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Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən 
 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabnetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli  

615 nömrəli Qərarının icrası barədə 
 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 615 nömrəli 
“Lisenziya və ya icazə verən orqanların lisenziya və ya icazənin, onun dublikatının və 
əlavəsinin verilməsinin, yenidən rəsmiləşdirilməsinin, dayandırılmasının, bərpasının və ya 
ləğvinin “Lisenziyalar və icazələr” portalı vasitəsilə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün son 
müddətlər”in, “Lisenziyalar və icazələr” portalına inteqrasiya edilməli olan informasiya 
sistemlərinin siyahısı və həmin informasiya sistemlərinin portala inteqrasiyası üçün son 
müddətlər”in və “İnformasiya sistemlərinin “Lisenziyalar və icazələr” portalına inteqrasiyası 
üçün texniki tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında qərarının 1-ci və 3-cü əlavəsinə uyğun 
olaraq, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən auditor fəaliyyəti 
göstərmək üçün veriləcək icazənin və onun dublikatının, yenidən rəsmiləşdirilməsinin, 
dayandırılmasının, bərpasının və ya ləğvinin “Lisenziyalar və icazələr” portalına qoşulması və 
İnformasiya sistemlərinin “Lisenziyalar və icazələr” portalına inteqrasiyası üçün texniki 
tələblər”in yaradılmasını və Qərarın icrasını təmin etmək məqsədilə  
 
                                                       QƏRARA ALIRAM: 
 

1. Auditorlar Palatası tərəfindən auditor fəaliyyəti göstərmək üçün veriləcək icazənin və 
onun dublikatının, yenidən rəsmiləşdirilməsinin, dayandırılmasının, bərpasının və ya ləğvinin 
“Lisenziyalar və icazələr” portalına qoşulması və İnformasiya sistemlərinin “Lisenziyalar və 
icazələr” portalına inteqrasiyası üçün texniki tələblər”in yaradılmasını təmin etmək məqsədilə 
aşağıdakı tərkibdə işçi qrupu yaradılsın: 
 
                                                     İşçi qrupunun rəhbəri 
               Səbuhi Gülməmmədov – Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinin rəisi. 
 
                                                     İşçi qrupunun üzvləri 
               Nəcəf Talıbov      –     Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər  
                                                  üzrə müşaviri; 
               Vəli Rəhimov       –     Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinin rəisi; 



               Elnur İbrahimov   –     Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinin rəisi; 
               Elmira Behbudova –   Kadr hazırlığı və ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsinin müdiri; 
               Nərmin Əhmədli   –     Auditin təşkili, akkreditasiya və üzvlük şöbəsinin  
                                                   müdir müavini; 
               İmam Baxış Zeynallı – Aparatın İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssisi                      

2. İşçi qrupuna tapşırılsın ki, bir ay müddətində Auditorlar Palatası tərəfindən Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 615 nömrəli Qərarının icrasını təmin etsinlər. 

3. Bu Sərəncamın icrasına nəzarət Auditorlar Palatasının sədr müavini F.İsmayılova 
həvalə edilsin. 
 
 
 
                      SƏDR                                                         V.NOVRUZOV 
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