
 

Auditorlar Palatası – 25 il 

Yarandığı gündən respublika həyatında çox mühüm hadisəyə çevrilən, 

səmərəli və bir o qədər də məsuliyyətli fəaliyyəti ilə seçilən Auditorlar Palatasının 

25 yaşı tamam olur. Əsrin dörddə birini arxada qoyan Palata bu illər ərzində 

Azərbaycan Respublikasında auditin formalaşdırılması, tənzimlənməsi, inkişafı və 

təkmilləşdirilməsi, müəssisələrin və auditorların maraqlarının qorunması 

istiqamətində çox faydalı işlər görmüşdür. Ötən 25 ildə Auditorlar Palatasının  bu 

sahədə beynəlxalq təcrübə nəzərə alınaraq mövcud qanunvericiliyin 

yaradılmasında, ölkədə zəngin audit mədəniyyətinin formalaşdırılmasında, auditin 

təbliği və yayılmasında müstəsna xidmətləri olmuşdur. Palata, həmçinin özünün 

Nizamnaməsində də bütün bu məsələlərə diqqətlə yanaşmış, beynəlxalq təcrübəyə 

əsaslanmışdır.  

Böyük razılıq hissi və səmimiyyətlə qeyd edim ki, Azərbaycan İqtisadçılar 

İttifaqı və Auditorlar Palatası arasında uzun illərdir sıx əməkdaşlıq və dostluq 

münasibətləri mövcuddur. Çoxsaylı beynəlxalq konfransların təşəbbüskarı olan 

Auditorlar Palatası ilə Aİİ arasındakı əməkdaşlıq və sıx əlaqə ildən-ilə artmaqda, 

sözügüdən təşkilatların şəffaflıq, onun qorunması, təmini, kölgə iqtisadiyyatının 

azaldılması və aradan qaldırılması ilə bağlı birgə həyata keçirdiyi konfranslar, işıq 

üzü görən ortaq nəşrlər öz miqyasına görə həm ölkə daxilində, həm də xaricində 

mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Eyni zamanda, Auditorlar Palatasının geniş 

fəaliyyəti 1999-cu ildən nəşr edilən, həftəlik iqtisadi, ictimai-siyasi, müstəqil qəzet 

olan “İqtisadiyyat” qəzetində də daim işıqlandırılır, Palatanın sədri Vahid 

Novruzovun mühüm hadisələr, ictimai xadimlər, elm adamları, iqtisadçı alimlər 

haqqında məqalələri mütəmadi olaraq “İqtisadiyyat” qəzetinin səhifələrində dərc 

edilir. Bundan əlavə, sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin nəticəsi olaraq müxtəlif vaxtlarda 

Auditorlar Palatası və “İqtisadiyyat” qəzetinin birgə təşkilatçılığı ilə mühüm 

mövzulara həsr olunmuş dəyirmi masalar, konfranslar da təşkil olunmuşdur.  

Palatanın 25 illik uğurlu və səmərəli fəaliyyətində isə, heç şübhəsiz, yarandığı ilk 

gündən ona  sədrlik edən iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzovun 

böyük əməyi vardır. Vahid müəllim hər zaman qarşısına qoyulan vəzifələri 

layiqincə icra etmiş, ölkə prezidentinin vacib tapşırıq və tövsiyələrinin icrasını, 

şəffaf biznes mühitinin formalaşmasını özünün əsas vəzifələri kimi 

müəyyənləşdirmişdir.  Məhz Vahid Novruzovun səyi nəticəsində Palata 1999-cu 

ildə MDB məkanında ilk dəfə Azərbaycanda beynəlxalq Daxili Auditorlar 

İnstitutunun (IIA) “Audit - Azərbaycan” bölməsinin yaradılmasına nail olmuşdur.  

Elə bütün bunların nəticəsidir ki, Auditorlar Palatasının fəaliyyəti ölkə 

rəhbərliyinin də diqqətindən yayınmamış,  Prezident İlham Əliyevin 2011-ci il 15 

sentyabr və 2016-cı il 4 aprel tarixli sərəncamları ilə ölkədə auditor xidmətinin 



inkişafında xidmətlərinə görə Auditorlar Palatası işçilərinin və üzvlərinin bir qrupu 

“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir. Eyni zamanda, ölkə prezidentinin 2020-ci il 

6 yanvar tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında auditor xidməti 

sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Vahid Novruzov “Şöhrət” 

ordeninə layiq görülmüşdür. 

Mən də respublika həyatında 25 il ərzində mühüm işlər görmüş, ölkəmiz üçün 

vacib olan addımların atılmasında iştirak etmiş Auditorlar Palatasına 

müvəffəqiyyətlər diləyir, müstəqil Azərbaycan Respublikasının uğurlu inkişafı 

naminə səmərəli fəaliyyətində nailiyyətlər arzulayıram. 
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Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədri,  

Milli Məclisin deputatı, akademik  

 

 
 


