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Seminarlarda fəal iştirak etmiş Auditorlar Palatasının üzvlərinə və 
əməkdaşlarına təşəkkür elan edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədrinin “MDB ölkələrində auditorun 
peşə fəaliyyətinin inkişafının əsas istiqamətləri” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-
praktik konfransın nəticələri barədə 2021-ci il 4 may tarixli 1/11 nömrəli sərəncamının 
icrasını təmin etmək məqsədilə konfransda müzakirə edilmiş mövzulara dair 2021-ci ilin 
24-26 may tarixlərində müəyyənləşdirilmiş qrafik üzrə onlayn qaydada seminarların 
təşkilini və yüksək səviyyədə  keçirilməsini nəzərə alaraq  

 

                                               ƏMR EDİRƏM:  
 

1. Seminarlarda fəal iştirak etmiş Auditorlar Palatasının aşağıda adları qeyd edilən 
üzvlərinə, əməkdaşlarına və məruzəçilərə təşəkkür elan edilsin: 

 

Altay Cəfərov – Palata Şurasının üzvü, sərbəst auditor;  
Elmira Behbudova – Kadr hazırlığı idarəsinin rəisi; 
Elnur İbrahimov – Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqə qarşı mübarizə və   
                             keyfiyyətin yüksəldilməsi idarəsinin rəisi;  
Fəqan Qarayev – Sədrin müşaviri, Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin sədri;  
Qəşəm Bayramov – Palata Aparatının rəhbəri;  
Qoşqar Əhmədov – Auditin innovativ inkişafı və operativ tənzimləmə  idarəsinin rəisi;  
Naib Yusifov – Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitənin sədri;  
Nəcəf Talıbov – Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri, Elm və auditor   
                          fəaliyyətinin  metodoloji təminatı üzrə komitənin sədri;   
Nəsibə Muradxanova – “KPMG Audit Azərbaycan” MMC-nin direktor-auditoru; 
Səbuhi Gülməmmədov – Palatanın icraçı direktoru; 
Üzeyir Fətiyev – Şəffaflığın təminatı, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı  
                           mübarizə üzrə komitənin sədri, sərbəst auditor;  
Vasif Cavadov – Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinin rəisi;  
Vəli Rəhimov – Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinin rəisi; 
Zamin Hüseynov – Auditor təşkilatlarının inkişafına dəstək üzrə komitənin sədri. 
 

2. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinə (V.Cavadov) və Şəxsi heyət 
üzrə menecerə (N.Abdullayeva) tapşırılsın ki, bu qərarın 1-ci bəndində adları qeyd edilən 
Palatanın üzvlərinin və əməkdaşlarının şəxsi işlərinə müvafiq qeydlərin aparılması təmin 
edilsin.  

3. Konfransda və seminarlarda müzakirə edilmiş məsələlərin Palatanın struktur 
bölmələri tərəfindən tətbiqinin həyata keçirilməsi istiqamətində işlərin icrası davam  
etdirilsin. 

 

        Əsas:  Aparatın rəhbəri Q.Bayramovun  
27.05.2021-ci il tarixli xidməti məktubu. 

 

 
 
          Palatanın sədri                                               Vahid Novruzov 


