
   

                                                                           

 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
2018-ci il 28 fevral tarixində “Azərbaycan dövlətinin iqtisadi  
siyasətində şəffaflıq” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktiki  

konfransda bəyanatla çıxış edib. 
 

 Əziz qonaqlar! Hörmətli həmkarlar! 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən 

edilmiş demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu və bazar prinsiplərinə əsaslanan 

sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin müdrik 

rəhbərliyi altında uğurla davam etdirilir. Bu siyasət Azərbaycan Respublikasının 

dünya təsərrüfat sisteminə uğurla inteqrasiya etməsinə möhkəm zəmin 

yaratmışdır. Bunun nəticəsində ölkənin iqtisadi qüdrətinin daha da artırılması, 

qeyri-neft sektorunun və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, regionların sosial-

iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi, istehsal və infrastrukturun müasir 

tələblərə uyğun yenidən qurulması, xalqın rifah halının yaxşılaşdırılması 

istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir. 

2003-cü ildən başlayaraq ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

Azərbaycan auditinə göstərdiyi daimi diqqət və qayğının nəticəsində audit 

keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş və onun ölkənin iqtisadi-

sosial həyatında rolu və əhəmiyyəti daha da artmışdır. Bunlar, eyni zamanda, 

ölkə Prezidentinin müstəqil auditin qarşısında qoyduğu beynəlxalq  audit 

standartlarının və praktikasının ölkəmizdə tətbiqi kimi mühüm vəzifələrin icrası  

sayəsində mümkün olmuşdur. 

Məhz Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində  

Azərbaycanda milli audit sistemi beynəlxalq standartlara uyğun bərqərar olmuş, 

auditor xidmətlərinin həcmi, əhatə dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmiş, 
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şəffaflığın artırılmasında, korrupsiyaya qarşı mübarizədə, bütövlükdə ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafında auditin rolu xeyli artmış və Auditorlar Palatasının 

beynəlxalq əlaqələrinin coğrafiyası və əhatə dairəsi kifayət qədər 

genişlənmişdir. Bunun nəticəsidir ki, Auditorlar Palatası 35-dən artıq ölkənin 

audit və mühasibatlıq təşkilatları ilə əməkdaşlıq sazişləri, niyyət protokolları və 

memorandumlar imzalamış və bir sıra beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən 

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC), Avropanın Mühasiblər və 

Auditorlar Federasiyası (EFAA) kimi nüfuzlu beynəlxalq audit və mühasibatlıq 

qurumlarına tamhüquqlu üzv qəbul olunmuşdur. 

Bizim üçün çox önəmlidir ki, Auditorlar Palatası son 20 ildə öz fəaliyyətini 

ölkə Prezidentinin Auditorlar Palatasının 10 və 20 illik yubileyləri münasibətilə 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının kollektivinə və üzvlərinə 

ünvanladığı təbriklərdə öz əksini tapmış proqram xarakterli tövsiyə və 

tapşırıqlarına uyğun olaraq həyata keçirməkdədir. 

Ötən illər ərzində Azərbaycan auditinin əldə etdiyi uğurlar, onun  

möhtərəm Prezidentimizin sözləri ilə desək, Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin 

möhkəmləndirilməsinə xidmət etməsi ölkəmizdə  auditin inkişafına güclü siyasi 

dəstəyin mövcudluğu  ilə əlaqədardır ki, buna görə də, Azərbaycan auditorları 

ilk növbədə ölkə Prezidentinə minnətdardırlar. Bizim üçün çox fərəhlidir ki, 

möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən dörd təbrik məktubunu almaq şərəfinə nail 

olmuşuq, Palatanın 15 illiyi münasibətilə 2011-ci ildə səkkiz, 2016-cı ildə isə 20 

illik yubileyimizlə əlaqədar 13 əməkdaşımız və üzvlərimiz “Tərəqqi” medalı ilə 

təltif edilmişlər. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, belə diqqət  və qayğı dünyanın heç bir 

ölkəsinin auditorlarına müyəssər olmamışdır. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin 2018-ci il 5 fevral tarixli Sərəncamı ilə ölkəmizdə prezident seçkiləri 

2018-ci ilin 11 aprel tarixində keçiriləcəkdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının cari il 

fevralın 8-də keçirilmiş VI qurultayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev cənablarının prezidentliyə 

namizədliyinin irəli sürülməsi barədə qərar qəbul edilmişdir. 
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Bu tarixi qərar xalqımızın və hər bir Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən 

rəğbətlə qarşılanmış, geniş ümumxalq dəstəyi qazanmışdır. 

2018-ci il 11 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasında keçiriləcək 

Prezident seçkiləri, heç şübhəsiz ki, xalqımızın həyatında mühüm siyasi hadisə 

olmaqla, hər bir vətəndaş üçün də taleyüklü, önəmli məqamdır. Azərbaycan 

auditorları adından ölkə başçısının yürütdüyü daxili və xarici siyasəti yüksək 

qiymətləndirdiyimizi, ölkəmizin gələcək inkişafı naminə həyata keçirilən bu 

siyasətin davam etdirilməsinin alternativsiz olduğunu bildirir, qarşıdan gələn 

prezident seçkilərində birmənalı olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin namizədliyini dəstəklədiyimizi bəyan edərək xalqımızı Yeni 

Azərbaycan Partiyasının lideri İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləməyə 

çağırırıq. 

 
Bəyanat “Azərbaycan dövlətinin iqtisadi  

siyasətində şəffaflıq” mövzusunda 
 elmi-praktiki konfransda qəbul edilmişdir. 

Bakı şəhəri, 28 fevral 2018-ci il 
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