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Azərbaycan Respublikasının                                                                                                                                                                              

Auditorlar Palatası sədrinin 2022-ci il 11 oktyabr tarixli                                                                                                                                              

1/30 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 

      Auditorlar Palatasının üzvləri arasında auditdə innovasiyaların tətbiqi və auditorun şəxsi kabineti sisteminin 

təkmilləşdirilməsinə dair aparılmış sorğunun nəticələrinin tətbiqi ilə bağlı    

                                                                                            TƏDBİRLƏR PLANI 

 

Sıra 

N-si 

Tədbirin adı İcra müddəti Məsul icraçılar Qeyd 

1.  Ağıllı müqavilə sisteminin yaradılması 

 

2024-2025-ci illər Q.Əhmədov  

V.Rəhimov 

İş planı 

2.  Şəxsi kabinetin istifadəsi üçün mobil tətbiqin yaradılması 

 

2024-2025-ci illər Q.Əhmədov 

V.Rəhimov 

İş planı 

3.  Auditorun şəxsi kabineti sisteminin dizaynının 

təkmilləşdirilməsi 

 

2023-cü il ərzində Q.Əhmədov 

V.Rəhimov 

İş planı 

4.  Auditor seçimi ilə əlaqədar auditora aid bütün 

məlumatların Auditorlar Palatasının internet səhifəsində 

yerləşdirilməsi 

 

2023-cü ilin mart ayı Q.Əhmədov 

V.Cavadov 

Z.Almazov 

İş planı 

5.  Auditorlar Palatası tərəfindən  məlumatların elektron 

kargüzarlıq vasitəsilə göndərilməsi 

 

2022-ci ilin oktyabr ayı Z.Almazov və struktur 

bölmələr 

Sərəncam 

6.  Auditorların və auditor təşkilatlarının reytinq səviyyəsinin 

Auditorlar Palatasının  internet səhifəsində yerləşdirilməsi 

üçün yeni bir bölmənin yaradılması 

 

2022-ci ilin oktyabr ayı N.Talıbov  

Z.Almazov 

 

Sərəncam 
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7.  Keçirilən tədris üzrə materialların auditorun şəxsi kabineti 

sistemində yerləşdirilməsi(video və tədris üzrə müvafiq 

sənədlər) 

 

Tədbir keçirildikdən 

sonra 1 həftə ərzində 

E.Behbudova 

F.Qarayev 

Z.Almazov 

Q.Əhmədov 

Sərəncam 

8.  Auditorun şəxsi kabineti sisteminin sürətinin yüksəldilməsi 

 

2022-ci ilin oktyabr 

ayından etibarən 

Q.Əhmədov  

V.Rəhimov 

Sərəncam 

9.  Auditorun şəxsi kabineti sisteminin müasir versiyasının 

tətbiq edilməsi 

 

2023-cü il ərzində Q.Əhmədov  

V.Rəhimov 

İş planı 

10.  Auditorun şəxsi kabineti sistemində şablon müqavilə və 

rəy formalarının nümunələrinin yerləşdirilməsi 

 

2022-ci ilin noyabr 

ayından etibarən 

N.Talıbov 

 Q.Əhmədov 

 

Sərəncam 

11.  Hazırlanan standartlara dair yeniliklərin (IPSAS, IFRS, 

IAES və s.) Auditorlar Palatasının internet səhifəsində 

yerləşdirilməsi 

 

2022-ci ilin oktyabr 

ayından etibarən 

F.Qarayev 

N.Talıbov  

Z.Almazov 

 

Sərəncam 

12.  Tez-tez verilən sualların cavablarının Auditorlar 

Palatasının internet səhifəsində yerləşdirilməsi 

2022-ci ilin oktyabr 

ayından etibarən 

E.İbrahimov 

V.Rəhimov 

Z.Almazov 

Sərəncam 

13.  Xarici ölkələrin keçirilən peşə tədbirləri barədə 

məlumatların Auditorlar Palatasının internet səhifəsində 

yerləşdirilməsi 

 

2022-ci ilin oktyabr 

ayından etibarən 

F.Qarayev 

M.Hüseynova 

N.Əlisoy 

və tədbirlərdə iştirak 

edən şəxslər 

Sərəncam 

14.  Auditin qiymətləndirilməsinə dair kalkulyator sisteminin 

yaradılması 

 

 

2023-cü ilin noyabr 

ayında 

Q.Əhmədov  

V.Rəhimov 

İş planı 



3 
 

15.  Auditorun şəxsi kabineti sisteminə gələn məlumatların 

sms vasitəsi ilə auditorlara ötürülməsi sisteminin 

yaradılması 

 

2023-cü il ərzində V.Rəhimov 

Q.Əhmədov 

 

İş planı 

16.  Praktik təlimin keçirilməsinin genişləndirilməsi 

 

2023-cü il ərzində N.Talıbov 

E.Behbudova 

İş planı 

17.  Auditorun şəxsi kabineti sistemində dövriyyəyə uyğun 

minimum müqavilə qiymətinin tətbiq edilməsi 

 

2022-ci ilin dekabr ayı Q.Əhmədov  

V.Rəhimov 

Sərəncam 

18.  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində edilən 

dəyişikliklər barədə şərhlərin hazırlanması və auditorun 

şəxsi kabineti sistemində və Auditorlar Palatasının 

saytında yerləşdirilməsi 

 

2023-cü il ərzində 

(rübdə bir dəfə hesabat 

təqdim edilməklə) 

E.İbrahimov 

N.Talıbov 

Z.Almazov  

İş planı 

 


