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Bakı şəhəri                     №1/37                                             28 iyun 2018-ci il 
 

                        Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
                                   Apellyasiya Şurasının yaradılması haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti orqanlarında Apellyasiya Şurasının yaradılması haqqında” 2016-cı il 3 fevral 
tarixli 762 nömrəli Fərmanına dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 5 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, yeni redaksiyada verilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apellyasiya 
Şurasının “Nümunəvi Əsasnamə”si barədə Fərmandan irəli gələn vəzifələrin icrasını təmin 
etmək məqsədilə  

 

                                            QƏRARA ALIRAM: 
 

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti, o cümlədən auditor 
xidmətinin göstərilməsi ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin şikayətlərinə baxılması 
sahəsində şəffaflığın və obyektivliyin təmin edilməsi, bu sahədə şəxslərin hüquqlarının və 
qanunla qorunan maraqlarının müdafiəsi məqsədilə aşağıdakı tərkibdə Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının Apellyasiya Şurası yaradılsın: 

 

Apellyasiya Şuranın sədri: 
 

İsmayılov Fəxrəddin Həsən oğlu - Auditorlar Palatası sədrinin müavini. 
 

Apellyasiya Şuranın üzvləri: 
 

İbrahimov Elnur Elxan oğlu - Standartlaşdırma, hesabatlılıq və 
təhlil idarəsinin rəisi, Auditorlar Palatası 
Şurasının üzvü, sərbəst auditor; 

Talıbov Nəcəf Musa oğlu - Auditorlar Palatası sədrinin elmi-
metodik məsələlər üzrə müşaviri; 

Namazəliyev Yaşar Adil oğlu - Auditin keyfiyyətinə nəzarət 
şöbəsinin müdiri; 

Sadıxov Azad Adil oğlu - “FCHAİN AUDİT” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin  auditoru; 



 
 

Aqeyeva Yelena Yevgenyevna - “G&A audit” Məhdud Məsuliyyətli   
Cəmiyyətinin  auditoru; 

Ağayev Akif Ağa oğlu - “Şəfəq Audit Konsaltinq” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin  auditoru; 

Axundov Vaqif Xəlil oğlu - sərbəst auditor; 

Hacıəzizov İlham İsfəndiyar oğlu - sərbəst auditor. 
 

2. Apellyasiya Şurasının cari fəaliyyətinin təşkili üçün Apellyasiya Şurasının sədrinin 
təqdimatına əsasən Auditorlar Palatasının sədri tərəfindən Apellyasiya Şurasının Katibliyi 
yaradılır. 

2.1. Katiblik: 

2.1.1. Apellyasiya Şurasına daxil olan müraciətlərlə əlaqədar təşkilati tədbirləri həyata 
keçirir; 

2.1.2. Apellyasiya Şurasının iclaslarının protokolunu tərtib edir və imzalanması üçün 
Apellyasiya Şurasının sədrinə təqdim edir; 

2.1.3. Apellyasiya Şurasının qərarlarının (məktublarının, digər sənədlərinin) layihəsini 
hazırlayır, baxılması və imzalanması üçün Apellyasiya Şurasının sədrinə təqdim edir; 

2.1.4. Apellyasiya Şurasının qərarlarının (məktublarının, digər sənədlərinin) aidiyyəti 
üzrə göndərilməsini təmin edir; 

2.1.5. Apellyasiya Şurasında baxılan şikayətlərin uçotunu aparır, onları təhlil edir, 
ümumiləşdirir və nəticəsi barədə Apellyasiya Şurasının sədrinə yarımillik və illik arayışlar 
(hesabatlar) təqdim edir; 

2.1.6. Apellyasiya Şurasına daxil olan şikayətlər barədə zəruri məlumatları tələb 
olunan qaydada “Elektron hökumət” portalındakı “Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti 
orqanlarının Apellyasiya Şuralarına müraciətlərin elektron qəbulu sistemi”nə daxil edir, 
habelə Apellyasiya Şurasının iclaslarında baxılan məsələlər barədə məlumatı Auditorlar 
Palatasının rəsmi internet səhifəsi vasitəsilə yayır; 

2.1.7. Apellyasiya Şurasının fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını, 
siyahısı qanunla müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan informasiyanın Auditorlar Palatasının 
rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilməsini və daim yenilənməsini təmin edir; 

2.1.8. Apellyasiya Şurası sədrinin göstərişlərini icra edir; 

2.1.9. Apellyasiya Şurasının protokollarının və qərarlarının əsllərini, habelə şikayətlərlə 
bağlı Apellyasiya Şurasına daxil olmuş və toplanmış sənədləri saxlayır; 

2.1.10. Əsasnamədə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirir və hüquqları 
həyata keçirir; 

2.1.11. Katibliyin rəhbəri və tərkibinə daxil olan şəxslər icra intizamına ciddi əməl 
etməlidirlər. 

3. Apellyasiya Şurasının sədri, digər üzvləri və (və ya) Katibliyinin rəhbəri Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasının iclasına dəvət olunduqda iclasda 
iştirak etməlidirlər. 
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4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasının qərarı daxil 
olduqda, həmin qərarın bir ay müddətində (bu qərarda ayrı müddət nəzərdə 
tutulmamışdırsa) icra edilməsi, yol verilmiş qanun pozuntularının aradan qaldırılması, o 
cümlədən qanunsuz qərarların ləğv edilməsi, təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması 
Apellyasiya Şurası və Auditorlar Palatası tərəfindən təmin edilməli, nəticəsi barədə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasına və şikayətçiyə 
məktub göndərilməlidir. 

5. “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Apellyasiya Şurasının yaradılması 
haqqında” 2016-cı il 12 fevral tarixli 1/8 nömrəli Sərəncam qüvvədən düşmüş hesab edilsin 

6. Bu sərəncamın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

 
 
 
             SƏDR                                     V.NOVRUZOV  
 

3 
 


