
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

QƏRARI 
 
Bakı şəhəri                       №297/1                           12 yanvar 2018-ci il 
 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında    
yeni Komitələrin və Komissiyanın yaradılması və tərkiblərinin təsdiq    

  edilməsi barədə 
 
“Azərbaycan Respublikasında Auditor xidmətinin inkişaf Konsepsiyasında (2012-

2020-ci illər)” həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş «Auditor xidmətinin inkişafında və 
tənzimlənməsində Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin rolunun 
gücləndirilməsi» və «Auditin idarə edilməsi və tənzimlənməsi sahəsində beynəlxalq 
təcrübənin tətbiqinin genişləndirilməsi»nə dair tədbirlərin icrasını təmin etmək, habelə 
Palatanın Şurası yanında Komitələrin işlərinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə 
Auditorlar Palatasının Şurası  

 
                                                       QƏRARA ALIR: 

 
1. Auditorlar Palatasının Şurası yanında fəaliyyət göstərən komitələrin adları aşağıdakı 

redaksiyada verilsin: 
I.  Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə;  
II. Standartlaşdırma və metodologiya üzrə komitə;  
III. Milli auditə dəstək və məcburi audit üzrə komitə;  
IV. Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə komitə;  
V. Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə;  
VI. Korrupsiyaya, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə; 
VII. Kadr hazırlığı və ictimaiyyətlə əlaqə üzrə komitə.  
 
2. Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin tərkibi aşağıda göstərilən 

üzvlərdən  ibarət olmaqla təsdiq edilsin: 
 

                      Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə 
  Kərimov Vəli  Sərbəst auditor – sədr  
Axundov Nazim  Sərbəst auditor – sədr müavini 

       Teymurov Turqay  “Ernst &Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi” şirkətinin 
Azərbaycan Respublikasındakı filialının audit üzrə 
partnyoru – üzv  

Talıbov Nəcəf  Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər 
üzrə müşaviri – üzv  

Məcidov Məcid  Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Daxili  
audit departamentinin Audit şöbəsinin direktor müavini-
şöbə rəisi (təqdimata əsasən) – üzv  

  Musayev Oqtay   Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Ərazi 
vergi orqanalrı ilə iş üzrə departamentinin baş 
direktorunun müavini, baş vergi xidmət müşaviri 
(təqdimata əsasən) – üzv 



Allahverdiyev Elnur  Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatasının Lisenziyalaşdırma və 
sertifikatlaşdırma idarəsinin rəisi (təqdimata əsasən) – 
üzv  

        
     Standartlaşdırma və metodologiya üzrə komitə 

        Abbaslı Namiq “ANR Audit” MMC-nin direktoru, auditor – sədr 
       Həsənov Camal “Deloitte & Touche” MMC-nin audit üzrə direktoru 

– sədr müavini 
   Muradxanova Nəsibə “KPMC Audit Azərbaycan” MMC-nin Baş meneceri-

auditor – üzv 
  Səfərəliyev Rüstəm “Baker Tilly Audit Azərbaycan” MMC-nin auditoru – 

üzv 
        Əlizadə Rahim Sərbəst auditor – üzv 
        Axundov Nihad Audtorlar Palatasının üzvü – üzv 

 
         Milli auditə dəstək və məcburi audit üzrə komitə 

      Hüseynov Zamin  “ABAK-Az Crovve LTD” MMC-nin direktoru, auditor – 
sədr 

    Hüseynov Fərhəddin  “LŞ Audit” MMC-nin direktoru, auditor – sədr 
müavini 

Bənnayev Elxan Sərbəst auditor – üzv 
   Məhərrəmzadə Əlibala “Kaspian  Audit Kompani” MMC-nin direktoru – 

üzv 
Rəsulzadə Elnur Sərbəst auditor – üzv 
 Əhmədov Hafiz  Sərbəst auditor – üzv 

 
    Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə komitə 

Qurbanov Elçin “VXA Audit” MMC-nin direktoru, auditor – sədr  
Kərimova Nərgiz “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin 

Azərbaycan Respublikasındakı filialının audit üzrə 
partnyoru – sədr müavini  

Axundov Vaqif Sərbəst auditor – üzv 
Soltanov Qulu Sərbəst auditor – üzv 
 Əliyev Ruhin “İntex Audit” MMC-nin direktoru, auditor – üzv 

 
                             Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə 

       Bayramova Lamiyə  “L.B. Audit xidməti” MMC-nin direktoru, auditor 
– sədr 

         Hüseynzadə Ziya “PKF Audit Azərbaycan” MMC-nin direktoru, 
auditor – sədr müavini 

   Rəhimov Vəli Auditorlar Palatasının üzvü – üzv 
   Cəfərov Elçin Sərbəst auditor – üzv 

     Fətiyev Üzeyir Sərbəst auditor – üzv  
 

2 
 



 Korrupsiyaya, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə 
Fətiyev Üzeyir Sərbəst auditor – sədr  
Məmmədov Şahbaz “Cavid Audit” MMC-nin direktoru, auditor – üzv 
Hüseynzadə Ziya “PKF Audit Azərbaycan” MMC-nin direktoru,  

auditor – üzv  
Mikayılzadə Raqif Sərbəst auditor – üzv  

Şirinov Yasin  Sərbəst auditor – üzv  
Rəhimov Vəli Auditorlar Palatasının üzvü – üzv 
Hüseynov Zamin  “ABAK-Az Crovve LTD” MMC-nin direktoru, 

auditor – sədr 
Cəfərov Altay Sərbəst auditor – üzv 

 
 Kadr hazırlığı və ictimaiyyətlə əlaqə üzrə komitə 

Qurbanov 
Abbasəli 

“Analitik - Audit Konsaltinq” MMC-nin 
direktoru, auditor – sədr 

Süleymanov İlham “İmdad Audit” MMC-nin direktoru, auditor 
– sədr müavini  

Namazova Cəmilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
professoru (təqdimata əsasən) – üzv 

Sadıxov Azad “FCHAİN Audit” MMC-nin auditoru – üzv 
Axundov Nazim  Sərbəst auditor – üzv 

 
3. Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə 

(PMEM) riayət olunması sahəsində onlara tələb olunan metodik dəstək və qabaqcıl xarici 
təcrübənin geniş yayılmasına nail olmaq, bu istiqamətdə daha çevik və operativ qərarların 
qəbul edilməsini təmin etmək, habelə Palata üzvlərinə Auditorlar Palatası Şurasının 2015-
ci il 25 noyabr tarixli 269/1 saylı “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri 
sistemi üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi barədə” qərarında nəzərdə tutulan 
tədbirlərin icrasını vaxtında və kollegial şəkildə həyata keçirməklə Palata üzvləri arasında 
peşəkar intizam səviyyəsini yüksəltmək yolu ilə auditə ictimai etimadın gücləndirilməsini 
təmin etmək məqsədi ilə Auditorlar Palatasının Şurası yanında Etika və intizam komissiyası 
yaradılsın. 

4. Etika və intizam komissiyası aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin: 
 
                                      Etika və intizam komissiyası 

Əliyev İbiş  Sərbəst auditor – sədr 
  Süleymanova Elzadə “Azel-Audit” MMC-nin direktoru-auditor – sədr 

müavini 
     Paşayev Mövlan  “Praysvoterhauskupers Audit Azərbaycan” 

MMC-nin Azərbaycan üzrə idarəedici partnyoru 
– üzv  

 Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 
(işəgötürənlər)Təşkilatları Milli 
Konfederasiyasının (təqdimata əsasən) – üzv 
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Rüstəmli İlhamə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatasının İnsan resursları idarəsinin 
aparıcı mütəxəssisi (təqdimata əsasən) – üzv  

Abbasov Azər Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatasının Maliyyə Monitorinqi 
Xidmətinin Hüquq sektorunun müdiri 
(təqdimata əsasən) – üzv  

Mahmudova Lalə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 
Nazirliyinin İnsan resursları şöbəsinin Dövlət 
qulluğu məsələləri sektorunun müdiri 
(təqdimata əsasən) – üzv 

Hüseynov Kamil “Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık və 
Yeminli Mali Müşavirlik” MMC-nin auditoru – üzv  

Əliyev Xaləddin Sərbəst auditor – üzv 
 Şiriniov Yasin Sərbəst auditor – üzv 

 
5. Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin və komissiyanın rəhbərlərinə 

(V.Kərimov, N.Abbaslı, Z.Hüseynov, E.Qurbanov, L.Bayramova, Ü.Fətiyev, A.Qurbanov, 
İ.Əliyev) tapşırılsın ki, Palatanın müvafiq struktur bölmələri ilə birlikdə iki həftə müddətində 
komitələrin və komissiyanın Əsasnamələrinin və 2018-2019-cu illər üzrə iş planlarının 
layihələrini hazırlayıb təqdim etsinlər. 

6. Auditorlar Palatasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/4 saylı qərarı qüvvədən 
düşmüş hesab edilsin.  

7. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin.  
 
 
 
           ŞURANIN SƏDRİ                                        V.NOVRUZOV 
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