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PL/TMM üzrə monitorinqlərin aparılmasına məsul olan ixtisaslaşmış 

əməkdaşların və mütəxəssislərin müəyyən edilməsi haqqında  

 

        Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2020-ci il 26 noyabr tarixli 

324/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

2021-ci il üzrə iş planı”nın 3.13-cü “PL/TMM üzrə monitorinqlərin aparılmasına məsul olan 

ixtisaslaşmış əməkdaşların və mütəxəssislərin müəyyən edilməsi” bəndinin icrasını təmin 

etmək məqsədilə “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair metodik 

tövsiyələrin, təlim strategiyasının və tədris proqramının hazırlanması, Palatanın üzvlərinin 

fəaliyyətlərinin günün tələbləri səviyyəsində qurulması, PL/TMM tələblərinə riayət edilməsi, 

aparılan monitorinqlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və monitorinqlərin nəticələrinin düzgün 

qiymətləndirilməsi məqsədilə qərara alıram: 

 

         1.PL/TMM üzrə monitorinqlərin aparılmasına məsul olan ixtisaslaşmış əməkdaşların 

və mütəxəssislərin siyahısı aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin: 

 

1. Səfərova Aygün Saday qızı –“Alfa-Audit” QSC-nin auditoru; 

2. Hacı-Əzizov İlham İsfəndiyar oğlu – sərbəst auditoru; 

3. Axundov Nihad Nazim oğlu – “NZA Audit” MMC-nin direktor-auditoru; 

4. Vəlizadə Səftər Vəli oğlu –“SR AUDİT SOLUTİONS” MMC-nin direktor-auditoru; 

5. Talıbov Vidadi Musa oğlu – sərbəst auditor; 

6. Hacaliyev Elşad Nuriq oğlu – sərbəst auditor; 

7. Əliyev Azər Hüseyn oğlu – sərbəst auditor; 

8. Həsənov Şahin İbrahim oğlu – “FAİRNESS CONSALTİNG GROUP” MMC-nin 

mühasibi; 

9. İsmayılov Elxan Əsgər oğlu – “ELVİ AUDİT” MMC-nin direktor-auditoru; 

10. Muxtarov Tunar Tahir oğlu – “GİNZA AUDİT” MMC-nin direktor-auditoru; 

11. Yusifov Xosrov Nəsib oğlu – “Macron Group Azerbaijan” MMC-nin direktor-

auditoru; 

12. Əliyev Rüfət Yaqub oğlu – “A Audit and Consalting” MMC-nin direktor-auditoru; 

13. Rzayev Elvin Yasin oğlu – “AZƏRİ AUDİT SERVİS” MMC-nin direktoru; 

14. Əhmədov Aqşin Qalib oğlu – “Business Finance And Audit” MMC-nin auditoru; 

15. Allahverdiyev Məmməd Aydın oğlu – “Consulting Service of Baku” MMC-nin 

auditoru; 

16. Rəsulzadə Elnur Cəsayıl oğlu – “Novotech İnternational” MMC-nin auditoru. 
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  2. Bu sərəncamın 1-ci bəndində göstərilmiş məsul şəxslərə tapşırılsın ki, “Cinayət 

yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa və bu sahədə olan digər qanunvericiliyə riayət olunmasını 

araşdırsınlar. 

3. PL/TMM üzrə monitorinqlərin aparılmasına məsul olan ixtisaslaşmış əməkdaşların 

və mütəxəssislərin işlərinin nəticələri auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 

sənədlərinə dair ilin yekununda reytinq səviyyələri müəyyənləşdirilən zaman nəzərə alınsın 

və bu barədə müvafiq qaydalara zəruri əlavə və dəyişikliklər edilsin. 

4. Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqə qarşı mübarizə və 

keyfiyyətin yüksəldilməsi idarəsinə (E.İbrahimov), Auditorlar Palatasının Şurası yanında 

Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitəyə və Palatanın Kadr hazırlığı idarəsinə (E.Behbudova) 

tapşırılsın ki, PL/TMM üzrə monitorinqlərin aparılmasına məsul olan ixtisaslaşmış 

əməkdaşlara və mütəxəssislərə seminarların və treninqlərin keçirilməsini təmin etsinlər. 

5. Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqə qarşı mübarizə və keyfiyyətin 

yüksəldilməsi idarəsinə və Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə 

komitəyə (E.İbrahimov) tapşırılsın ki: 

5.1. PL/TMM üzrə monitorinqlərin aparılmasına məsul olan ixtisaslaşmış 

əməkdaşların və mütəxəssislərin onlara həvalə edilən tapşırıqlar üzrə müvafiq təcrübə və 

bilikləri nəzərə alınmaqla düzgün seçiminin aparılmasını təmin etsinlər; 

5.2. Hər rübün sonunda PL/TMM üzrə aparılan monitorinqlərin vəziyyətinə dair arayış 

hazırlayıb təqdim etsinlər; 

5.3. PL/TMM üzrə aparılan monitorinqlərin rəsmiləşdirilməsi və müvafiq qurumlara 

göndərilməsini məsul  auditorlarla birlikdə həyata keçirsinlər. 

6. Bu sərəncamın mətninin Auditorlar Palatasının internet səhifəsində yerləşdirilməsi 

təmin edilsin. 

 

 

 

           Palatanın sədri                                               Vahid Novruzov 


