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   “TƏSDİQ EDİRƏM” 

                                                                                             Azərbaycan Respublikası 

                                                                                            Auditorlar Palatasının sədri 

                                                                                              ___________ V.T.Novruzov 

                                                                                             “____” ________ 2023-cü il  

 

 
 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının  

Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə idarəsi haqqında 

 
Ə S A S N A M Ə 

 
I. Ümumi  müddəalar 

 
1.1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının (bundan sonra “Palata” adlandırılacaq) 

Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə idarəsi (bundan sonra “İdarə” adlandırılacaq) Palata sədrinin 

2023-cü il 05 yanvar tarixli 01 saylı əmri ilə yaradılmış və Palatanın struktur bölməsidir. 

1.2. İdarə öz fəaliyyətində “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu, 

“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməni, Azərbaycan 

Respublikasında auditor fəaliyyətinin inkişaf konsepsiyasını (2021-2030-cu illər), Azərbaycan 

Respublikasının qüvvədə olan digər qanunvericilik aktlarını, Palatanın və onun Şurasının iş 

planlarını, Palata Şurasının qərarlarını, Palata rəhbərliyinin əmr və sərəncamlarını və bu 

Əsasnaməni rəhbər tutur. 

1.3. İdarənin strukturu və ştatı Palatanın sədri tərəfindən təsdiq edilir. 
 

 
II. İdarənin məqsədi 

 
İdarənin məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir: 

2.1. Palatanın və onun Şurasının iş planlarının, Dövlət Proqramlarında auditor fəaliyyəti ilə 

bağlı nəzərdə tutulmuş vəzifələrin, habelə Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin 

inkişaf konsepsiyasında (2021-2030-cu illər) nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası prosesində 

iştirak etmək, Palata rəhbərliyinin əmr, sərəncamlarının və müvafiq tapşırıqlarının Auditorlar 

Palatasının üzvləri tərəfindən icrasının təmin olunmasında iştirak etmək; 

2.2. “Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş Palatanın vəzifə və 

funksiyalarının yerinə yetirlməsinin təmin olunması işində digər sturuktur bölmələri və Palata 

Şurası yanında fəaliyyət göstərən Komitələr və Komissiyalarla birlikdə iştirak etmək; 

2.3. Auditor fəaliyyətində sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması üzrə fəaliyyətin təşkil 

etmək; 

2.4. Auditor xidməti sahəsində şəffaflığın təmin olunması işində iştirak etmək, haqsız rəqabət 

hallarının aşkar edilməsi və onun aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirləri həyata 

keçirmək; 

2.5. Auditor xidməti sahəsində haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınması istiqamətində 

qabaqcıl xarici təcrübəni öyrənmək və tətbiq edilməsi üçün təkliflər hazırlamaq. 
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III. İdarənin  vəzifələri 
 

3.3.1. Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabət hallarına yol verilməməsi sahəsində 

tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsinə dair təkliflərin verilməsi; 

3.3.2. Auditor fəaliyyətində sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması üzrə fəaliyyətin təşkili; 

3.3.3. Haqsız rəqabət hallarına qarşı mübarizə ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və 

tətbiq edilməsi; 

3.3.4. Palatanın Şurası yanında müvafiq Komitələr və Komissiyalar ilə birgə haqsız rəqabət 

halları üzrə metodiki vəsaitlərin, göstəriş və tövsiyyələrin hazırlanması, seminarların təşkil 

edilməsi; 

3.3.5. Auditor xidməti sahəsində şəffaflığın təmin olunması işində iştirak etmək, haqsız 

rəqabət hallarının aşkar edilməsi və onun aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlərin 

görülməsi; 

3.3.6. Sağlam rəqabətin təşviqi və qorunması istiqamətində tədbirlərin görülməsi; 

3.3.7. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları arasında sağlam rəqabət mühiti yaratmaq və 

onlar tərəfindən rəqabəti məhdudlaşdıran müqavilələr bağlanmasının qarşısının alınması 

istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi; 

3.3.8. Şəxsi kabinetdən istifadə etməklə auditorlar tərəfindən təqdim edilən illik  (yarımilik) 

hesabatlar, Palatanın üzvləri və struktur bölmələri, habelə, digər mənbələrdən əldə olunan 

məlumatlar əsasında rəqabətin vəziyyətinin araşdırılması; 

3.3.9. Auditorların şəxsi kabinet sisteminə birbaşa giriş vasitəsilə auditorlar tərəfindən daxil 

edilən müqavilələr əsasında haqsız rəqabət hallarının operativ müəyyən edilməsi və haqsız 

rəqabət hallarına yol vermiş auditorlar barəsində inzibati tədbirlər görülməsi məqsədi ilə 

təkliflərin verilməsi; 

3.3.10. Müvafiq sahə üzrə Palatanın struktur bölmələrinə, auditor təşkilatlarına və sərbəst 

auditorlara zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu göndərilməsi və onlardan belə 

məlumatların əldə edilməsi; 

3.3.11. Palatanın və Palata Şurasının iş planlarının, Palata Şurasının qərarlarının və Palata 

rəhbərliyinin əmr, sərəncam və göstərişlərinin icrasının təmin edilməsi; 

3.3.12. İdarənin iş planının layihələrinin, rüblük, yarımillik və illik hesabatlarının vaxtında və 

keyfiyyətlə hazırlanmasının təmin edilməsi; 

3.3.13. İdarənin fəaliyyətinin nəticələrinə dair zəruri məlumatların Palatanın internet 

səhifəsində və sosial şəbəkələrində yerləşdirilməsi üçün operativ təqdim edilməsi; 

3.3.14. İdarənin kadr potensialından səmərəli istifadə edilməsinin, yüksək əmək və istehsalat 

intizamının təmin edilməsi; 

3.3.15. Qanunvericiliyə uyğun olaraq kommersiya sirlərinin və xidməti məlumatların 

qorunmasının və məxfiliyinin təmin edilməsi; 

3.3.16. Öz səlahiyyətləri çərçivəsində digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi. 
 

IV. İdarənin  hüquqları 
 
İdarə öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir: 

4.1. Auditor xidməti sahəsində şəffaflığın təmin olunması işində iştirak etmək, haqsız rəqabət 

hallarının aşkar edilməsi və onun aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirləri həyata 

keçirmək; 

4.2. Sağlam rəqabətin təşviqi və qorunması istiqamətində tədbirləri həyata keçirmək; 

4.3. İdarəyə daxil olmuş materiallar və auditorların şəxsi kabinet sisteminə birbaşa giriş 

vasitəsilə auditorlar tərəfindən daxil edilən müqavilələr əsasında haqsız rəqabət hallarının 
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operativ müəyyən edilməsi və haqsız rəqabət hallarına yol vermiş auditorlar barəsində inzibati 

tədbirlər görülməsi məqsədi ilə təkliflər vermək; 

4.4. Palata Şurası yanında fəaliyyət göstərən Komitələr və Komissiyalarla birgə işləri həyat 

keçirmək; 

4.5. Palatanın struktur bölmələrindən xidməti vəzifələrin icrası ilə əlaqədar məlumatlar, arayış 

və digər sənədlər almaq; 

4.6. İdarənin strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vəzifə və hüquqlarına aid 

dəyişikliklərin edilməsi istiqamətində öz səlahiyyətləri daxilində rəhbərliyə təkliflər vermək; 

4.7. İdarənin əməkdaşlarının mükafatlandırılması və ya intizam tənbehinə cəlb olunmaları 

barədə təkliflər vermək; 

4.8. Müvafiq sahə üzrə beynəlxalq təcrübəni öyrənmək və qabaqcıl təcrübənin tətbiqi ilə bağlı  

rəhbərliyə təkliflər vermək; 

4.9. Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və 

Palatanın normativ sənədləri ilə müəyyən edilmiş digər hüquqları həyata keçirmək. 

 
V. İdarənin  idarə  edilməsi 

 

5.1. İdarənin idarə edilməsi idarənin rəisi tərəfindən həyata keçirilir; 

5.2. İdarənin rəhbərliyi və əməkdaşları ilə Palatanın sədri arasında əmək müqaviləsi bağlanılır 

və onların əmək funksiyaları həmin əmək müqavilələri ilə tənzimlənir; 

5.3. İdarənin əməkdaşlarının mükafatlandırılması və intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə 

bağlı idarənin rəisi tərəfindən Palatanın rəhbərliyinə təqdimat verilir; 

5.4. İdarənin rəisi ona həvalə edilmiş vəzifələrin, tapşırıqların vaxtında və keyfiyyətlə yerinə 

yetirilməsinə görə Palatanın rəhbərliyi qarşısında məsuliyyət daşıyır; 

5.5. İdarənin əməkdaşları tutduğu vəzifə borcları dairəsində onlara həvalə edilmiş işlərin, 

tapşırıqların vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə və əmək intizamına riayət edilməsinə 

görə Palatanın rəhbərliyi və idarə rəisinin qarşısında məsuliyyət daşıyırlar; 

5.6. İdarə rəisi tərəfindən aşağıdakılar təmin edilir: 

- idarənin əməkdaşlarının tutduqları vəzifələrə müvafiq olaraq onların yerinə yetirməli olduqları 

işlər üzrə vəzifə bölgülərinin müəyyən edilməsi; 

- vəzifə borclarına uyğun olaraq işin təşkili və vaxtında icrası; 

- idarənin iş rejiminin təşkili; 

- planda nəzərdə tutulmuş işlərin və plandankənar tapşırıqların icra edilməsi; 

- əmək intizamına riayət edilməsi. 

5.7. İdarənin əməkdaşlarının iş bölgüsü onların tutduğu vəzifələrə müvafiq olaraq idarə rəisi 

tərəfindən təsdiq edilir; 

5.8. İdarə rəisi tabeliyində olan əməkdaşların mükafatlandırılması və ya intizam tənbehinə cəlb 

olunmaları barədə Palata rəhbərliyi qarşısında vəsatət qaldırır;  

5.9. İdarə rəisi auditor xidməti sahəsində haqsız rəqabət hallarına yol vermiş auditorlar 

barəsində Palata rəhbərliyi qarşısında vəsatət qaldırır, həmin vəsatəti müdafiə edir və 

maraqlar toqquşması faktlarının qarşısının alınması ilə bağlı təkliflərlə çıxış edir; 

5.10. İdarə rəisi kadr potensialından səmərəli istifadə edilməsini, yüksək əmək və istehsalat 

intizamını təmin edir; 

5.11. İdarə rəisi olmadıqda onun səlahiyyətlərini Palata sədrinin əmri ilə onun müavini həyata 

keçirir; 

 

5.12. İdarənin əməkdaşları aşağıdakılara görə məsuliyyət daşıyır: 

- vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və ya vaxtında səhlənkarlıqla yerinə yetirilməsinə görə; 
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- kommersiya sirrinin və konfidensial informasiyanın qorunması üzrə qüvvədə olan təlimatlara, 

əmrlərə və sərəncamlara əməl edilməməsinə görə; 

- əmək intizamı, təhlükəsizlik texnikası və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulmasına görə; 

- idarə tək rəhbərlik qarşısında cavabdeh deyil, eyni zamanda dövlət qarşısında müvafiq 

qanunvericilik ilə əlaqədar yol verilmiş pozuntulara görə. 

5.13. İdarənin rəisi ona verilmiş səlahiyyətlər dairəsində sənədləri imzalayır. 

                                                                                                
 
 
 
 
 


