticələrinə dair tövsiyələrin 
hazırlanması  

Konsepsiya 
 

İl ərzində 
 

Q.Bayramov 
V.Cavadov 
Q.Əhmədov 
Z.Almazov 

8.4 Sorğu məlumat kitabçasının hazırlanması və nəşri Auditorlar Palatasının 
iş planı 

Yanvar M.Hüseynova 
N.İsmayılov 

IX. İNFORMASIYA TƏMINATI 

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 
N. İsmaylova 
Z.Almazov 

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 
M.Hüseynova 
Z.Almazov 
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9.3 IFAC, EFAA və digər beynəlxalq peşəkar qurumların 
yeniliklərinin öyrənilməsi, tərcümə edilməsi və təşviqi 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

 İl ərzində 
(illik hesabat 

təqdim 
edilməklə) 

F.Qarayev 
N.Talıbov 

V.Rəhimov 
Q.Əhmədov 

9.4 Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin KİV-lər 
vasitəsilə müntəzəm məlumatlandırılması 

Konsepsiya* İl ərzində S.Gülməmmədov 
Q.Bayramov 
N.Talıbov 

M.Hüseynova 
9.5 Auditorlar tərəfindən yerli və beynəlxalq tədbirlərdə iştirak 

barədə hesabatın hazırlanması  
Konsepsiya* və Auditə dair 

qanunvericilik aktları 
İyul-dekabr F.Qarayev 

M.Hüseynova 
9.6 İnteraktiv sual-cavab və  çat  sisteminin fəaliyyətinin təşkili Auditə dair qanunvericilik 

aktları 
 
 
 

İl ərzində 
(hər rüb 
hesabat 
təqdim 

edilməklə) 

Q.Əhmədov 
Və müvafiq struktur 

bölmələr 

 
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 2022-ci il üzrə iş 
fəaliyyətinin yekununa dair hesabatlarının hazırlanması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Yanvar ayının 
15-dək 

Struktur 
Bölmələrin 
Rəhbərləri 

10.3 Auditorlar Palatasının 2022-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının 
hazırlanması və onun auditinin təşkili 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Mart V.Rəhimov 
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10.4 Auditorlar Palatasının 2022-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 2024-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 

10.5.3 Palatanın internet səhifəsində və sosial şəbəkələrində 
yerləşdirilmiş materiallara dair rüblük arayışın və tövsiyələrin 
hazırlanması 

Konsepsiya* Hər rüb M.Hüseynova 

10.6 Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2023-cü 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 

məsul şəxslər və 
struktur bölmələr 

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

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

İl ərzində F.İsmayılov 
E.İbrahimov 
F.Qarayev 

M.Hüseynova 
10.9 2024-cü il üçün Auditorlar Palatasının iş planının hazırlanması Auditə dair qanunvericilik 

aktları 
Noyabr  Q.Bayramov 

N.Quliyeva 
və struktur 
bölmələr 

 
 
 
 
Qeyd:  1. Konsepsiya* - Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin inkişaf Konsepsiyası (2021-2030-cu illər); 
   2. Təkliflər* - Ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin və potensialının artırılması istiqamətində auditor xidmətinin üzərinə   
                 düşən vəzifələrin beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla genişləndirilməsi üzrə təkliflər 

 

Aparatın rəhbəri                                                  Q.Bayramov 

   Daxili auditor                                                   N.Quliyeva 
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