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Ümumi statistika 

210 72 0 138 34,3% 
Sorğuya 
daxil 
olanların 
sayı 

Sorğunu 
cavablandırılanların 
sayı 
 

Cavablandırılmamış 
suallar 

Sorğunu 
cavablandırmayanların 
sayı 

Ümumi 
cavablandırma 
dərəcəsi 

 

Respondentlərin daxil olma tarixləri    5 Sentyabr 2022 - 21 Sentyabr 2022 

 
     Göstərilib (210)        Yekunlaşdırılıb (72) 
 

 

Bütün respondentlər  Respondentlərin mənbələri  Doldurulma vaxtı 

 ortalama ilə 

 

 

 

 

 

 
            Yalnız göstərilənlər (65,7%) 

            Yekunlaşdırılmış (34,3%) 

            Tam olmayan (0,0%) 

           Birbaşa keçid (100,0%)         <1 dəq. (6,9%) 

        1-2 dəq. (16,7%) 

        2-5 dəq. (38,9%) 

        5-10 dəq. (11,1%) 

        10-30 dəq. (23,6%) 

        30-60 dəq. (1,4%) 

        >60 dəq. (1,4%) 
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1. Auditorun şəxsi kabineti sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə hansı 

təklifləriniz vardır? 

  72x Cavablandırılıb     0x Cavablandırılmayıb  
   Yazılı cavab 

 

 

     Ağıllı müqavilə sisteminin yaradılması 

     Təklifim yoxdur. 

     Şəxsi kabinetdə ancaq maliyyə hesabatları ilə bağlı rəylər qeyd olunur. Auditorlar tərəfindən 

əlaqəli xidmətlərlə bağlı rəylər verilsədə "yox" kimi qəbul edilir. Bu problemin aradan qaldırılması. 

(ən azından fərqli rəy kimi təsnifləşdirmək olar). 

     Şəxsi kabinetdə hesabat yazılan zaman müqavilənin qəbul ounma müddətinin uzdılmasını 

xahiş edərdim 

     Şəxsi kabinetin istifadəsi üçün mobil tətbiqin yaradılması  

     Şəxsi kabinet normaldır.Sadəcə müqavilələrin vəziyyəti ilə bağlı olan bir filtr də 

lazımdır.Məsələn icrada olan müqavilələr üçün icra edilmiş amma rəy verilmiş müqaviələlər üçün 

filtr olsun ki, müəyyənləşdirmək olsun,  

     Şəxsi kabinet sistemi hal hazırda normal fəaliyyət göstərir.  

     şəxsi kabneti cənab reviziyonnu şöbənin müdürü 20 gündür kefi tutub açmır 

     Sistemin şirkət üzvləri tərəfindən redaktə edilə bilməsi çox yaxşı olardı.  

     Sistem üzərindən müavilələrin yaradılması 

     təklif edirəm ki,audit kecən təşkilatlar müqavilə qiymətləri diqər auditor tərəfindən görsənsin  

     təklifimiz yoxdur 

     Təklifimiz yoxdur 

     Təklifim yoxdur 

     təklif yoxdur 

     Seminarlaarda və Online Dərslərdə çixiş edənlərin Prezentasiyaları hamısı yüklənsin Şəxsi 

kabinetə 

     (3x) Təklif yoxdur 

     Təkmilləşməyə ehtiyac var. Bunun üçün ayrıca təklif verilsə daha yaxşı olar.  

     var 

     Xeyr 

     Yaxsi olarki muqavilelerin sistemə yerləşdirmə müddəti artirilsin.Çünki muqavile tərtib olunub 

qarsi tərəfə verilir və bəzi hallarda həmin Muqavilənin qarşi tərəfdən qəbul edilib imzalanmasi 

daha çox vaxt aparir.Eyni zamanda, rəy tərtib olunduğu gün sistəmə oturdulması məsələsi üçün 

müqavilənin sisteme oturdulmasi kimi müddət verilsə daha yaxsi olardi. 

     Yeniliklerin derhal tetbiqi 

     Yeni müqavilənin qeydiyyatı zaman bir çox çətinliklər yaranır, qeydiyyat pəncərəsinin 

təkmilləşdirilməsinə zərurət var 
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     Yəni müqavilə əlavə etdikdə şirkətin VÖEN yazdıqda bir başa olaraq şirkətin adı çıxarılsın 

(Teklif SMART AUDİT) 

     (2x) yox 

     YOXDU 

     (7x) yoxdur  

     (4x) Yoxdur  

     Şəxsi kabinetda məlumatları daxil edərkən mexaniki səhv etdiyimiz zaman düzəliş aparmaq 10 

gün bitdikdən sonra mümkün olmur 

     Salam. Bəzi təkmilləşmə işlər iaparılsa daha yaxşı olardı. Məsələn, Aylıq xidmət müqavilələri 

əgər il ərizndə davam edirsə, Bu müqavilə şəxsi kabinetdə necə qeydiyyata alınmalıdır? Yəni, hər 

ay üzrə icrası barədə qeyd olmalıdır yoxsa ilin sonundamı qeyd olmalıdır? 

     Asan imza ilə girilməsini təkmilləşdimək 

     Fikrimce qrafikada xeyli deyisikliklere ehtiyac var, Hemcinin girise ve iscileri qeyd ederken 

əmək müqaviləsi baglanan iscilerin inteqrasiyasi,Tamam fərqli şəkildə etmək olar. 

     Asan imza ilə girişin aktivləşdirilməsi və şifrə unudulan zaman şifrəni unutdum punktunun 

aktivləşdirilməsi 

     auditora aid bütün məlumatlar şəxsi kabinetdə öz əksini tapsın 

     Auditorlar Palatası tərəfindən göndərilən məlumatların e-mail vasitəsilə deyil elektron 

kargüzarlıq göndərilməsi daha məqsədəuyğun olardı  

     Auditorlar və auditor təşkilatlarına reytinq verilməsini və reytinqlərin şəxsi kabinetdə və ya 

saytın ümumi açıq bir hissəsində əks etdirilməsini təklif edərdik.   

     auditor Rəylərinin qeydiyyatının ayrılıqda aparılması 

     Auditor rəylərinin şəxsi kabinetdə qeydiyyatı üçün 2-3 gün müddət müəyyən edilsə yaxşı olar. 

     Auditorun şəxsi kabineti sisteminin istifadəsi qənaətbəxşdir 

     Daha çox yeniliklər 

     daha detalli cavablar yerlesdirile bilmek  

     Daha "friendly user" olmağını təklif edirəm. 

     Daha mükəmməl  

     Elektron kabinet yaradilsin 

     Hələ ki xeyr 

     Qanunvericilikdə və Beynəlxalq Standartlarda olan dəyşiklikləri daha operativ şəkildə 

bölüşülməsi; Məcburi auditdən keçməyən sahibkarların siyahısının bölüşülməsi. 

     Hər bir şey qaydasındadır. 

     Hər hansı təklifim yoxdur 

     Interfeys 

     interfeysi daha rahat, dostcasına (user-friendly) etmək, rəylər barədə məlumatların 

yüklənməsini daha da təkmilləşdirmək. indiki halda o qədər də rahat deyil. hansı şirkətin auditdən 

keçdiyini bütün auditorlara göstərməməmək. çünki bizim şirkət edən müştəriyə başqaları oradan 

baxıb təklif göndərə bilir, bu da etik deyil 
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     Keçirilən tedris üzrə materialların yerləşdirilməsi(video və tədris üzrə müvüfiq sənədlər) 

     Kifayət qədər yetərlidir. 

     Mence hal-hazirda bu sahe uzre mutexessislerimiz daha yaxsi biler  

     Məlumatların daxil edilməsinin sadələşdirilməsi 

     Müqavilələrin əlavə edilməsində sistem xətası çox problem yaradır 

     Müqavilə tarixlərinə dəyişiklik edilməsi 

     Müqavilə tarixləri qeyd olunarkən qoyulan limitin götürülməsi. 

     Mütəmadi təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. 

     qani edir 

     Yoxdur. 
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2. Auditorun şəxsi kabineti üzrə təlimatın təkmilləşdirilməsinə ehtiyac 

duyursunuzmu? 

  72x Cavablandırılıb     0x Cavablandırılmayıb  
  Yalnız bir cavab 

 

 

 

Təkliflər: 

1) Mobil tətbiq yaradılsa təlimatda da müvafiq əlavələr edilməsi; 

2) Ehtiyac var, şəxsi kabinetdən cənab KRU rəisi abitsiyasını diqtə etməklə məşğulldur; 

3) Audit keçən təşkilatlar müqavilə qiymətləri digər auditor tərəfindən görsənsin; 

4) Bəli, yuxarıda 1 saylı sualla bağlı verdiyim təklif qəbul edilərsə təlimatda nəzərə alınması. 

(müxtəlif xarakterli rəylərin şəxsi kabinetdə yerləşdirilməsi); 

5) Sistemin sürəti bir qədər tezləşdirilə bilər. 

6) Müqavilələrin sistemə işlənməsinin tarixini uzadasınız; 

7) 1-cı sualla bağlı qeydimi bu bənd üzrə də şamil etmək olar; 

8) Asan imza ilə girişin aktivləşdirilməsi və şifrə unudulan zaman şifrəni untdum punktunun 

aktivləşdirilməsi; 

9) Ağıllı müqavilə sisteminin yaradıması; 

10)  Müqavilə tarixləri qeyd olunarkən qoyulan limitin götürülməsi; 

11) Tez tez donur və yazdıqdan sonra problemlər olur, daha müassir versiyada olsa yaxşı 

olardı. 

 

 

 

 

 
  

CAVAB CAVABLAR 
FAİZ 

ÜZRƏ 

Bəli: təklifləriniz 18 25,0% 

Xeyr 54 75,0% 
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3. Audit sahəsi üzrə hansı yenilikləri görmək istərdiniz? 

  72x Cavablandırılıb     0x Cavablandırılmayıb  
  Çox saylı seçim 

 

 

 

  

CAVAB CAVABLAR 
FAİZ 

ÜZRƏ 

BAS-lara edilən dəyişikliklər barəsində 30 41,7% 

Hazırlanan standartlar barəsində yenilikləri (IPSAS, IFRS, IAES və 
s.) 

43 59,7% 

Tez-tez verilən suallar barəsində icmal məlumatı 33 45,8% 

Xarici ölkələrin keçirilən peşə tədbirləri barədə məlumatları 16 22,2% 
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4. Auditorun şəxsi kabineti sistemində hansı yenilikləri görmək 

istərdiniz? 

  72x Cavablandırılıb     0x Cavablandırılmayıb  
  Çox saylı seçim 

 

 

 

Təkliflər: 

1) Hər iki variant; 

2) Şəxsi kabinetdə bir neçə statistic əllə doldurulan məlumatları tərtib edilən müqavilə 

məlumatlarından avtomatik formalaşmasının mümkünlüyü və vöen; 

3) Şəxsi kabinetdə hər hansı qadağanın və girişinin bağlanması qanunsuzdur, fəaliyyətin 

müvaqqəti dayandırılmasında şəxsi kabinetə giriş olmalıdır; 

4) Müqavilələrin bağlanması və icrasına diqqət artılması, üzvülük haqqını müqavilənin 

sayına əsasən müəyyən edilsin; 

5) Artıq mən bunları yaradmışam – bu yakınlarda təqdim edəcəm hamıya; 

6) Müqavilələr fərqli olduğundan ağıllı müqavilə deyildə, əsasən auditora şəxsi kabinetə 

gələn məlumatların sms vasitəsi ilə ötürülməsi; 

7) Müqavilələr sistemə yığılarkən sifarişçinin adı ilə VÖEN-I arasında əlaqənin olması; 

8) Hər ikisi; 

9) Mal.Hesab-da olduğu kimi, Əaqəli xid. Bağlı verilən rəylərin VÖEN yazmaqla axtarış 

bazasında əldə edilməsi. Sif-lər rəyin Port. Olmasına əmin olmaq üçün; 

10) Auditorların dempinq əməliyyatlarının qarşısının alınması üçün təkmilləşdirilmiş sistem; 

11) Hər il bağlanan müqavilələr üçün illərə aid daxildə bölmələr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

t 

CAVAB CAVABLAR 
FAİZ 

ÜZRƏ 

Auditin qiymətləndirilməsinə dair kalkulyator sisteminin 
yaradılması 

31 43,1% 

Ağıllı müqavilə sisteminin yaradılması 46 63,9% 

Təklifləriniz: 15 20,8% 
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T 

5. Sizin digər təklif və tövsiyələriniz: 

  72x Cavablandırılıb     0x Cavablandırılmayıb  
  Yazılı cavab 

 

 

       

     Xahiş edirəm ki, şəxsi kabinetdıki tez tez yaranan nasazlığı aradan qaldırasız.  

     Sistemlə bağlı hər hansı narazılığımız yoxdur  

     teorotik təlimlər və simpoziumlardan daha çox praktiki təlimlərə üstünlük verilsə daha yaxşı 

olar. 

     Tesekkurler 

     Təklif edirəm sistemdə dövriyyəyə uyğun minimum müqavilə qiyməti tətbiq edilsin.  

     Təklif və tövsiyələr yoxdur 

     Təklif və tövsiyyəm yoxdur. 

     Təşəkkür edirik. 

     Təşəkkürlər 

     Uğurlar! 

     Yeniliklər 

     Şəxsi kabinetdə hesabat yazılan zaman müqavilənin qəbul ounma müddətinin uzdılmasını 

xahiş edərdim 

     Yəni müqavilə əlavə etdikdə Müqavilənin məbləğini daxil edərkən müvafiq olar ƏDV məbləğinin 

hesablanması (Əgər ƏDV 18faiz ilə cəlb olunursa) (Təklif Smart Audit) 

     (10x) yoxdur 

     (12x) Yoxdur 

     (3x) Yoxdur. 

     YOXDUR 

     Yuxar;da qeyd etdik 

     yuxaridakı sualın cavabında qeyd edilib 

     Yuxarıda göstərdim 

     yuxarıda qeyd etdim 

     Şəxsi kabinetin yaradilmasini tam dəstəkliyirik.elave təklifimiz yoxdur  

     Qiymət siyasətinin duzgun gurulması 

     (3x). 

     ehtimal olunan qiymətin müəyyən olunması QAYDASI 

     audit kecən təşkilatlar müqavilə qiymətləri diqər auditor tərəfindən görsənsin  

     Audit olunan təşkilatların maliyyə hesabatlarının yerləşdirilməsinə imkan yaradılması.  

     Auditorları dembinq əməliyyatlarını yoxlamaq məqsədi ilə auditorlar palatası tərəfdən seçilmiş 

hər hansı bir anonim nümayəndə həmin auditorla görüşdürülsün və xidmət alqı satqısı zamanı 
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auditor tərəfindən təklif olunan qiymət həmin anonim nümayəndə üçün uyğun olmasın.Belə 

olduğu halda artıq auditorun dembinq əməliyyatını edib etməyəcəyi müəyyənləşir və həmin 

auditorlara cəza tədbiri olaraq üzvlük haqqını 2qat hesablansın.  

     Auditorlar və auditor təşkilatlarına reytinq verilməsini və reytinqlərin şəxsi kabinetdə və ya 

saytın ümumi açıq bir hissəsində əks etdirilməsini təklif edərdik.   

     Auditor xidmətinin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, rəqəmsallaşma prossesini 

mərkəzləşdirilmiş məlumat baza sisteminə inteqrasiya şəraitində kommersiya sirri barədə 

qanunvericiliyin tələbləri əsasında, Məlumat əlçatanlığını PL-TMM tələbləri çərçivəsində təmin 

etmək.  MUS və Auditor (audtor təşkilatı) arasında xidmət müqaviləsi bağlandığı təqdirdə Asan 

imza və ya fərdi imzalama ilə təsdiq olunmuş müqavilə öhdəliyinin təmin edilməsi üçün MUS-nin 

məlumatlarına əlçatanlıq  

     Audit xidmət haqqları üçün tövsiyyə olunan minimum hədlərdən yayınmasın qarşısı alınması 

üçün mexanizmin yaradılması 

     Başqa təklifim yoxdur. 

     Bəzən sistemin donması halları müşahidə olunur. 

     Big4 dan olan Auditorların dəstəyi çox aşağı səviyyədədi - onların Metodik dəstəyi olsa yaşxı 

olardı 

     evveller qeyd etmisik  

     qiymətlərə baxılması  

     Əlavə təklifimiz yoxdur 

     hələdə palatada sovet dövrünün amirliklərindən əl çəkə bilmirlər, beyinlərin yeniləsinlər 

     İndikindən artıq mürəkkəblik olmasın 

     Minimum hədlərə əməl olunması ilə bağlı nəzarətin gücləndirilməsi istiqamətində elektron 

nəzarətin artırılması.  

     Minimum qiymət həddindən az məbləğdə müqavilələrin elektron sistemə daxil edilə 

bilinməməsi 

     Müqavilə bazasının standart yaradılması  

     Müqavilə qiymətinin munumum həddi müəyyən edilərkən  dövriyyə ilə yanaşı işçilərin sayı və 

fəaliyyət sahəsi nzərə alınsın 

     Müqavilə tarixləri qeyd olunarkən qoyulan limitin götürülməsi. 

     N/A 

     Onlayn keçirilen seminarların şexsi kabinete ötürülmesi  

     Yuxarıda qeyd olunub. 
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