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İnstitusional inkişaf:  

1. ABA-nın 2016-2020-ci illəri əhatə edən Strateji Planının layihəsi hazırlanmış və Rəyasət 

Heyətinin 15 yanvar 2016-cı il tarixli iclasında təsdiq edilmişdir;  

2. ABA-nın nəzdində yaradılan Ekspert Qruplarının Əsasnaməsi həmin iclasda təsdiq 

edilmişdir;  

3. Münsiflər Məhkəməsinin Əsasnaməsi təsdiq edilmişdir;  

4. ABA-nın 2016-cı il üzrə İş Planı təsdiq edilmişdir; 

5. ABA-nın nəzdində daimi fəaliyyət göstərəcək doqquz Ekspert Qrupunun tərkibi təsdiq 

edilmişdir. Bu Qruplar Hüquqi məsələlər, İT, Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət 

Kanalları, Kredit işi və risk, Tədris strategiyaları, maliyyə savadlığı və insan resurslarının 

idarə olunması, Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və komplayens, Mühasibat 

uçotu, vergi və hesabatlılıq, İpoteka krediti proqramının inkişaf etdirilməsi, Marketiq və 

PR üzrə Ekspert qruplarıdır.  

6. Ekspert Qruplarının iclasları keçirilib İş planları təsdiq edilmişdir;  

7. ABA-nın saytı tam yenilənib və istifadəyə verilib.  

8. Banklar və Biznes Qəzetinin fəaliyyətinin bərpası üçün hüquqi sənədlər hazırlanıb və 

qəzetin fəaliyyəti bərpa olunub. Qəzetin online versiyası, bbn.az domainli saytı hazırlanıb 

istifadəyə verilib.  

9. Azərbaycanda mütəşəkkil banklararası kredit bazarını canlandırmaq məqsədilə 

Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) dəstəyi ilə “Banklararası Kredit Bazarının 

Təminatlı Pul Bazarı Seqmentinə Dair Kollektiv Saziş”in son versiyası hazırlanmışdır; 

10. ABA-nın Nizamnaməsinə əlavə və dəyişiklər RH iclasında təsdiq olunub və Ədliyyə 

Nazirliyində qeydiyyatdan keçib;  

11. ABA ilə Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (BMK) arasında Təminatlı Əqdlər (daşınar 

əmlakın yüklülüyü) sahəsində birgə fəaliyyətlə bağlı əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmış, 

müqavilə çərçivəsində Təminatlı Əqdlərdən istifadənin cari səviyyəsi ilə bağlı sorğunun 

keçirilməsi, bu sahədə islahatlara dəstək olmaq üçün konfrans və seminarların təşkili, 

“Təminatlı Əqdlər Haqqında Qanun”un layihə şəklində hazırlanaraq banklarla birlikdə 

müzakirəsi həyata keçirilmişdir. 

12. MBNP-nin Direktorlar Şurasının sədri cənab Rüfət Aslanlı, Palatanın Baş icraçı direktoru 

cənab İbrahim Alışov, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti cənab Zakir 



Nuriyev və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin İcra baş idarəsinin rəisi  -  Baş 

icra məmuru vəzifəsini icra edən cənab Nurəddin Mustafayevin iştirakı ilə görüş 

keçirilmiş və “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu sahəyə aid 

digər qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi, bununla bağlı beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilməsi, ABA tərəfindən hazırlanmış və Ədliyyə Nazirliyində müzakirələr 

nəticəsində verilmiş təkliflər üzrə “İcra haqqında” Qanuna yaxın zamanlarda dəyişikliyin 

edilməsi, İcra fəaliyyətinin həyata keçirildiyi zaman meydana çıxan bütün problemlər 

haqqında tərəflər bir-birini operativ şəkildə məlumatlandırması ilə bağlı məsələlərə dair 

müvafiq qərarlar qəbul edilmiş və Protokol imzalanmışdır.  

 

Tədbirlər və keçirilmiş görüşlər 

1. 15 yanvar 2016-cı ildə ABA-nın Rəyasət Heyətinin geniş tərkibdə iclası keçirilib, iclas 

zamanı 2015-ci ilin 4-cü rübü üzrə görülmüş işlər, maliyyə hesabatları, ABA-nın 2016-cı 

ilə Strateji Planı və digər sənədlər təsdiq olunub.  

2. ABA tərəfindən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) edilmiş müraciətə əsasən 28 

yanvar 2016-cı il tarixdə ABA-nın ekspertləri ilə DSMF-nin rəhbərliyi arasında görüş 

keçirilmişdır.  

3. 10 fevral 2016-cı il tarixində ABA-nın Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib. İclas zamanı 

bank sisteminin inkişafı ilə əlaqədar təkliflər müzakirə edilib və AMB-yə göndərilib.  

4. 04 mart 2016-cı il tarixində Post-neft iqtisadiyyatında bankların yeni strategiyası, onların 

dəstəklənməsi üçün Neft Fondunun imkanları Fondun direktoru Şahmar Mövsümovla 

müzakirə edilmiş, bankların təklifləri ona təqdim edilmişdir.  

5. 04 mart 2016-cı il tarixində AR Mərkəzi Bankının əsas binasında “Banklararası Kredit 

Bazarının Təminatlı Pul Bazarı Seqmentinə dair Kollektiv Saziş”lə bağlı, bir sıra 

bankların İdarə Heyəti sədrləri üçün görüş keçirilib; 

6. 12 mart 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Rəyasət Heyəti 

və Audit Komitəsi ilə İqtisadiyyat Naziri cənab Şahin Mustafayev arasında görüş 

keçirilib, görüş zamanı;   

i. İqtisadiyyat Nazirliyinin 2016-cı ildə qeyri-neft sektoru və onun sahələri üzrə artım 

proqnozları, inflyasiya və digər makroiqtisadi indikatorlarla bağlı proqnoz və gözləntiləri;  

ii. Hazırkı mürəkkəb şəraitdə kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi sahəsində görülən və 

planlaşdırılan tədbirlər; 

iii. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun fəaliyyət planları ilə bağlı müzakirələr; 

iv. Makroiqtisadi dayanıqlığın təmin olunması istiqamətində iqtisadi blok nazirliklər, 

Mərkəzi Bank və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının fəaliyyətlərinin koordinasiyası 

məsələləri və digər məsələlər müzakirə olunub və geniş təkliflər paketi cənab nazirə 

təqdim olunmuşdur.  



7. ABA-nın Beynəlxalq Əməkdaşlıq üçün Əmanət Bankları Fondu ilə bağladığı müqavilə 

çərçivəsində ABTM tərəfindən “Gənclər üçün maliyyə savadlığı” mövzusunda seminar 

keçirilmişdir.  

8. ABA-nın Beynəlxalq Əməkdaşlıq üçün Əmanət Bankları Fondu ilə bağladığı müqavilə 

çərçivəsində ABTM tərəfindən “Jurnalistlər üçün maliyyə savadlığı” mövzusunda 

seminar keçirilmişdir.  

9. 05 aprel 2016-cı ildə “Boulevard Hotel Baku”nun “Tağıyev” zalında “Anti-böhran 

idarəetməsində Türkiyə təcrübəsi” mövzusunda Forum keçirilmişdir. Forumda cənab 

Rüfət Aslanlı iştirak etmişdir. Forumun aparıcısı Türkiyə Bank Nəzarəti və 

Tənzimlənməsi Agentliyinin, həmçinin Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun sabiq 

rəhbəri cənab Engin Akçakoca olmuşdur. 

10.  04 aprel 2016-cı il tarixdə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında hüquqi və fiziki 

şəxslər üçün valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının cari vəziyyəti və atılmalı olan addımlar 

mövzusunda iclas keçirilmişdir. 

11. 06 aprel 2016-cı ildə BVF-nın (IMF) texniki yardım proqramı çərçivəsində Bakıda olan 

ekspertlərlə (8 nəfər) ABA Rəyasət Heyətinə üzv bankların rəhbərləri görüşmüş. Görüş 

zamanı aşağıdakı məsələlər müzakirə edilmiş və təkliflər verilmişdir: pul və valyuta 

bazarları; bank nəzarəti; AMB-nin siyasətləri və sair.  

12. “Tədris Strategiyaları, Maliyyə Savadlığı və İnsan Resurslarının İdarə Olunması” üzrə 

Ekspert Qrupunun üzvləri üçün işgüzar səhər yeməyi təşkil edilmişdir. Tədbirdə “Böhran 

zamanı insan resurslarının idarə edilməsi” mövzusunda Azərbaycan Bank Tədris 

Mərkəzinin direktoru cənab Cavanşir Abdullayev təqdimat etmiş və mövzu ətrafında 

geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır.  

13.  22 aprel 2016-cı il tarixdə ABA Rəyasət Heyətinin və Audit Komitəsinin üzvləri ilə 

Milli Məclisin deputatı Ziyad Səmədzadə və digər deputatlar arasında görüş 

keçirilmişdir;  

14.  26 aprel 2016-cı il tarixində “Kredit işi və risk” üzrə Ekspert Qrupu”nun “Banklarda 

mövcud və gözlənilən risklər” mövzusunda iclası keçirilmiş. Azərbaycan Bank Tədris 

Mərkəzinin direktoru Cavanşir Abdullayev İclasda dəvət olunmuş ekspert qismində çıxış 

etmişdir; 

15.  28 aprel 2016-cı il tarixdə ABA-nın Prezidenti və Rəyasət Heyətinin bəzi üzvləri ilə AR 

Mərkəzi Bankının rəhbərliyi arasında görüş keçirilmişdir. Görüş zamanı bank 

sektorundakı cari vəziyyət, qarşıda duran vəzifələr və görüləcək işlərlə bağlı müzakirələr 

aparılmışdır; 

16.  29 aprel tarixində ABA-nın Prezidenti ilə AR Neft Fondunun İcraçı direktoru arasında 

görüş keçirilmişdir. Görüşdə valyuta hərraclarının keçirilməsi və qiymətli kağızlar 

bazarının inkişafı perspektivləri, bu sahədə mövcüd imkanlar müzakirə edilmişdir; 

17.  10-17 may 2016-cı ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ilinə 

həsr edilmiş banklararası şahmat yarışı keçirilmişdir; 



18. 19 may 2016-cı il tarixində “Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və komplayens 

üzrə Ekspert Qrupu”nun üzvləri üçün “Tonbeller AG”  şirkətinin maliyyə və təşkilati 

dəstəyi ilə Marriott otelində Konfrans keçirilmişdir;  

19.  25 may 2016-cı il tarixində “Banklararası Kredit Bazarının Təminatlı Pul Bazarı 

Seqmentinə dair Kollektiv Saziş”in layihəsinin müzakirəsi üçün bankların iştirakı ilə 

ABA-da iclas keçirilmişdir; 

20.  26 may 2016-cı il tarixində BVF-nun (IMF) Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri 

Məhəmməd El Qorçi və missiyanın digər üzvləri ilə ABA-nın üzvləri arasında görüş 

keçirilmidir; 

21.  07 iyun 2016-ci il tarixində ABA-nın Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilmişdir; 

22.  30 iyun 2016-ci il tarixdə ABA-nın Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilmişdir; 

23.  Bəzi banklarda baş vermiş texniki və proqram təminatındakı nasazlıqlarla bağlı meydana 

çıxmış təhlükəsizlik məsələləri Ödəniş Sistemləri və İT Qrupu, eləcə də AMB və MBNP-

nin iştirakı ilə keçirilən geni iclasda müzakirə edilmiş, Unibank və YapıkrediBank 

Azərbaycanın nümayəndələri aidiyyatı üzrə tövsiyyə xarakterli çıxışlar etmişlər; 

24.  Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Tədqiqatlar və İnkişaf Mərkəzinin 

təşəbbüsü, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası, Azərbaycan Banklar Assosiasiyası 

(ABA), AccessBank və Bakı Sığortanın dəstəyi ilə 7-10 yaşlı uşaqlar üçün "Bu günün 

qənaəti, sabahın təminatı" adlı yay məktəbi keçirilmişdir; 

25.  15 avqust 2016-ci il tarixində ABA Rəyasət Heyətinin növbədənkənar iclası keçirilmiş 

və iclasda özəl kredit bürolarının yaradılması ilə əlaqədar məsələlər müzakirə edilmişdir; 

26.  17 avqust 2016-cı ildə MBNP Direktorlar Şurasının sədri cənab Rüfət Aslanlı ilə bank 

rəhbərləri arasında “Boulvard Hotel Baku”da görüş keçirilmişdir. 

27.  14 sentyabr 2016-cı il tarixdə ABA və Dünya Bankı Qrupunun üzvü olan Beynəlxalq 

Maliyyə Korporasiyası “Daşınar əmlakın yüklülüyü islahatı” adlı birgə Konfrans 

keçirmişdir; 

28.  22 sentyabr 2016 cı il tarixində ABA-nın prezidenti və Hüquq Qrupunun sədri Qorxmaz 

Ağayev AR Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik baş idarəsi və İcra baş idarəsinin 

rəhbərliyi  ilə görüşmüş və ABA-nın icra qanunvericiliyi və fəaliyyəti ilə bağlı təklifləri 

müzakirə edilmişdir; 

29.  07 noyabr 2016 cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının MBNP Direktorlar Şurasının 

sədri Rüfət Aslanlı, Palatanın Baş icraçı direktoru İbrahim Alışov, Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının prezidenti Zakir Nuriyev və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 

Nazirliyinin Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin rəisi  Nurəddin Mustafayevin 

iştirakı ilə MBNP-da görüş keçirilmişdir. 

30.  05 oktyabr 2016-ci il tarixində MBNP Direktorlar Şurasının sədri cənab Rüfət Aslanlının 

iştirakı ilə bank rəhbərlərinin görüşü keçirilmişdir; 

31. 8 oktyabr 2016-cı il tarixində ABA-nın maliyyə dəstəyi ilə çap olunan “Uğura inan, öz 

biznesinə başla” adlı biznes-bələdçinin ASAN Xidmət Mərkəzində təqdimat mərasimi 

keçirilmişdir; 



32.  21 oktyabr 2016-cı il tarixində MBNP-da, Palatanın rəhbərliyi, Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının Rəyasət Heyəti üzvləri və “ASAN Xidmət”in rəhbərliyinin iştirakı ilə 

görüş keçirilmişdir; 

33.  31 oktyabr 2016-cı il tarixdə Özəl Kredit Bürosunun nizamnamə və investisiya 

müqaviləsi layihəsi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün “PAŞABank” ASC-nin baş 

ofisində görüş keçirilmişdir. 

34.  08 noyabr 2016-cı il tarixində Özəl Kredit Bürosu ilə əlaqədar məsələlərin müzakirəsi 

məqsədilə ABA Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilmişdir; 

35.  24-25 noyabr 2016-cı il tarixlərində “Post-neft dövründə bankçılıq perspektivləri” adlı I 

Bankçılıq Forumu keçirilmişdir. Forum dörd Paneldən ibarət olmaqla, “Post-neft 

dövrünün çağırışları: yeni iqtisadi strategiya”, “Böhran şəraitində bankların idarə 

edilməsi və fəaliyyətlərinin diversifikasiyası: dünya təcrübəsindən dərslər”, “Bank 

qanunvericiliyi: problemlər və perspektivlər”, “Gələcəyin bankları: yeni texnologiyaların 

gətirdiyi imkanlar və risklər” mözvularını əhatə etmişdir; 

36.  03 dekabr 2016-cı il tarixdə MBNP-nin Direktorlar Şurasının sədri cənab Rüfət Aslanlı 

ilə ABA üzvlərinin rəhbərlərinin görüşü keçirilmişdir; 

37.  30 dekabr 2016-cı il tarixində ABA üzvləri və Ödəniş Sistemləri Qrupunun 

nümayəndələri Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərlə əlaqədar suallara aydınlıq gətirilməsi 

üçün Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyi ilə görüşmüşdür.  

 

Ekspert Qruplarının fəaliyyəti 

 

Hüquqi məsələlər üzrə Ekspert Qrupu 

Qrupun iclasları 

1. 28 yanvar 2016-cı il - ABA tərəfindən verilən təkliflərin müzakirəsi üçün DSMF-ilə 

görüş. 

2. 26 fevral 2016-cı il - Qrupun 2016-cı il üzrə İş planı və problemli kreditlərlə iş 

məsələləri.  

3. 16 may 2016-cı il - ABA tərəfindən hazırlanmış təkliflər Vergilər Nazirliyinin 

nümayəndələri ilə müzakirə edilmiş və təkliflər ümumiləşdirilərək Nazirliyə 

ünvanlanmışdır. 

4. 23 sentyabr 2016-cı il - Maliyyə Ombudsmanının Əsasnamə layihəsi, eləcə də 2016-cı 

ilin noyabr ayında ABA tərəfindən keçiriləcək Forumun “Bank qanunvericiliyi: 

problemlər və perspektivlər” adlı paneli ilə əlaqədar məsələlərin müzakirəsi. MBNP-nın 

hüquq departamentinin rəhbərliyi görüşdə iştirak etmişdir. 



5. 04 oktyabr 2016-cı il - İcra qanunvericiliyinə ABA tərəfindən təklif olunan yenilənmiş 

əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsi. 

6. 13 oktyabr 2016-cı il - “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Qanun layihəsinin IFC ilə 

birlikdə müzakirəsi. 

7. 28 oktyabr 2016-cı il - “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Qanun layihəsinə və 

bununla əlaqədar Mülki Məcəllə, Mülki Prossesual Məcəllə və Vergi Məcəlləsinə, 

“Banklar haqqında”, “Müflisləşmə və iflas haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, 

“İpoteka haqqında”, “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Qanuna, “Daşınar 

əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinin aparılması və istifadəsi” qaydalarına banklar 

tərəfindən göndərilən əlavə və düzəlişlərin IFC-nin nümayəndələrinin iştirakı ilə 

müzakirəsi keçirilmişdir.  

8. 15 dekabr 2016-cı il - “İcra haqqında” Qanuna ABA tərəfindən hazırlanmış əlavə və 

dəyişiklərə MBNP tərəfindən verilmiş rəyin Palatanın Hüquq və İcraat Departamenti ilə  

müzakirəsi. 

Aidiyyatı qrumlarla görüşlər 

1. 28 yanvar 2016-cı il - ABA tərəfindən verilən təkliflərin müzakirəsi üçün DSMF-ilə 

görüş. 

2. 16 may 2016-cı il - ABA tərəfindən hazırlanmış təkliflər Vergilər Nazirliyinin 

nümayəndələri ilə müzakirə edilmiş və təkliflər ümumiləşdirilərək Nazirliyə 

ünvanlanmışdır. 

3. 22 sentyabr 2016 cı il - Qrupun sədri Qorxmaz Ağayevin ABA-nın prezidenti ilə birlikdə 

AR Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik baş idarəsi və İcra baş idarəsinin rəhbərliyi ilə 

görüşü. 

4. Qrupun sədri Qorxmaz Ağayev Kredit Bürosu ilə əlaqədar məsələlərin müzakirəsi üçün 

ABA-nın İşçi Qrupu, İFC, BM hüquq şirkəti və Creditinfo şirkətinin nümayəndələri ilə 

keçirilən 5 görüşdə iştirak etmişdir. Büro ilə əlaqədar məsələlərə hüquqi şərh vermişdir. 

5. 13 oktyabr 2016-cı il - “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Qanun layihəsinin İFC ilə 

birlikdə müzakirəsi. 

6. 28 oktyabr 2016-cı il - “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Qanun layihəsinə və 

bununla əlaqədar Mülki Məcəllə, Mülki Prossesual Məcəllə və Vergi Məcəlləsinə, 

“Banklar haqqında”, “Müflisləşmə və iflas haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, 

“İpoteka haqqında”, “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Qanuna, “Daşınar 

əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinin aparılması və istifadəsi” qaydalarına banklar 

tərəfindən göndərilən əlavə və düzəlişlərin İFC-nin nümayəndələrinin iştirakı müzakirəsi.  

7. 15 dekabr 2016-cı il - “İcra haqqında” Qanuna ABA tərəfindən hazırlanmış əlavə və 

dəyişiklərə MBNP tərəfindən verilmiş rəyin Palatanın Hüquq və İcraat Departamenti ilə  

müzakirəsi. 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar 



1. AR Milli Məclisində banklara aid qanunvericilik aktlarının müzakirəsinə Qrup üzvlərinin 

də dəvət edilməsi barədə MM müraciət göndərilmişdir; 

2. 16 may 2016-cı il - ABA tərəfindən hazırlanmış təkliflər Vergilər Nazirliyinin 

nümayəndələri ilə müzakirə edilmiş və təkliflər ümumiləşdirilərək Nazirliyə 

ünvanlanmışdır.  

3. İcra qanunvericiliyinə ABA tərəfindən təklif olunan yenilənmiş əlavə və dəyişikliklər AR 

Ədliyyə Nazirliyinə ünvanlanmışdır. 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar 

1. 24-25 noyabr 2016-cı il tarixlərində keçirilən “Post-neft dövründə bankçılıq 

perspektivləri” adlı Forumda Hüquq qrupunun “Bank qanunvericiliyi: problemlər və 

perspektivlər” adlı Paneli baş tutumuşdur. Paneldə İcra baş idarəsi, Məhkəmə Hüquq 

şurasının nümayəndələri və digərləri çıxış etmişdir. 

TV-lərdə müsahibələr 

1. Lider Tv, Ekonomiks verilişinə Qrup sədri Qorxmaz Ağayevin bank sirri haqda 

müsahibəsi. 

2. Lider Tv, Ekonomiks verilişinə Qrup sədri Qorxmaz Ağayevin kreditlərin qaytarılması 

ilə bağlı müsahibəsi.  

3. ATV, Zaur Baxşəliyevin 2 saatlıq tolk-şousunda Qrup sədri Qorxmaz  Ağayevin ümumi 

bank sistemi ilə bağlı çıxışı. 

4. Lider Tv, Ekonomiks verilişinə Qrup sədri Qorxmaz Ağayevin bank müqavilələri ilə 

bağlı müsahibəsi. 

5. Xəzər TV, XəzərXəbər verilişinə Qrup sədri Qorxmaz  Ağayevin  bank müqavilələri ilə 

bağlı müsahibəsi. 

Məqalələr və yazılı müsahibələr 

1. Qrup sədri Qorxmaz Ağayevin Report.az saytına banklarda standard  müqavilənin 

tətbiqi ilə bağlı verdiyi şərh. 

2. Qrup sədri Qorxmaz Ağayevin fins.az saytına müsahubəsi - Zaminlikdən necə imtina 

etmək olar? - 10 MAY 2016. 

3. Qrup sədri Qorxmaz Ağayevin turizm.fins.az saytına müsahubəsi - Turizm 

şirkətlərində məzənnə problemi yaranıb – FƏRQİ KİM ÖDƏSİN? - 11 fevral 2016. 

4. Qrup sədri Qorxmaz Ağayevin fins.az saytında məqaləsi  - "Krediti qaytarmıram" 

deyənlərin nəzərinə - VAXTINDA ÖDƏMƏK SƏRFƏLİDİR - 02 FEVRAL 2016. 

İT üzrə Ekspert Qrupu 



Qrupun iclasları 

1. 16 aprel 2016-cı il - Qrupun ilk iclası keçirilmiş və fəaliyyət istiqamətləri müzakirə 

edilmişdir.  

2. 22 iyul 2016-cı il - Bəzi banklarda baş vermiş texniki və proqram təminatındakı 

nasazlıqlarla bağlı meydana çıxmış təhlükəsizlik məsələləri Ödəniş Sistemləri Qrupu, 

AMB və MBNP ilə birgə müzakirə edilmişdir. 

3. 22 sentyabr 2016 cı il - Qrupa yeni sədr təyin edilməsi ilə əlaqədar qrupun gələcək 

fəaliyyət müzakirə edilmişdir. 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar 

1. 24-25 noyabr 2016-cı il tarixlərində keçirilən “Post-neft dövründə bankçılıq 

perspektivləri” adlı Forumda İT Qrupunun  "Gələcəyin bankları: yeni texnologiyaların 

gətirdiyi imkanlar və risklər"  adlı Paneli baş tutumuşdur. 

 

Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları üzrə Ekspert Qrupu 

Qrupun iclasları 

1. 19 fevral 2016-cı il - Lokal Şəbəkə. Bankların şəbəkənin yaradılmasında iştirakı və 

interchange fee-lərin müəyyənləşdirilməsi, Cash-in ATM-lər vasitəsilə istifadəyə yararsız 

əskinazların qəbulunun məhdudlaşdırılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin görülməsi. 

İçveçdə istifadə edilən Svish mobil tətbiqi barədə məlumat. 

2.  İşveçdə və digər Skandinaviya ölkələrində geniş istifadə olunan Swish mobil ödəniş 

texnologiyasının yerli bank sektorunda tətbiqi imkanı ilə əlaqədar müzakirələr aparmaq 

üçün AMB-də görüş. 

3. 04 may 2016-cı il - Qrupu növbəti iclası keçirilmiş, iclasda - AR Mərkəzi Bankından 

ABA-ya interchange fee-lərlə bağlı məktubda qaldırılan məsələ; Elektron bankçılıqla 

bağlı aylıq mövcud hesabatların təkmilləşdirilməsi və Mərkəzi Bankın elektron statistik 

məlumat bazasına əlavə edilməsi; AMB tərəfindən nağdsız ödənişlərlə bağlı keçirilən 

nominasiyalar müzakirə edilmişdir. 

4. 22 iyul 2016-cı il - Bəzi banklarda baş vermiş texniki və proqram təminatındakı 

nasazlıqlarla bağlı meydana çıxmış təhlükəsizlik məsələləri  İT qrupu, AMB və MBNP 

ilə birgə müzakirə edilmişdir. 

5. 29 dekabr 2016-cı il - Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər 

edilməsi haqqında” 16 dekabr 2016-cı il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

əsasən Vergilər Məcəlləsində ediləcək dəyişikliklər çərçivəsində elektron ticarət 

sahəsinin də vergiyə cəlb olunması il əlaqədar Qrupun Nazirliyin rəhbərliyi ilə görüşü.15 

dekabr 2016-cı il - “İcra haqqında” Qanuna ABA tərəfindən hazırlanmış əlavə və 



dəyişiklərə MBNP tərəfindən verilmiş rəyin Palatanın Hüquq və İcraat Departamenti ilə  

müzakirəsi. 

Aidiyyatı qrumlarla görüşlər 

1. İşveçdə və digər Skandinaviya ölkələrində geniş istifadə olunan Swish mobil ödəniş 

texnologiyasının yerli bank sektorunda tətbiqi imkanı ilə əlaqədar müzakirələr aparmaq 

üçün AMB-də görüş. 

2. 29 dekabr 2016-cı il - Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər 

edilməsi haqqında” 16 dekabr 2016-cı il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

əsasən Vergilər Məcəlləsində ediləcək dəyişikliklər çərçivəsində elektron ticarət 

sahəsinin də vergiyə cəlb olunması il əlaqədar Qrupun Nazirliyin rəhbərliyi ilə görüşü. 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar 

1. Swish mobil ödəniş texnologiyasının yerli bank sektorunda tətbiqi imkanı ilə əlaqədar 

müzakirələr aparılmış, məsələ mətbuata çıxarılmış və AMB-yə məktubla müraciət 

edilmiş, həmçinin AMB-də görüş keçirilmişdir.  

2. Nağdsız ödənişlərlə bağlı keçirilən nominasiyaların sayının artırılmasına dair AMB-yə 

məktub ünvanlanmışdır. 

3. “Paypal” təşkilatı tərəfindən təqdim edilən bütün xidmətlərin Azərbaycanda aktiv olması 

məqsədilə Paypal şirkətinin Türkiyədəki regional ofisinə müraciət göndərilmiş və onlarla 

müzakirələr aparılmışdır.  

4. Nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması məqsədilə kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi 

ilə əlaqədar AMB-yə müraciət. 

5. Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları” və “İT” üzrə Ekspert Qruplarının 22 

iyul 2016-cı il tarixdə “YapıKredi Bank Azərbaycan”nın baş ofisində keçirilən iclası 

zamanı səsləndirilən fikirlərə əsasən pərakəndə ödəniş əməliyyatları üzrə təhlükəsizlik 

məsələləri ilə əlaqədar tövsiyələr hazırlanmış və banklara göndərilmişdir. 

6. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 16 

dekabr 2016-cı il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Vergilər 

Məcəlləsində edilmiş dəyişikliklər çərçivəsində elektron ticarət sahəsinin də vergiyə cəlb 

olunması ilə əlaqədar suallar tərtib edilmiş və Nazirliyə müraciət məktubu. 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar 

1. 24-25 noyabr 2016-cı il tarixlərində keçirilən “Post-neft dövründə bankçılıq 

perspektivləri” adlı Forumda Ödəniş sistemləri Qrupunun  "Gələcəyin bankları: yeni 

texnologiyaların gətirdiyi imkanlar və risklər" adlı Paneli baş tutumuşdur. 

TV-lərdə müsahibələr 



1. ANS, Hesab Vaxtı verilişinə Qrup üzvü Roma Əliyevin plastik kartlar haqda müsahibəsi. 

2. Lider Tv, Ekonomiks verilişinə Qrup üzvü Pəri Seyidovanın svish ödəniş proqramı haqda 

müsahibəsi. 

3. ANS, Hesab Vaxtı verilişinə Qrup üzvü Rəhman Əliyevin müsahibəsi. 

Məqalələr və yazılı müsahibələr 

1. Qrup sədri Məhəmməd Məmmədovun BBN.az saytına "Alternativ xidmət kanalı nədir? 

Azərbaycanda hansılar daha çox istifadə olunur?" adlı müsahibəsi. 

2. Qrup üzvü Tamerlan Rüstəmovun BBN.az saytına "Pul köçürmələri və onların 

tənzimlənməsi" adlı məqaləsi. 

3. Qrup üzvü Rəhman Əliyevin BBN.az saytına "“İnnovativ bankçılıq” – müştəri və bank 

məsrəflərinə qənaətin zəmanətidir!" adlı müsahibəsi. 

4. Qrup üzvü Səbinə Qurbanovanın BBN.az saytına "“Pul köçürməsi mexanizmi necə 

işləyir, limitlər nə qədərdir?” adlı müsahibəsi. 

 

Kredit işi və risk üzrə Ekspert Qrupu 

Qrupun iclasları 

1. 16 aprel 2016-cı il - Qrupun ilk iclası keçirilmişdir. İclas zamanı cari vəziyyət, bankların 

qarşılaşdıqları problemlər müzakirə edilmiş, ABA-nın eksperti Bəhruz Əhmədovun 

“Makroiqtisadi risklər mözusunda” təqdimatı dinlənilmişdir. İclasın sonunda Qrupun 

2016-cı il üzrə İş Planı hazırlanması qərara alınmışdır. 

2. 26 aprel 2016-cı il - İclas zamanı “Banklarda mövcud və gözlənilən risklər” mövzusunda 

geniş fikir mübadiləsi aparılamışdır. Tədbirin moderatoru Azərbaycan Bank Tədris 

Mərkəzinin direktoru cənab Cavanşir Abdullayev olmuşdur. 

3. 03 avqust 2016-cı il - İş Planına uyğun görülməli işlərin, eyni zamanda cari vəziyyətlə 

əlaqədar məsələlərin müzakirə edilməsi. 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar 

1. 8 dekabr 2016-cı il - Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (IFC) təşəbbüsü ilə 

“Azərbaycanda Ev Təsərrüfatlarının Borcluluğu ilə bağlı ikinci Sorğu”nun nəticələrinin 

açıqlanması üçün Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi, Azərbaycan Mikromaliyyə 

Assosiasiyası və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının nümayəndələrinin iştirakı ilə 

dəyirmi masa keçirilmişdir. 

TV-lərdə müsahibələr 

1. Qrup sədri Tariyel İsmayılovun ANS, Hesab vaxtı verilişinə müsahibəsi. 



2. Qrup sədri Tariyel İsmayılovun Lider TV, Ekonomiks verilişinə müsahibəsi. 

Məqalələr və yazılı müsahibələr 

1. Qrup sədri Tariyel İsmayılovun BBN.az saytına "Bank ləğv edilən zaman kreditə faizlər 

niyə dayanmır? " adlı müsahibəsi.  

2. Qrup sədri Tariyel İsmayılovun BBN.az saytına "Krediti ödəməsək, bizi nə gözləyir?" 

adlı müsahibəsi. 

 

Tədris strategiyaları, maliyyə savadlığı və insan resurslarının idarə olunması üzrə 

Ekspert Qrupu 

Qrupun iclasları 

1. 22 yanvar 2016-cı il - Fəaliyyət istiqamətlərinin və müzakirə olunacaq prioritet 

məsələlərin nəzərdən keçirilməsi.  

2. 14 oktyabr 2016-cı il - İşçilərin sayının optimallaşdırmasını apararkən qarşılaşılan 

problemlər (şikayətlərə əsaslanan yoxlamalar, məhkəmələr və s.), Böhran dövründə 

işçilərin qeyri-maddi motivasiyası. Uğurlu təcrübə mübadiləsi. 

Məqalələr və yazılı müsahibələr 

1. Qrup sədri Aynur Süleymanlının BBN.az saytına "Hazırda bankların hansı işçilərə tələbi 

var?" adlı müsahibəsi. 

 

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və komplayens 

Qrupun iclasları 

1. 21 yanvar 2016-cı il – Qrupun ilk iclası. Fəaliyyət istiqamətlərinin və müzakirə olunacaq 

prioritet məsələlərin nəzərdən keçirilməsi.  

2. 26 aprel 2016-cı il - İş Planının təsdiq edilməsi. 

3. 23 iyun 2016-cı il - FATCA-nın tələbləri ilə bağlı son yeniliklərin, bu tələblərə riayət 

etmə məsələlərinin müzakirə edilməsi üçün Vergilər Nazirliyinin əlaqədar mütəxəssisi ilə 

görüşün keçirilmişdir.  

4. 07 oktyabr 2016-cı il - Amcham ilə birlikdə görüş keçirilmiş və CPY ilə əlaqədar 

təqdimatlar edilmişdir.  

Aidiyyatı qrumlarla görüşlər 



1. 23 iyun 2016-cı il - FATCA-nın tələbləri ilə bağlı son yeniliklərin, bu tələblərə riayət 

etmə məsələlərinin müzakirə edilməsi üçün Vergilər Nazirliyinin əlaqədar mütəxəssisi ilə 

görüşün keçirilmişdir. 

2. 19 may 2016-cı il - “Tonbeller AG” şirkətinin maliyyə və təşkilati dəstəyi ilə Qrup 

üzvləri üçün keçirilən Konfransda AMB-nin nümayəndəsi ilə görüş. 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar 

1. Bankların öz müştərilərilə münasibətdə hüquqi əsaslandırma imkanını artırmaq məqsədilə 

hesab qalığından asılı olmayaraq ABŞ əlamətinin aşkar olunduğu ABŞ şəxsi olan və ABŞ 

şəxsi olmayan müştərilər haqqında Vergilər Nazirliyinə məlumatları hansı sənədə 

istinadən təqdim edə biləcəklərinə aydınlıq gətirilməsi ilə bağlı Vergilər Nazirinin birinci 

müavini Sahir Məmmədxanova müraciət. 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar 

1. 19 may 2016-cı il - “Tonbeller AG” şirkətinin maliyyə və təşkilati dəstəyi ilə Qrup 

üzvləri üçün Konfrans keçirilmişdir. 

TV-lərdə müsahibələr 

1. 19 may 2016-cı ildə “Tonbeller AG” şirkətinin maliyyə və təşkilati dəstəyi ilə Qrup 

üzvləri üçün keçirilmiş Konfrans zamanı Qrup sədri Lider TV-yə müsahibə vermişdir. 

Məqalələr və yazılı müsahibələr 

1. Bank hesabları üzrə bəzi məsələlərə dair Anar Kərimovun BBN.az saytına müsahibəsi. 

 

Mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq 

Qrupun iclasları 

1. 22 aprel 2016-cı il – Qrupun ilk iclası. Ümumi fəaliyyət istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi, prioritet məsələlərin müzakirəsi. 

2. 23 avqust 2016-cı il - Əsas müzakirə mövzusu cari vəziyyətdə bankların valyuta 

mövqeyinin hesablanması qaydalarına yenidən baxılması. 

 

 

 



İpoteka krediti proqramının inkişaf etdirilməsi 

Qrupun iclasları 

1. 15 aprel 2016-cı – Qrupun ilk iclası. İclas zamanı qrupun fəaliyyət istiqamətləri, 

müzakirə olunmalı prioritet məsələlər və 2016-cı il üzrə İş Planının müzakirə edilib. 

2. 16 noyabr 2016-cı il - İpoteka bazarındakı cari vəziyyət və digər əlaqədar məsələlərin 

müzakirəsi baş tutub. 

3. 07 dekabr 2016-cı il - İpoteka krediti proqramı ilə əlaqədar müvafiq banklardan daxil 

olan təkliflərin müzakirəsi və aidiyyatı qurumlara ünvanlanacaq müraciətlərin yekun 

variantının tərtibi, həmçinin bu sahədə son yeniliklər və elektron ipoteka sistemilə 

əlaqədar məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsinin aparılması. 

Məqalələr və yazılı müsahibələr 

1. Qrup sədri Rəşad Paşayevin BBN.az saytına "İpoteka kreditlərindəki son vəziyyət" adlı 

müsahibəsi. 

 

Marketinq və PR üzrə 

Qrupun iclasları 

1. 16 aprel 2016-cı il – Qrupun ilk iclası. İclas zamanı Qrupun 2016-cı il üzrə İş Planı 

hazırlanması qərara alınmışdır. 

2. May 2016 - Qrupun İş Planı müzakirə edilmişdir. 

 

Nəşrlər:  

1. Bank sistemi haqqında İllik Məlumat Toplusunun (2005-2010-2014-2015-ci illər üzrə) 

elektron versiyası hazırlanaraq ABA-nın saytında yerləşdirilmişdir; 

2. “Manat 2017” rüblük analitik məcmuə hazırlanmış və banklara ünvanlanmışdır; 

3. “Uğura İnan, Öz biznesinə Başla!” biznes-bələdçi (kitab) nəşr olunmuşdur; 

4. ABA-nın üzv-təşkilatları haqqında əlaqə-məlumat bazası çap olunmuşdur.  

 

 



KİV-lərdə müsahibələrin və tədbirlərdə çıxışların bəziləri:  

ABA-nın prezidenti Zakir Nuriyev, İcraçı direktoru Yunus Abdulov və ABTM-in 

direktoru Cavanşir Abdullayev və Ekspert Qruplarının sədrləri və üzvləri bir çox KİV-

lərdə müxtəlif müsahibələr vermişdirlər. Aşağıda təqdim edilən müsahibələr həmin 

müsahibələrin bir hissəsidir: 

1. Yanvar 2016 - ABA prezidenti Zakir Nuriyev “Vergilər qəzetinə” bank-maliyyə 

sektoruna dair geniş müsahibə verib; 

2. Yanvar 2016 - ABA prezidenti Zakir Nuriyev ASK-nın jurnalına bank-maliyyə sektoruna 

dair geniş müsahibə verib; 

3. Yanvar 2016 - ABA prezidenti Zakir Nuriyev Amerikanın Səsinə problemli kreditlər, 

vəziyyətdən çıxış yolları, bank sektorunun vəziyyətinə dair geniş müsahibə verib; 

4. Fevral 2016 - ABA prezidenti Zakir Nuriyev “Trend” informasiya agentliyinə bank-

maliyyə sektoruna dair geniş müsahibə verib; 

5. İyun 2016 - ABA prezidenti Zakir Nuriyev “Banking Baku” jurnalına bank-maliyyə 

sektoruna dair geniş müsahibə verib; 

6. Dekabr 2016 - ABA prezidenti Zakir Nuriyev “Report” informasiya agentliyinə bank-

maliyyə sektoruna dair geniş müsahibə verib; 

7. Dekabr 2016 - ABA prezidenti Zakir Nuriyev “Report” informasiya agentliyinə bank-

maliyyə sektoruna dair geniş müsahibə verib;  

8. Noyabr 2016 - ABA prezidenti Zakir Nuriyev ATV-nin "İqtisadi Zona" verilişinə ipoteka 

kreditləri, banklatın vəziyyəti, baglanan banklar və gözləntilər barədə müsahibə verib. 

9. Yanvar 2016 – ABA-nın İcraçı direktoru Yunus Abdulov ANS-in beş barmaq verilişində 

bank-maliyyə sektoruna dair müzakirələrdə iştirak edib; 

10. Fevral 2016 – ABA-nın İcraçı direktoru Yunus Abdulov ANS-in Hesab vaxtı verilişində 

bankların dollar kreditləri üzrə güzəştləri barədə müsahibə verib; 

11.  Aprel 2016 – ABA-nın İcraçı direktoru Yunus Abdulov ANS-in Hesab vaxtı verilişində 

mübadilə şöbələrinin təşkili barədə barədə müsahibə verib; 

12.  2016 – ABA-nın İcraçı direktoru Yunus Abdulov Lider TV-nin Ekonomiks verilişinə 

müsahibə verib; 



13.  2016 – ABA-nın İcraçı direktoru Yunus Abdulov “Asan Radio”-da beş gün ərzində 

bank-maliyyə sektoruna aid silsilə verilişin qonağı olub; 

14.  Oktyabr 2016 - ABA tərəfindən nəşr edilən “Uğura İnan, Öz biznesinə Başla!” biznes-

bələdçinin müəllifi və ABA-nın Qrup üzvü “Asan Radio”-da verilişdə ABA-nın 

fəaliyyəti və kitab barədə müsahibə verib.  

15.  ABA prezidenti Zakir Nuriyev Daşınmaz Əmlak Komitəsinin sərgisində “Azərbaycanda 

sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən maliyyə siyasəti və bank sektorunun rolu” 

mövzusunda çıxış və təqdimat etmişdir; 

 

16. Oktyabr 2016 – ABA-nın İcraçı direktoru Yunus Abdulov Beynəlxalq Bank Şurasının 

növbəti iclasında Azərbaycanda nağdsız hesablaşmaların vəziyyəti mövzusunda çıxış 

etmişdir; 

17.  Sentyabr 2016 – ABA-nın İcraçı direktoru Yunus Abdulov Avropa Banklar 

Federasiyasının Brüssel şəhərində keçirilən iclasında Azərbaycanda bank-maliyyə 

sektorunun vəziyyəti mövzusunda çıxış etmişdir; 

18. Oktyabr 2016 – ABA-nın İcraçı direktoru Yunus Abdulov Mikromaliyyə 

Assosiasiyasının Forumunda “Bank sektoru 2016” mövzunda məruzəçi qismində çıxış 

etmişdir; 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktubların bəziləri: 

1. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) “Sosial Sığorta haqqında” Qanunu əlavə və 

dəyişikliklərlə bağlı təklif göndərilib; 

2. Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun (ƏSF) agent bankları tərəfindən sığortalanan 

əmanətlərə görə əhaliyə kompensasiyaların ödənilməsi zamanı bankların xərclərinin 

kompensasiya edilməsi ilə əlaqədar Mərkəzi Bankın Sədrinə müraciət göndərilmişdir;  

3. “Sosial Sığorta haqqında” Qanunu əlavə və dəyişikliklərlə bağlı Azərbaycan 

Respublikasının Sahibkarlar Konfederasiyasına müraciət göndərilmişdir;  

4. ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən “Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları” 

üzrə Ekspert Qrupunda aşağıdakı qərarlar qəbul edilmiş, banklara müraciətlər 

göndərilmişdir; 

5. Ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlar üzrə banklararası xidmət haqlarının (interchange) 

bankların mənafeyi nəzərə alınmaqla sadələşdirilməsi və vahid bir tarif cədvəlinin təyin 

edilməsi, 

6. Kartlar üzrə STIP limitlərin BIN-lərlə yanaşı MCC-lərə görə də təyin edilə bilməsi, 



8. Fraud əməliyyatlarla bağlı məlumatları ötürmək üçün müvafiq sistemin qurulması və 

vahid nəzarətin təmin edilməsi. 

9. İsveçdə istifadə edilən Svish mobil tətbiqi banklara təqdim olunmuş, bu texnologiyanın 

yerli bazarda tətbiqi imkanları müzakirə edilmiş və KİV-lərdə işıqlandırılmışdır; 

10. Ədliyyə Naziri cənab Fikrət Məmmədova borclunun varislərinin (vərəsələrin) müəyyən 

edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinin Notariat 

İdarəsinə müraciət olunması barədə müraciət göndərilmişdir; 

11. Vergilər Naziri cənab Fazil Məmmədova Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

haqqında 19.01.2016-cı il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanununa şərhi ilə bağlı 

müraciət olunmuşdur. 

12. Müştərilərin kredit borclarının vaxtında və tam ödənilməsini təmin etmək məqsədilə vəfat 

etmiş müştərilərin hüquqi varisləri (vərəsələri) barədə banklara məlumatların verilməsinə 

dair Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinin Notariat İdarəsinə 

müvafiq göstəriş verilməsi üçün AR ədliyyə Nazirinə müraciət göndərilmişdir; 

13. "Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin göstərilməsinə və bu 

xidmətlər üzrə təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair Metodoloji Rəhbərlik" yə əlavə və 

düzəlişlər. 

14. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Baş Direktoru cənab Rəşad Orucova üzv 

banklarla aparılmış müzakirələr nəticəsində hazırlanmış təkliflər ünvanlanıb. 

15. 2016-cı il fevralın 1-dən əvvəlki dövrlər üçün hesablanmış və 2016-cı il fevralın 1-dən 

sonrakı 3 il ərzində banklar tərəfindən fiziki şəxslərin əmanətləri üzrə ödənilən illik faiz 

gəlirləri, habelə emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən dividend, 

diskont və faiz gəlirlərinin vergiyə cəlb edilməsi mexanizminin şərh edilməsi barədə VN-

ə müraciət ünvanlanmışdır.  

16. “Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları” üzrə Qrupda İşveçdə və digər 

Skandinaviya ölkələrində geniş istifadə olunan Swish mobil ödəniş texnologiyasının yerli 

bank sektorunda tətbiqi imkanı ilə əlaqədar müzakirələr aparılmış, məsələ mətbuata 

çıxarılmış və AMB-yə məktubla müraciət edilmiş, həmçinin AMB-də görüş keçirilmişdir. 

17. “Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları” üzrə Ekspert Qrupunun iclasında Kart 

Ödənişləri üzrə Milli Şəbəkə layihəsi çərçivəsində ödəniş kartları üzrə STIP limitlərin 

BIN-lərlə yanaşı MCC-lərə görə də təyin edilə bilməsi, həmçinin Fraud əməliyyatlarla 

bağlı məlumatları ötürmək üçün müvafiq platformanın yaradılması ilə əlaqədar AMB-nin 

İH sədrinin 1-ci müavininə müraciət ünvanlanmışdır.  

18. Əmr icraatının rüsumunun zaldılması üçün “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 8.3. maddəsinə dəyişikliklə bağlı Milli Məclis və Vergilər 

Nazirinə müraciət göndərilmişdir.   

19. Anti-kriz yönetimi, problemli borcların yönetimi, bankların birləşməsi və konsolidasiyası 

mövzusunda ekspertlərin Bakıda seminar keçirmələri üçün Türkiye Bankalar Birliğinə 

müraiət edilmiş və ekspertlər Bakıda banklar üçün seminarlar keçirmişlər;  



20. 25 fevral 2016-cı tarixdə “Jurnalistlər üçün bank işi” mövzusunda pulsuz seminarla 

əlaqədar Mətbuat Şurasının Sədri Əflatun Amaşova məktub (iqtisadi mövzularda, 

xüsusən də bank sahəsində məqalə yazan, verilişlər aparan və jurnalistikanın digər 

sahələrində çalışan jurnalistlərin bu sahədə biliklərinin artırılması məqsədi ilə); 

21. “Sosial Sığorta haqqında” Qanunu əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təkliflər Sahibkarlar 

Konfederasiyasının sədri cənab Məmməd Musayevə və Ziyad Səmədzadəyə ünvanlanıb; 

22. ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən “Hüquqi məsələlər” üzrə Ekspert Qrupunun 

maliyyə-bank sisteminə aid müvafiq qanunvericilik təşəbbüslərinin işlənib 

hazırlanmasında və müzakirəsində iştirakı ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri cənab Ziyad 

Səmədzadəyə və Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri cənab Əli 

Hüseynliyə müraciət;  

23. “Elektron bankçılıq üzrə” Ekspert Qrupu yaradılmışdır. Qrup tərəfindən “İnternet 

bankçılıq üzrə minimum təhlükəsizlik tələbləri” layihəsinin AMB və MBNP-nin 

rəhbərliyinə ünvanlanması; 

24. STIP limitlərin MCC-lərə görə də təyin edilə bilməsi və müvafiq məlumat mübadiləsi 

platformasının yaradılması ilə bağlı İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini cənab Alim 

Quliyevə müraciət; 

25. “Əhalinin özünüməşğulluğunun təmin olunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 07 aprel 2016-cı il tarixli Sərəncamının icrasına 

ABTM vasitəsilə dəstək vermək məqsədi ilə əməkdaşlıq edilməsi üçün Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri cənab Səlim Müslümova müraciət; 

26. İddia qiyməti ilə bağlı dövlət rüsumunun azaldılması ilə bağlı “Dövlət rüsumu haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişiklik edilməsi ilə bağlı Ədliyyə Naziri cənab 

Fikrət Məmmədova və Əli Hüseynliyə müraciət:  

27. “Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları” üzrə Qrupu “Paypal” təşkilatı 

tərəfindən təqdim edilən bütün xidmətlərin Azərbaycanda aktiv olması məqsədilə Paypal 

şirkətinin Türkiyədəki regional ofisinə müraciət göndərilmiş və geniş müzakirələr 

aparılmışdır; 

28. Nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması məqsədilə kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi 

ilə əlaqədar “Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları” üzrə Qrupu tərəfindən 

AMB-yə müraciət; 

29. 01.02.2016-cı il tarixdən etibarən fiziki şəxslərin əmanətləri üzrə hesablanmış faizlərin 

isə 3 il müddətinə vergidən azad edilməsi ilə əlaqədar hesablanan faiz və ödənilən illik 



faiz gəlirləri məsələsinə VN cavabına ABA tərəfindən şərhi Vergilər Naziri Fazil 

Məmmədova ünvanlanması; 

30. "Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə Qaydaları"nda müəyyən olunmuş təhlükəsizlik 

tələbləri ilə əlaqədar ABA tərəfindən banklarda keçirilmiş monitorinq nəticələri AMB-yə 

ünvanlanıb; 

31. Vergi Qanunvericiliyi ilə bağlı ABA-nın təklifləri İqtisadi İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzinin İcraçı direktoru Vüsal Qasımlıya ünvanlanıb; 

32. Cash back xidmətinin yerli bazarda tətbiqi və Paypal şirkətinin agent bankı olmağa dair 

bankların mövqeyi AMB-yə ünvanlanıb; 

33. Xarici ölkələrin təcrübələri nəzərə alınmaqla Bank Ombudsmanının Əsasnaməsi və 

Reqlamentinin layihəsi hazırlanmış və Əsasnamə banklara ünvanlanmışdır; 

34. "Vergi Məcəlləsi"nin 151-ci maddəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

cənab Artur Rasi-zadəyə müraciət; 

35. 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları ərzində bankların hərraclarda olan işlərinin sayı, işlər üzrə 

ümumi məbləğ və ödənilmiş rüsumlar barədə ABA tərəfindən keçirilmiş sorğu İcra baş 

idarəsinin rəisi Nurəddin Mustafayevə ünvanlanmışdır; 

36. Bankların öz müştərilərilə münasibətdə hüquqi əsaslandırma imkanını artırmaq 

məqsədilə hesab qalığından asılı olmayaraq ABŞ əlamətinin aşkar olunduğu ABŞ şəxsi 

olan və ABŞ şəxsi olmayan müştərilər haqqında Vergilər Nazirliyinə məlumatları hansı 

sənədə istinadən təqdim edə biləcəklərinə aydınlıq gətirilməsi ilə bağlı Vergilər Nazirinin 

birinci müavini Sahir Məmmədxanova müraciət; 

37. "Vergi Məcəlləsi"nin 151-ci maddəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

İqtisadi islahatlar üzrə köməkçisi cənab Natiq Əmirova müraciət; 

38. Banklar barədə əsassız şayiələri yayan mətbuat nümayəndələrinin maliyyə bazarında 

sabitliyi pozmağa yönəlmiş belə addımlardan çəkindirilməsi, onların ciddi və ölkənin 

stabilliyinə yönələn fəaliyyətlə məşğul olmağa dəvət olunması istiqamətində dəstək 

göstərilməsi üçün MBNP-nın rəhbərliyinə və Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri 

Əflatun Amaşova müraciət (mətbu orqanlarının adını qeyd etməklə); 

39.  Açıq valyuta mövqeyinin hesablanması ilə əlaqədar MBNP-na məktub ünvanlanmışdır; 

40.  İnterçeync tarifləri barədə beynəlxalq təcrübənin araşdırılmış, MBNP və banklara 

ünvanlanmışdır; 



41.  Bankların nağd valyuta tələbi dair banklara sorğu göndərilmiş və müvafiq cədvəl 

hazırlanmışdır; 

42.  Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərlə əlaqədar suallar hazırlanaraq Vergilər Nazirliyinə 

ünvanlanmışdır; 

43.  Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərlə əlaqədar elektron ticarətin vergiyə cəlb olunmasına 

möhlət verilməsi və ya banklar və prosessinq şirkətlərinin müvafiq sazlamalar 

aparmalarının nəzərə alınması barədə Vergilər Nazirliyi, Palata və AMB-yə müraiət 

məktubları göndərilib; 

44.  Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərlə əlaqədar, bank sektoru əməliyyatlarının spesifikliyini 

nəzərə alaraq, əməliyyatların uçotunun Azərbaycan Respublikasının MBNP tərəfindən 

həyata keçirilməsini məqsədəuyğun olması barədə MBNP-na müraciət ünvanlanmışdır; 

45.  “Elektron İpoteka” sisteminin istifadəsi ilə bağlı xidmət haqqını maksimal həddin 300 manat 

məbləğində müəyyən olunması barədə İpoteka Fonduna müraciət;  

 

Araşdırma fəaliyyəti 

1. Krizis dövründə bank-maliyyə sektorunun dəstəklənməsi tədbirləri: beynəlxalq təcrübə; 

2. Rusiya və Belarusda uçot dərəcəsinin və riteyl bankçılıq üzrə faiz dərəcələrinin neqativ 

məzənnə şokuna reaksiyası; 

3. Məzənnə şoku, maliyyə bazarlarının faiz reaksiyası və yığım davranışları: ölkə 

təcrübələri və Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nəticələr; 

4. Manat – 2017 /Ekonometrik proqnozlar seriyası/. 

 

Analitik hesabatların tərtibi 

1. Azərbaycan bank sektorunun cari vəziyyəti (2015-ci ilin yekunu);  

2. Azərbaycan bank sektorunun əsas göstəriciləri (dövri/aylıq); 

3. Makromaliyyə icmalı (dövri/aylıq); 

Arayışların hazırlanması 

1. Dünya ölkələrində milli valyutaların ABŞ dollarına qarşı ucuzlaşma meyilləri; 

2. Cənubi Qafqaz ölkələrinin bank sektorunun inkişaf dinamikası (müqayisəli); 

3. Avropa ölkələrində bankların sayı (əhali sayına nəzərən müqayisəli); 

4. Mövcud valyuta rejimləri və ölkə təcrübələri; 


