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Bakı şəhəri                                  №  1/18                22 sentyabr 2014-cü il 

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il  

üzrə iş planının 17.1 və 17.2-ci yarımbəndlərinin icrasının təmin edilməsi 

barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il üzrə iş 

planının 17.1 və 17.2-ci yarımbəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə       

qərara alıram: 

 

1. Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2014-cü il üzrə 

fəaliyyətinin yoxlanılması məqsədilə aşağıdakı tərkibdə yoxlayıcı 

qruplar təşkil edilsin: 

 

a) Auditin təşkili və tənzimlənməsi idarəsi üzrə 

- Qurbanov Abbasəli Şükür oğlu – «RR-VAM Beynəlxalq Audit    

     Konsaltinq» MMC-nin direktoru – sədr;    

- Yusifov Naib Mahal oğlu – «Yusifov Audit» MMC-nin direktoru;    

- Seyidəliyeva Aytən Şamxal qızı – Kadr hazırlığı və beynəlxalq əlaqələr  

 idarəsinin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin baş məsləhətçisi.   

 

b) Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi təminat idarəsi üzrə 

- İsgəndərov Eldəniz  İsgəndər oğlu – Sərbəst auditor – sədr; 

- Soltanov Qulu Mehbalı oğlu – Sərbəst auditor; 

- Hacıyeva Elmira Yaşar qızı – Kadr hazırlığı və beynəlxalq əlaqələr  

 idarəsinin Kadr hazırlığı şöbəsinin baş məsləhətçisi. 

 

c) Rəhbərlik yanında aparat üzrə 

- Əliyev Elçin Məmmədəli oğlu – Sərbəst auditor – sədr; 

- Ağayev Akif Ağa oğlu – Sərbəst auditor; 

- Gülməmmədova Səbinə Səbuhi qızı – Auditorlar Palatasının Aparatının 

baş mütəxəssisi. 

 

d) Kadr hazırlığı və beynəlxalq əlaqələr idarəsi üzrə 

- Əliyev Fuad Eyyub oğlu – «F.N. Audit Servis » MMC-nin direktoru – 

sədr;   

- Əliyev İbiş Müseyib oğlu – Sərbəst auditor; 



- Məmmədli Bəhruzə Fazil qızı – Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi təminat 

idarəsinin Hüquqi təminat şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi. 

 

e) Maliyyə və təsərrüfat idarəsi üzrə 

- Əliyev Xaləddin Cəlal oğlu – Sərbəst auditor – sədr; 

- İbrahimov Elnur Elxan oğlu – Sərbəst auditor; 

- Kamalova Fatma Ramazan qızı – Kadr hazırlığı və beynəlxalq əlaqələr  

 idarəsinin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin baş mütəxəssisi. 

 

f) Analitik informasiya və təhlil şöbəsi üzrə 

- Əliyev Avtandil Adıgözəl oğlu – Sərbəst auditor – sədr; 

- Hacıəzizov İlham İsfəndiyar oğlu – Sərbəst auditor;  

- Vəlirzayeva Şəfiqə Lətif qızı – Kadr hazırlığı və beynəlxalq əlaqələr  

 idarəsinin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin baş mütəxəssisi. 

 

2. Yoxlama qruplarının rəhbərlərinə tapşırılsın ki, Auditorlar Palatasının      

2014-2016-cı il üzrə iş planına müvafiq mövzular üzrə Plan-proqramlara, 

Auditorlar Palatası Şurasının iş planına, Dövlət proqramlarının icrası üzrə 

nəzərdə tutulmuş iş bölgüsünə, habelə müvafiq struktur bölmələrin 

Əsasnamələri, vəzifə bölgüləri nəzərə alınmaqla yoxlamaları 2 (iki) həftə 

müddətində həyata keçirib nəticələri barədə müvafiq tövsiyələri özündə əks 

etdirən arayış təqdim etsinlər. 

 

3. Bu  sərəncamın  icrasına  nəzarət  Auditorlar  Palatasının  sədr  müavini   

İsmayılov Fəxrəddin Həsən oğluna həvalə edilsin. 

 

          

Azərbaycan Respublikası                                                                           

Auditorlar Palatasının sədri                                           V. NOVRUZOV 


