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Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının  
(2021-2030-cu illər üzrə) hazırlanması barədə 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin ölkəmizdə müstəqil auditin 

normativ-hüquqi bazasının təşkili və tənzimlənməsinin beynəlxalq təcrübə əsasında 
təkmilləşdirilməsi, uçot və hesabatlılığın yaxşılaşdırılması, kölgə iqtisadiyyatının azaldılması, 
korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, maliyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə 
olunmasında şəffaflığın daha da artırılması istiqamətində göstərişlərini rəhbər tutaraq, habelə 
yeni dövrün çağırışlarını nəzərə alaraq, rəqəmsal iqtisadiyyatın və audit sahəsində 
innovasiyaların tətbiqinin genişləndirilməsini, auditor xidmətlərinin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsini, auditor xidməti bazarında münbit biznes mühitinin yaradılmasını və 
Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş planının 1.1.1-ci “Azərbaycan Respublikasında auditor 
xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2021-2030-cu illər üzrə) hazırlanması” bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2021-2030-
cu illər üzrə) hazırlanması məqsədilə aşağıdakı tərkibdə işçi qrupu yaradılsın: 

                                        İşçi qrupunun rəhbəri:  
              Qəşəm Bayramov – Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri 
 

                                       İşçi qrupunun üzvləri:  
Altay Cəfərov – sərbəst auditor, Palata Şurasının üzvü;  

        Elnur İbrahimov – sərbəst auditor, Palatanın Şurası yanında Auditor fəaliyyətinə dair   
                                      hüquqi məsələlər üzrə komitənin üzvü; 
        Elçin Qurbanov – "VXA - AUDİT" MMC-nin direktoru, Palatanın Şurası yanında Auditor    
                                      fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitənin sədri; 

Elmira Behbudova – Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri; 
Fəqan Qarayev – Palata sədrinin müşaviri; Palatanın Şurası yanında  
                             Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin sədri; 
Fatma Kamalova – Xarici əlaqələr, beynəlxalq təşkilatlarla iş 
                               və ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsinin müdiri;  
Fəxri Mustafayev – "Prays Voterhaus Kupers Audit Azərbaycan" MMC-nin  
                                idarəedici partnyoru; 
İlqar Vəliyev – "Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi." şirkətinin Azərbaycan   
                        Respublikasındakı filialının İdarəedici partnyoru, Palata Şurasının üzvü; 
Qoşqar Əhmədov – Auditdə innovasiyaların tətbiqi şöbəsinin müdiri; 
Maarif Abbasov – Şəffaflığın təminatı və korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəisi; 



Murat Karakaş – "KPMG Audit Azərbaycan" MMC-nin idarəedici partnyoru; 
Məhluqə Hüseynova – Audit komitələri və daxili audit qurumları ilə iş şöbəsinin müdiri; 

        Namiq Abbaslı – “ANR Audit” MMC-nin direktrou, Palatanın Şurası yanında  
                                    Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə Hesabatlarının  
                                     Beynəlxalq Standartları üzrə komitənin sədri;        
        Nazim Axundov – sərbəst auditor, Palatanın Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət  
                                      üzrə komitənin sədr müavini; 

Nəcəf Talıbov – “TNM Audit” MMC-nin direktoru, Palatanın Şurası yanında Elm və  
                           auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitənin sədri; 

        Nuran Kərimov – "Deloitte & Touche" MMC-nin direktoru;  
Səbuhi Gülməmmədov – Palatanın icraçı direktoru; 
Səftər Vəlizadə –  "SR Audit Solutions" MMC-nin direktoru, Palatanın Şurası yanında  
                              Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə Hesabatlarının  
                              Beynəlxalq Standartları üzrə komitənin üzvü;        
Üzeyir Fətiyev – sərbəst auditor, Palatanın Şurası yanında Şəffaflığın təminatı,  
                           Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitənin sədri;    
Vəli Rəhimov – Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinin rəisi; 
Vasif Cavadov – Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinin müdiri;  

         Vəli Kərimov – sərbəst auditor, Palatanın Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət  
                         üzrə komitənin sədri; 
Yaşar Namazəliyev – Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri; 

         Yunis Salayev – “BDO Azərbaycan” MMC-nin direktoru, Palatanın Şurası yanında   
                                    Auditdə innovasiyaların tətbiqi və informasiya siyasəti  
                                    üzrə komitənin sədri; 

Zamin Hüseynov – "ABAK-Az Crowe Ltd" MMC-nin direktoru,  
                               Palatanın Şurası yanında Auditor təşkilatlarının  
                               inkişafına dəstək üzrə komitənin sədri;           
Ziya İbrahimov – "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC-nin idarəedici partnyoru. 
2. İşçi qrupuna tapşırılsın ki: 
- 2020-ci ilin III rübünün sonunadək auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2021-

2030-cu illər üzrə) layihəsini hazırlayıb təsdiq olunması üçün təqdim etsinlər; 
- auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2021-2030-cu illər üzrə) hazırlanması ilə 

bağlı hər ayın sonunda Auditorlar Palatasının sədrinə məlumat verilsin. 
3. Sədrin müşaviri F.Qarayevə və Xarici əlaqələr, beynəlxalq təşkilatlarla iş və 

ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsinin müdiri F.Kamalovaya tapşırılsın ki, bir həftə müddətində bu 
sərəncamın mətninin Palatanın internet səhifəsində Azərbaycan, ingilis və rus dillərində 
yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

4. Layihənin hazırlanmasına rəhbərliyi və bu sərəncamın icrasına nəzarəti öz üzərimə 
götürürəm.  

 
          Palatanın sədri                                                    Vahid Novruzov 
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