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Auditin təşkili, tənzimlənməsi və rəqəmsallaşdırılmasının müasir tələblərə müvafiq olaraq 

beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsi, auditor xidmətlərinin həyata 

keçirilməsində, həmin xidmətlərə dair hesabatların keyfiyyətli və şəffaf qaydada təqdim 

edilməsində innovasiyaların və yeni texnologiyaların tətbiqi məqsədilə Auditorlar 

Palatasının 2020-ci il üzrə iş planının 1.8-ci “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin tətbiq 

edilməsi” bəndinə dair plan – proqram tərtib edilmiş və cari ilin 27 yanvar tarixində təsdiq 

edilmişdir.  

Həmin plan-proqramın 1-ci “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin e-audit.gov.az    
domenində yerləşdirilməsi və istifadəyə verilməsi” bəndinin icrası tam olaraq yerinə 
yetirilmişdir və 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında şəxsi kabinet e-audit.gov.az 
domenində yerləşdirilərək ilkin layihəsi istifadəyə verilmişdir. 
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Plan-proqramın 2-ci “Auditorlar Palatasının yeni yaradılmış rəsmi internet 
səhifəsinin gov.az serverində yerləşdirilməsi və auditorun şəxsi kabineti sisteminin həmin 
internet səhifəyə inteqrasiya edilməsi” bəndinin icrası 2020-ci il 12 mart tarixində başa 
çatdırılaraq, auditorun şəxsi kabineti sistemi Palatanın rəsmi internet səhifəsinə 
inteqrasiya edilmişdir.  
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Plan-proqramın 3-cü “Auditorlar Palatasının yeni yaradılmış rəsmi internet 

səhifəsinin (audit.gov.az) və auditorun şəxsi kabineti sisteminin (e-audit.gov.az) 

Palatanın üzvlərinin, KİV-in və digər maraqlı tərəflərin iştirakı ilə təqdimat mərasiminin 

keçirilməsi” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 2020-ci il 30 aprel tarixində 

Auditorlar Palatasında vebinar təşkil edilmişdir. Vebinarda auditor təşkilatlarının 

nümayəndələri və sərbəst auditorlardan ibarət 56 nümayəndə iştirak etmişdir. Onlara 

“Auditorun şəxsi kabineti”ndə qeydiyyatdan keçmək və ondan istifadəyə dair təlimatlar 

verilmişdir. Vebinarın keçirilməsinə dair press-reliz və fotoşəkillər Auditorlar Palatasının 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir http://audit.gov.az/Az/page/734  

Plan-proqramın 4-cü “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin tətbiqinə dair təlimatın 
hazırlanması və pdf formasında şəxsi kabinet sisteminin müvafiq bölməsində 
yerləşdirilməsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar 2020-ci ilin oktyabr ayında Təlimatın son 
versiyası hazırlanaraq şəxsi kabinetin müvafiq bölməsində yerləşdirilmişdir (Təlimat əlavə 
olunur). 

 

Plan-proqramın 5-ci “Auditrorlar Palatasının üzvü olan auditor təşkilatlarının və 
sərbəst auditorların auditorun şəxsi kabineti sistemində qeydiyyatdan keçmələrinin təmin 
edilməsi” bəndinin icrası 2020-ci ilin avqust-sentyabr aylarında tam olaraq başa 
çatdırılmışdır. Hesabat tarixinə 114 auditor təşkilatının və 55 sərbəst auditorun şəxsi 
kabinetdə qeydiyyatı tamamlanmışdır.  

Plan-proqramın 6-cı “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin tətbiqinə dair silsilə 
seminarların keçirilməsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar 2020-ci ilin 2-ci və 3-cü rüblərində 
20-yə yaxın vebinar keçirilmişdir.   
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http://audit.gov.az/Az/page/734


Bundan əlavə olaraq Palatanın internet səhifəsində ayrıca panel olan “Auditi 
aparılmış təsərrüfat subyektləri” bölməsi də işlək vəziyyətə gətirilmişdir. Auditorun şəxsi 
kabinetində yığılan məlumatların bu bölməyə inteqrasiya edilməsi təmin edilmişdir.  

 
Auditorun şəxsi kabineti sisteminin funksionallığı tam olaraq təmin edilmişdir.  
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Auditorun şəxsi kabinetinin yaratdığı imkanlar: 

- Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidməti müqaviləsinin 

bağlanılması barədə məlumatların, həmçinin auditor xidmətlərinin göstərilməsinə dair 

hesabatların daha operativ qaydada Auditorlar Palatasına təqdim edilməsi və beləliklə 

hesabatlılıqda şəffaflığın təmin edilməsi, mümkün ola biləcək dempinq və haqsız rəqabət 

hallarının qarşısının alınması, yarımillik və illik hesabatların tərtibi və analizinin 

aparılmasında vaxt qənaət edilməsi; 

- Palatanın Şurası tərəfindən qəbul edilmiş və  Palata rəhbərliyinin əmr və sərəncmları ilə 

təsdiq edilmiş icra və ya məlumat xarakterli normativ sənədlərin auditorlara çatdırılması; 

- Palatada keçirilmiş ixtisasartırma kursları, vebinarlar barədə materiallara əlçatanlığın 

təmin edilməsi; 

- Auditorlar tərəfindən göstərilmiş auditor xidmətlərinin keyfiyyətinə monitorinqin 

gücləndirilməsi və s.  

 

                                                                                                           19.11.2020-ci il  
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