
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLAR PALATASI  
İLK HƏMKARLAR İTTİFAQI TƏŞKİLATININ  

HESABAT-SEÇKİ YIĞINCAĞININ (KONFRANSININ) 
(Bakı şəhəri, S.Y.Bakuvi küçəsi - 35)  

P R O T O K O L U 
 

Bakı şəhəri                                         № 05                                       07 may 2019-cu il 
 

Təşkilatın işçilərinin ümumi sayı:     550 nəfər 
Həmkarlar İttifaqı üzvlərinin sayı:   475 nəfər    
İştirak edirlər (seçilmiş nümayəndələr):   70 nəfər 
İştirak etmirlər (üzürlü səbəbdən):     405 nəfər 
Yığıncağa dəvət olunanlar: – Azərbaycan Dövlət İdarələri İctimai Xidmət İşçiləri 
Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin Aparatının rəhbəri Şaiq Əhmədov, 
Azərbaycan Dövlət İdarələri İctimai Xidmət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika 
Komitəsinin Əmək müfəttişi Valeh Nağıyev 
 

Sədrlik etdi: Q.Bayramov 
Katib: S.Məmmədova 
 

YIĞINCAĞIN (KONFRANSIN) GÜNDƏLİYİ: 
1. 2017-ci il 05 may tarixindən 2019-cu il 05 may tarixinədək olan dövr üçün ilk Həmkarlar 

İttifaqı Komitəsinin fəaliyyəti haqqında (Məruzəçi: Səbuhi Gülməmmədov – Həmkarlar 

İttifaqı Komitəsinin sədri). 

2. 2017-ci il 01 yanvar tarixindən 2018-ci il 31 dekabr tarixinədək olan dövr üçün ilk 

Həmkarlar İttifaqı təşkilatının təftiş komissiyasının işi haqqında hesabat (Məruzəçi: 

Abbasəli Qurbanov – Həmkarlar İttifaqı təşkilatının təftiş komissiyasının sədri). 

3. İlk Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin və təftiş komissiyasının say tərkibinin müəyyən edilməsi 

və üzvlərinin seçilməsi haqqında. 

4. İlk Həmkarlar İttifaqı təşkilatının sədrinin seçilməsi haqqında. 
 

     Gündəlik və yığıncağın reqlamenti səsvermə yolu ilə təsdiq edildi. 
 

     Yığıncağın gündəliyi və reqlamenti təsdiq edildikdən sonra gündəlik üzrə məsələlərin 

müzakirəsinə başlanıldı. Yığıncaqda bütün məsələlər üzrə səsvermə açıq şəkildə həyata 

keçirildi. 



     İclasın gündəliyinə başlamazdan əvvəl iclasın sədri Q.Bayramov məlumat verdi ki, 

bugünkü hesabat-seçki yığıncağı konfrans adı altında keçirilir. Ona görə ki, hal-hazırda 

Auditorlar Palatasının üzvü olan auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar respublika ərazisində 

auditor xidməti göstərirlər və bu səbəbdən onların nümayəndələri iştirak etməklə həmkarlar 

ittifaqının bir qism üzvlərinin iştirakı ilə hesabat-seçki yığıncağının keçirilməsi 

məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. Bu barədə HİK-nin İdarə Heyətinin 2019-cu il 04 aprel 

tarixli iclasında geniş müzakirə aparılmış və iclasın 04 saylı qərarı ilə həmkarlar ittifaqının bir 

qism üzvlərinin iştirakı ilə hesabat-seçki yığıncağının konfrans adı altında keçirilməsi 

məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir.   

     1. Eşidildi: Gündəlikdəki birinci məsələ ilə bağlı Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri 

Səbuhi Gülməmmədov 2017-ci il 05 may tarixindən 2019-cu il 05 may tarixinədək olan dövr 

üçün ilk həmkarlar ittifaqı komitəsinin fəaliyyəti haqqında hesabat məruzəsi ilə çıxış etdi 

(məruzə protokola əlavə olunur).  

2. Eşidildi: Gündəlikdəki ikinci məsələ ilə bağlı Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin təftiş 

komissiyasının sədri Abbasəli Qurbanov 2017-ci il 01 yanvar tarixindən 2018-ci il 31 dekabr 

tarixinədək olan dövr üçün təftiş komissiyasının işi haqqında ilk həmkarlar ittifaqı komitəsinin 

ilk işi haqqında çıxış etdi (məruzə protokola əlavə olunur).  

Sədr: Hesabatları dinlədikdən sonra iki məsələ üzrə çıxışlara və müzakirələrə başlamaq 

olar. 

Eşidildi: 
 1. Auditorlar Palatasının üzvü, “Azərbeynəlxalq audit xidməti” MMC-nin direktoru-auditor 

Misir Əhmədov öz çıxışında Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədrinin və təftiş komissiyasının 

hesabat məruzəsindən çox razı qaldığını bildirdi və qeyd etdi ki, həqiqətən komitəyə 

müraciətlərimiz heç vaxt cavabsız qalmır, bayram günlərində daim bizimlə əlaqə yaradılır, 

bayram şənliyinə biletlər verilir, ailəvi istirahətlərimizin təmin olunması üçün yollayışlarla təmin 

olunuruq. Sonra o, Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədrliyinə yenidən Səbuhi Gülməmmədovun 

seçilməsinin dəstəklənməsini və eyni zamanda üzvlərimizə müraciət edərək həmkarların 

üzvlük haqqını vaxtında ödəmələrini xahiş etdi və komitənin işini qənaətbəxş qiymətləndirdi. 

2. Auditorlar Palatasının üzvü, Sərbəst auditor Aftandil Əliyev öz çıxışında Həmkarlar 

İttifaqı Komitəsinin sədrinin və təftiş komissiyasının hesabat məruzəsindən tam razı qaldığını 

və məhsuldar işlədiklərini bildirdi, o qeyd etdi ki, məhdud maliyyə və büdcə çərçivəsində çox 

işlər görülmüş və həqiqətən komitəyə müraciətlərimiz heç vaxt cavabsız qalmamış, ailə 

üzvlərimiz yollayışlarla təmin olunmuş, “Qurban Bayramı”nda hər kəsə qurbanlıq paylanılmış, 

bayram şənliklərinə biletlər verilmiş, ümumiyyətlə komitəyə nə məsələ ilə bağlı müraciət 

olunursa imkanları daxilində o məsələnin həlli üçün çalışırlar. Sonra o, üzvlərimizə müraciət 



edərək xahiş etdi ki, həmkarların maddi vəziyyəti nə qədər yaxşı olarsa bizim üçün daha çox 

işlər görülər, ona görə də təklif edirəm ki, komitənin xüsusi fondu yaradılsın və biz üzvlər 

tərəfindən həmin fonda yardımlar edilsin. Sonda o komitənin işini qənaətbəxş qiymətləndirdi. 

 3. Auditorlar Palatasının üzvü, “TNM Audit” MMC-nin direktoru-auditor Nəcəf Talıbov çıxış 

edərək son 13 il ərzində Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin öz üzvləri üçün mədəni-kütləvi 

tədbirlərin çox yaxşı səviyyədə keçirilməsini, dövlət səviyyəsində keçirilən bayramlarla 

əlaqədar tədbirlərin keçirilməsini vurğuladı və eyni zamanda komitə sədrinin həqiqətən də bu 

tədbirlərin keçirilməsində çox böyük məsuliyyətlə işlədiyini vurğuladı. O komitənin işini yaxşı 

qiymətləndirməklə hamını yenidən komitə sədrliyinə Səbuhi Gülməmmədova dəstək olmağa 

çağırdı. 

4. Auditorlar Palatasının üzvü, “Cavid-Audit” MMC-nin direktoru-auditor Şahbaz 

Məmmədov öz çıxışında Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədrinin və təftiş komissiyasının həm 

hesabat məruzəsindən çox razı qaldığını, həm də tədbirin yüksək səviyyədə təşkil 

olunduğunu bildirdi və qeyd etdi ki, həqiqətən hesabatlardan da göründüyü kimi üzvlərin 

əmək və istirahət hüquqlarının pozulması hallarının baş vermədiyinin şahidləri olduq. O 

komitənin işini yaxşı qiymətləndirməklə hamını yenidən komitə sədrliyinə Səbuhi 

Gülməmmədova dəstək olmağa çağırdı. 

 5. Auditorlar Palatasının üzvü, “Azel-Audit” MMC-nin direktoru-auditor Elzadə 

Süleymanova çıxış edərək bildirdi ki, biz hər zaman Həmkarlar İttifaqına ümid qapısı, 

stimulverici orqan kimi baxmışıq və ona görə də Həmkarlar İttifaqının fəaliyyətinə heç bir 

iradımız olmamışdır. Əksinə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi bütün keçirdiyi tədbirlərə bizləri dəvət 

etmiş, eyni zamanda öz təminatları ilə bizləri təmin etmişdir. Sonra o, üzvlərimizə müraciət 

edərək xahiş etdi ki, həmkarların maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün xüsusi fond 

yaradılsın və komitənin işini qənaətbəxş qiymətləndirdi. 

 6. Auditorlar Palatasının üzvü, Sərbəst auditor İbiş Əliyev öz çıxışında daha peşəkar 

həmkar işçisi kimi Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olduğunu və 

komitənin çox az büdcə ilə əlindən gələn bütün işləri həyata keçirdiyini bildirdi. O Təftiş 

Komissiyasının hesabatında bu işlərin əks olunduğunu qeyd etdi. Sonra o, üzvlərimizə 

müraciət edərək xahiş etdi ki, həmkarların maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün xüsusi 

fond yaradılsın, üzvlərin sayı artırılsın, xaricdə müalicə və istirahət üçün yollayışlar verilsin, 

komitənin üzvləri daha səylə çalışsın  və komitənin işini qənaətbəxş qiymətləndirdi. 

7. Auditorlar Palatasının üzvü, Sərbəst auditor Novruz Pənahov öz çıxışında Həmkarlar 

İttifaqı Komitəsinin ona həmişə qayğı, diqqət, maddi yardım göstərdiyini qeyd etdi və buna 

görə də Palatanın rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirdi. O Səbuhi Gülməmmədovun peşəkar 



təşkilatçılığını çox yüksək qiymətləndirərək onun yenidən komitənin sədri vəzifəsinə 

seçilməsini təklif etdi və komitənin işini yaxşı qiymətləndirdi. 

8. Auditorlar Palatasının üzvü, Sərbəst auditor Yasin Şirinov öz çıxışında hesabatlarda əks 

olunan, görülən işləri çox yüksək qiymətləndirdi və rəhbərliyin qayğısı nəticəsində xırda 

maliyyə ilə çox gözəl işlərin həyata keçirildiyini vurğuladı və  Səbuhi Gülməmmədovun 

yenidən Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri vəzifəsinə seçilməsini təklif etdi. Sonra o qeyd 

etdi ki, Sovet dövründə Həmkarlar İttifaqı daha geniş və əlaqəli fəaliyyət göstərirdi. Ona görə 

də yaxşı olardı ki, xaricə və ölkə daxilinə yollayışların sayı artırılsın, o Həmkarlar İttifaqı 

Komitəsinin işini qənaətbəxş qiymətləndirdi. 

 9. Auditorlar Palatasının üzvü, “Şəfəq Audit Konsaltinq” MMC-nin direktoru Şirvan 

Abbasov çıxış edərək doğrudan da son 13 il ərzində Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin işi çox 

canlanmışdır və kifayət qədər tədbirlər həyata keçirilir. Az büdcə ilə çox işlərin görüldüyünü 

bildirdi və Səbuhi Gülməmmədovun insani keyfiyyətlərinin, xarakterinin bu vəzifəyə çox uyğun 

olduğunu qeyd etdi. O, komitənin işini yaxşı qiymətləndirməklə hamını yenidən komitə 

sədrliyinə Səbuhi Gülməmmədova dəstək olmağa çağırdı. 

 10. Auditorlar Palatasının Təşkilati-texniki təminat şöbəsinin arxivariusu Şəfəq Əliyeva 

çıxış edərək doğrudan da son illərdə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin işi çox canlanmışdır və 

kifayət qədər silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Sonra o, öz ailəsi üçün də həmkarlar ittifaqından 

yollayış, bayram tədbirləriə və teatrlara biletlərin aldığını vurğuladı. O, komitənin işini yüksək 

qiymətləndirməklə hamını yenidən komitə sədrliyinə Səbuhi Gülməmmədova dəstək olmağa 

çağırdı. 

 11. Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramov öz çıxışında həqiqətən də 

Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin ötən dövr ərzində gördüyü çoxşaxəli işlərin təqdirəlayiq 

olduğunu bildirdi. O qeyd etdi ki, rəhbərlikdə təmsil olunan bir şəxs kimi üzvlərin daim  

Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin işindən razı olduqlarının şahidi olmuşam, eyni zamanda mən 

özüm də həmkarların təminatında istifadə etmişəm. Sonra yeni seçiləcək heyətə gələcək 

işlərində müvəffəqiyyət arzulayaraq komitənin işini qənaətbəxş qiymətləndirdi. 

 12. Auditorlar Palatasının sədr müavini Fəxrəddin İsmayılov öz çıxışında obyektiv 

çıxışlarına görə əməkdaşlara təşəkkür etdi və həqiqətən də Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin 

ötən dövr ərzində gördüyü çoxşaxəli işləri çox yüksək qiymətləndirdi. Yeni seçiləcək heyətə 

gələcək işlərində müvəffəqiyyət arzulayaraq onlardan təsdiq etdikləri tədbirlər planına uyğun 

olaraq daha da ciddi işləmələrini tələb etdi. 

Çıxışların kəsilməsi barədə təklif verilir. Səsvermədən sonra təklif qəbul olunur. 

Sədr: Təklif var ki, Auditorlar Palatası ilk Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin və Təftiş 

Komissiyasının ötən dövr üçün fəaliyyətinə qiymət verilsin. 



Təklif olunur ki, Auditorlar Palatası ilk Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin və Təftiş 

Komissiyasının ötən dövr üçün fəaliyyəti qənaətbəxş hesab edilsin. 

Səsvermədən sonra təklif qəbul olunur. 

Qərara alındı: Auditorlar Palatası ilk Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin və Təftiş 

Komissiyasının ötən dövr üçün fəaliyyəti qənaətbəxş hesab edilsin. 

3. Eşidildi: 
Sədr: Gündəlikdəki üçüncü məsələ - ilk təşkilatın Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin və Təftiş 

Komissiyasının say tərkibinin müəyyən edilməsi və üzvlərin seçilməsi haqqında məlumat 

verir. 

Sədr: Təklif var ki, Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sayı 7 nəfər, Təftiş Komissiyasının sayı 

isə 3 nəfər müəyyən olunsun. 

Müzakirələrdən və səsvermədən sonra yığıncaq (konfrans) qərar qəbul edir.   

Qərara alındı: Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin say tərkibi 7 nəfər, Təftiş Komissiyasının say 

təkibi isə 3 nəfər müəyyən olunsun. 

     Sonra iclasa sədrlik edən Q.Bayramov Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin və Təftiş 

Komissiyasının aşağıdakı tərkibdə yeni heyətinin seçilməsini açıq və ya gizli səsə 

qoyulmasını təklif edərək siyahını təqdim etdi. 

Yığıncaq iştirakçıları tərəfindən səsvermənin açıq şəkildə həyata keçirilməsi təklifi 

bəyənilərək, təqdim olunmuş siyahı açıq səsə qoyularaq iclas iştirakçıları tərəfindən yekdilliklə 

qəbul edildi. 

Qərara alındı: Aşağıda adları çəkilən şəxslər həmkarlar ittifaqı komitəsinin üzvləri 

seçilsinlər: 
    1. Səbuhi Yediyar oğlu Gülməmmədov (Auditorlar Palatasının icraçı direktoru) 

    2. Rövşən Asif oğlu Cəfərli (Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdir müavini) 

    3. Yunis Rövşən oğlu Mustafayev (Audit komitələri və daxili audit qurumları ilə iş şöbəsinin 

baş mütəxəssisi) 

    4. Fəridə Arif qızı Novruzova (Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinin əmək haqqı 

üzrə mühasibi) 

     5. Solmaz İlham qızı Məmmədova (Dövlət proqramlarının və tapşırıqlarının icrası 

şöbəsinin baş mütəxəssisi) 

     6. Şəfiqə Lətif qızı Əsgərova (Xarici əlaqələr, beynəlxalq təşkilatlarla iş və icyimaiyyətlə 

əlaqə şöbəsinin baş məsləhətçisi) 

    7. İbiş Müseyib oğlu Əliyev (Sərbəst auditor) 

 

Aşağıda adları çəkilən şəxslər Təftiş Komissiyasının üzvləri seçilsinlər: 



    1. Abbasəli Şükür oğlu Qurbanov (“Analitik-Audit Konsaltinq” MMC-nin direktoru-auditor) 

     2. Gövhər İslam qızı Əhmədova (Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinin maliyyəçi-

mühasibi) 

     3. Adilə Teymur qızı Həsənova (Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinin mühasib-

xəzinədarı). 

4. Eşidildi: 
Sədr: Gündəlikdəki dördüncü məsələ - ilk həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədrinin seçilməsi 

haqqında məlumat verir. 

Sədr: Təklif var ki, Səbuhi Yediyar oğlu Gülməmmədov (Auditorlar Palatasının icraçı 

direktoru) Auditorlar Palatası ilk Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri vəzifəsinə seçilsin. 

Səsvermədən sonra qərar qəbul olundu. 

Qərara alındı: Səbuhi Yediyar oğlu Gülməmmədov (Auditorlar Palatasının icraçı 

direktoru) Auditorlar Palatası ilk Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri vəzifəsinə seçilsin. 

 Sonda Azərbaycan Dövlət İdarələri və İctimai Xidmət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika 

Komitəsinin Aparatının rəhbəri Şaiq Əhmədov çıxış edərək yeni seçilmiş heyəti təbrik etdi və 

öz tövsiyyələrini çatdırdı. 
 

     Beləliklə, hesabat-seçki yığıncağı (konfrans) öz işini yekunlaşdırdı.  

 

 

                     Yığıncağın sədri:                                                      Q.Bayramov 
           
                     Yığıncağın katibi:                                                     S.Məmmədova 

 


