
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

QƏRARI 
 

Bakı şəhəri                                            №288/2                                 30 iyun 2017-ci il 
 

“Audit sahəsində müsabiqə qaydaları və  auditor seçimi üzrə  
metodik göstəriş” barədə 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 

sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 6 dekabr tarixli 
Fərmanından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi və Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə 
iş planının 1.14-cü “Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar proqramlar, təlimatlar, tövsiyələr və 
metodik göstərişlərin  hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq tərtib edilmiş Plan-proqramın 11-
ci “Audit sahəsində tender qaydalarının və auditor seçiminin meyarlarının işlənib 
hazırlanması” və “Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair tədbirlər sisteminin 
işlənib hazırlanması və tətbiqi üzrə” təsdiq edilmiş Plan-proqramın 9-cu “Audit sahəsində 
tender qaydalarının və auditor seçiminin meyarlarının işlənib hazırlanması” bəndlərinin 
icrası ilə əlaqədar olaraq təqdim edilmiş materialı müzakirə edərək Auditorlar Palatasının 
Şurası 

 
                                                          QƏRARA ALIR: 
 
1. “Audit sahəsində müsabiqə qaydaları və auditor seçimi üzrə metodik göstəriş” 

bəyənilsin (əlavə olunur). 
2. Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə (S.Gülməmmədov) 

tapşırılsın ki, “Audit sahəsində müsabiqə qaydaları və auditor seçimi üzrə metodik 
göstəriş”in tətbiq edilmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə, 
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş 
İdarəsinə, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına, Azərbaycan 
Respublikası Mərkəzi Bankına, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Təşkilatları Milli Konfederasiyasına və auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara göndərilməsi 
təmin edilsin. 

3. Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə (S.Gülməmmədov) 
tapşırılsın ki, “Audit sahəsində müsabiqə qaydaları və auditor seçimi üzrə metodik 
göstəriş”in auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramına daxil edilməsi təmin 
edilsin. 

4. Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova tapşırılsın ki, “Audit 
sahəsində müsabiqə qaydaları və auditor seçimi üzrə metodik göstəriş”in 
“Audit.Qanunvericilik və normativ sənədlər” toplusunun nəşr ediləcək 9-cu cildinə daxil 
edilməsini təmin etsin. 

5. Bu metodik göstərişin ölkənin müvafiq idarə və təşkilatları tərəfindən audit 
sahəsində müsabiqə və auditor seçiminin təşkilində istifadə edilmək üçün Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

 
 
        ŞURANIN SƏDRİ                                                         V.NOVRUZOV 


