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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatları və sərbəst auditorların 

dövlət satınalmalarında iştirakları ilə əlaqədar əlavə işlərin görülməsinə dair 

                                                                                    T Ə D B İ R L Ə R   P L  A N I 

Sıra  
№ si 

 

Tədbirlərin adı İcra müddəti Məsul şəxslər  Qeyd 

1.  Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak 

Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti ilə əməkdaşlıq sazişinin imzalanması istiqamətində 

tədbirlərin görülməsi 

 

III rüb, 2022-ci il F.Qarayev 
      R.Cəfərli 

 

 

2.  Audit sistemində icra intizamı və daxili nəzarət şöbəsi tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına 

Nəzarət Dövlət Xidmətinin və digər aidiyyəti qurumlar tərəfindən təşkil olunmuş 

satınalma prosesləri barədə satınalan təşkilatın adı, satınalınan auditor xidmətinin 

(maliyyə hesabatının auditi, əlaqəli xidmətlər və s.) növü, müsabiqənin keçirildiyi vaxt, 

auditorlar tərəfindən (qalib gəlməsindən  və gəlməməsindən asılı olmayaraq) təklif 

olunan qiymət göstərilməklə məlumatların əldə edilməsi, emalı və hər bir satınalma 

müsabiqəsində iştirak edən auditor (auditor təşkilatları) barədə məlumatların əldə 

olunması 

Müntəzəm   Z.Almazov 
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3. Satınalma şərtlərində auditlə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan və əsassız 

ağırlaşdırıcı şərtlərinin olub-olmamasının araşdırılması 

2-ci bəndin 
icrasından 10 gün 

sonra 

E.İbrahimov  

4. Satınalma prosesində  qalib olmuş auditorlar (auditor təşkilatları) barədə məlumatların 

əldə edilməsi 

Satınalma üzrə 
tender 

keçirildikdən  
1 həftə sonra 

Z.Almazov  

5. Elan olunan satınalmada qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan və əsassız ağırlaşdırıcı 

şərtlər (şərtlər toplusu) müəyyən edən qurumlarla müvafiq işlərin aparılması 

Satınalma üzrə 
tender 

keçirildikdən  
1 həftə sonra 

   Z.Almazov  

6. Satınalma proseslərində qalib gəlmiş auditorlar (auditor təşkilatları) tərfindən təklif 

olunan müqavilə qiymətlərinin Palata tərəfindən müəyyən edilmiş minimum hədlərlə 

müqayisə edilməsi 

Satınalma üzrə 
tender 

keçirildikdən  
1 həftə sonra 

Q.Əhmədov 
 

 

7. Auditor xidmətini satınalan dövlət orqanları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi 

istiqamətində tədbirlərin görülməsi 

Müntəzəm R.Cəfərli  

8. Dövlət satınalmaları ilə aparılmış auditlərin keyfiyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi 

üçün operativ işlək mexanizmini hazırlanması 

2 ay ərzində V.Rəhimov 
Q.Əhmədov 

 

9. Dövlət satınalmaları ilə aparılmış auditlərin keyfiyyətinə nəzarət monitorinqinin həyata 

keçirilməsi 

 

İl ərzində 
 

Q.Əhmədov 
V.Rəhimov 

 

10. Dövlət satınalmaları ilə aparılmış auditlər zamanı nöqsana yol vermiş auditorlar 

barədə intizam tənbehi tətbiq edilməsi üçün Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 

iyun tarixli 288/4 nömrəli qərarı ilə II redaksiyada bəyənilmiş “Auditor xidməti 

sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nə əlavə müddəaların daxil edilməsi 

2 ay ərzində N.Talıbov 
R.Cəfərli 

 

11. Auditorun şəxsi kabinetində qeydiyyata alınan müqavilələrin (auditor hesabatının) 

dövlət satınalmalarına (tender, kotirovka və s.) aid olub-olmaması barədə qeyd 

funksiyasının əlavə edilməsi 

2 ay ərzində 
 

   Q.Əhmədov  
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12. Dövlət satınalmalarında qanunvericiliyin düzgün tətbiqi və şəffaflığın təmin edilməsi 

mövzusunda  "Ustad dərsləri"nin, seminarların, "Dəyirmi masalar"ın və s. təşkil 

edilməsi 

Təsdiq edilmiş 
qrafik üzrə 

    E.Behbudova 
 Məruzəçilər  

 

13. Dövlət satınalmaları proseslərində iştirak edən auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 

tərəfindən müvafiq qanunvericilik aktlarına riayət edilmədən aparılan auditlərin 

nəticələrinə uyğun olaraq reytinq qaydalarına dair müvafiq balların çıxarılmasına görə 

təklifin  “Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqinin müəyyənləşdirilməsi barədə”  

Qaydaya  daxil edilməsi 

1 ay ərzində N.Talıbov  

14. Dövlət satınalmaları prosesində iştirak edən zaman ölkə qanunvericiliyinin, Beynəlxalq Audit 

Standartlarının, Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin (Beynəlxalq Müstəqillik 

Standartları ilə birlikdə), İFAC-ın bu sahə üzrə normativ sənədlərinin tələblərinə, 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının  üzvləri arasında dempinq və haqsız 

rəqabətin yolverilməzliyi barədə Partnyorluq Sazişinin müddəalarına, Palata 

Şurasının qərarlarına, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarına əməl edilməsini təmin 

etsinlər 

 

Müntəzam Auditor 
təşkilatları və 

sərbəst 
auditorlar 

 

 

 

 


