
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bakı şəhəri                 № 1/25                      15 may 2017-ci il 
 

Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara cəlb ediləcək 
auditorların siyahısının təsdiq edilməsi barədə 

 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının 

sifarişi ilə yoxlamaların aparılması, nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi və müvafiq qurumlara 
göndərilməsi barədə” 2017-ci il 8 may tarixli 1/23 nömrəli sərəncamının 2-ci bəndinə uyğun 
olaraq Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi (M.Abbasov), Kadr hazırlığı, 
akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsi (S.Gülməmmədov), Auditin keyfiyyətinə nəzarət 
şöbəsi (Y.Namazəliyev) və Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsi 
(V.Kərimov) tərəfindən təqdim edilmiş təklifləri nəzərə alaraq  

 
QƏRARA ALIRAM: 

 
1. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara cəlb ediləcək 

auditorların siyahısı aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin: 
 
1. Abbasov Çingiz Abbas oğlu- Sərbəst auditor; 
2. Ağayev Akif Ağa oğlu- “Şəfəq Audit Konsaltinq” MMC-nin auditoru; 
3. Aqeyeva Yelena Yevgenyevna- “G & A” MMC-nin auditoru; 
4. Bağırov Əlimuxtar Balağa oğlu- “İnter Audit” auditor təşkilatının direktor-auditoru; 
5. Bayramov Vəli Oruc oğlu- Sərbəst auditor; 
6. Bəşirov Şərif Miri oğlu- Sərbəst auditor; 
7. Cəbiyev Hüseyn Kommuna oğlu- “Zaman-Audit” MMC-nin direktor-auditoru; 
8. Cəfərov Elçin Feyruz oğlu- Sərbəst auditor; 
9. Əhmədov Misir Zaman oğlu- “Azərbeynəlxalq audit xidməti” MMC-nin direktor-
auditoru; 
10. Əliyev Ruhin Ramiz oğlu-“İntex Audit” MMC-nin direktor-auditoru; 
11. Fətiyev Üzeyir Cəmil oğlu- Sərbəst auditor; 
12. Hacıəzizov İlham İsfəndiyar oğlu- Sərbəst auditor; 
13. Həsənov Bəhlul Qara oğlu- “NEXT AUDİT-KONSALQTİNQ” MMC-nin direktor-
auditoru; 
14. Həsənov Ülvi Dilqəm oğlu- Sərbəst auditor; 
15. Hüseynov Fərhəddin Əbülqasım oğlu- “LŞ Audit” MMC-nin direktor-auditoru; 
16. Hüseynzadə Ziya Hikmət oğlu- “Zenith Audit” MMC-nin auditoru; 



17. İbrahimov Elnur Elxan oğlu- Sərbəst auditor; 
18. Kərimov Natiq İmran oğlu- “PREMİUM- AUDİT” MMC-nin direktor-auditoru; 
19. Qurbanov Elçin İbad oğlu- “VXA-Audit” MMC-nin direktor-auditoru;  
20. Musayev Adıgözəl Maqsud oğlu- Sərbəst auditor; 
21. Sadıxov Azad Adil oğlu- “CACS AUDİT” MMC-nin auditoru; 
22. Soltanov Qulu Mehbalı oğlu- Sərbəst auditor; 
23. Süleymanova Elzadə Süleyman qızı- “Azel-Audit” MMC-nin direktor-auditoru; 
24. Şirinov Yasin Rza oğlu- Sərbəst auditor; 
25. Talıbov Nəcəf Musa oğlu- Sərbəst auditor; 
26. Vahabov Adil İdris oğlu- “Kermur Audit və Konsaltinq” MMC-nin direktor-auditoru; 
27. Zərbəliyev İlkin Aslan oğlu- “Moss Adams Azərbaycan” MMC-nin auditoru. 
 
2. Bu sərəncamın 1-ci bəndində göstərilmiş auditorlara tapşırılsın ki, onlara tapşırılan 

yoxlamaların 2017-ci il 8 may tarixli 1/23 nömrəli sərəncamın 1-ci bəndində hazırlanması 
nəzərdə tutulmuş “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair 
tələblər haqqında” Qaydaya uyğun olaraq vaxtında və keyfiyyətlə aparılmasını təmin etsinlər. 

3. Bu sərəncamla təsdiq edilmiş siyahıda nəzərdə tutulmuş auditorların hər birinin 
təqvim ili ərzində səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə zərurət olduqda ən azı 3 yoxlama 
aparması məqsədəmüvafiq hesab edilsin. 

4. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalarda iştirak edən 
auditorların işləri ilin yekununa dair reytinq səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsi zamanı nəzərə 
alınsın və bu barədə müvafiq qaydalara zəruri əlavə və dəyişikliklər edilsin. 

5. Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə (M.Abbasov) tapşırılsın ki: 
- səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara cəlb ediləcək 

auditorların onlara həvalə edilən tapşırıqlar üzrə müvafiq təcrübə və bilikləri nəzərə alınmaqla 
düzgün seçiminin aparılmasını təmin etsin; 

- hər rübün sonunda səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamaların 
vəziyyətinə dair arayış hazırlayıb təqdim etsin; 

- yoxlamaların auditorlar tərəfindən aparılmasının təşkili, tənzimlənməsi və 
hesabatlığın aparılması üzrə müvafiq tədbirləri həyata keçirsin; 

- səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamaların rəsmiləşdirilməsi və 
müvafiq qurumlara göndərilməsini məsul auditorlarla birlikdə həyata keçirsin; 

- bu sərəncamın mətninin siyahıda adları qeyd edilən Palatanın üzvlərinə və 
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş 
idarəsinə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, Azərbaycan 
Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə 
göndərilməsini təmin etsin. 

6. Bu sərəncamla təsdiq edilmiş siyahıda adları olmayan auditorlar tərəfindən 
səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişlərinin qəbulu və icrası yolverilməz hesab edilsin. 

7. Bu sərəncamın mətninin Auditorlar Palatasının internet səhifəsində yerləşdirilməsi 
təmin edilsin. 

8. Bu sərəncamın icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram. 
 
 
 
            SƏDR       V.NOVRUZOV 
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