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1. QISA HESABAT 

GÖRÜLƏN İŞLƏR SAY 

İnstitusional inkişaf təşəbbüsləri 24 

Bank sektoruna dair təşəbbüslər 87 

Tədbirlər və görüşlər 244 

O cümlədən, 

Ümumi Yığıncaqlar; 4 

Rəyasət Heyətinin iclasları; 20 

Forumlar və konfranslar; 15 

Seminarlar və təqdimatlar; 39 

Dövlət qurumları ilə və banklar arasında olan görüşlər; 65 

Beynəlxalq və digər təşkilatlarla görüşlər 44 

Sosial və maliyyə savadlığı tədbirləri 32 

Nəşrlər, araşdırmalar və analitik hesabatlar 148 

KİV-ə müsahibələr 500-dən çox 
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2. İNSTİTUSİONAL İNKİŞAF TƏŞƏBBÜSLƏRİ (sayı-24) 

Say üzrə bölgü 

2015 2016 2017 

6 12 6 

 

İllər İnstitusional inkişaf təşəbbüsləri 

2015 

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

banklara rəy və təkliflər verilməsi üçün göndərilmişdir. Strateji Planda Assosiasiyanın 

növbəti beş il üçün aşağıdakı strateji hədəfləri və fəaliyyət istiqamətləri müəyyən 

olunmuşdur: 

- İnstitusional bazanın və infrastrukturun möhkəmləndirilməsi; 

- Dövlət orqanları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi; 

- İctimaiyyətlə əlaqələrin genişləndirilməsi; 

- Yerli biznes assosiasiyaları və ictimai birliklərlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi; 

- Beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi və təcrübə mübadiləsi; 

- Bank sektoru üçün peşəkar kadr hazırlığına dəstək; 

- Banklarda strateji təhlil və informasiya təminatına dəstək; 

- Maliyyə savadlılığının artırılması işinin təşkili; 

- Bank sisteminin beynəlxalq keyfiyyət parametrlərinə uyğunluğu səviyyəsinin 

yüksəldilməsi; 

- Birgə sosial fəaliyyət layihələrinin həyata keçirilməsi; 

- Bank sektorunda korporativ sosial məsuliyyətin stimullaşdırılması. 

2. ABA-nın nəzdində daimi fəaliyyət göstərəcək səkkiz Ekspert Qrupu yaradılmışdır. 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 üzrə Ekspert qruplarıdır. Hər 

bir qrupda 8-10 bank daimi əsasda təmil olunur, digər bankalar da qrupda iştirak 

etməkdə sərbəstdirlər. Ekspert Qruplarının 4-nün ABA-nın ofisində iclasları keçirilib; 

3. Ekspert Qruplarının Əsasnaməsi hazırlanıb; 

4. ABA-nın internet saytının tam yenidən qurulması üçün tender keçirilib və Safaroff şirkəti 

qalib gəlib. Saytın hazırlanması üçün, xarici təcrübə, Avropa Mərkəzi Bankı və Avropa 

Banklar Federasiyasının saytları öyrənilməklə Texniki Tapşırıq hazırlanıb; 

5. Banklar və Biznes Qəzetinin fəaliyyətinin bərpası istiqamətində işlər həyata keçirilib. 

Qəzetin online versiyasının hazırlanması üçün texniki tapşırıq hazırlanıb. Qəzetin ilkin 

biznes planı, saytının strukturu müəyyən edilib və tenderdə qalib olan şirkət – Safaroff 

şirkəti ilə müqavilə bağlanıb; 

6. Azərbaycanda mütəşəkkil banklararası kredit bazarını canlandırmaq məqsədilə 

Azərbaycan Mərkəzi Bankının dəstəyi ilə ABA İcra Aparatı tərəfindən “Banklararası 

Kredit Bazarının Təminatlı Pul Bazarı Seqmentinə Dair Kollektiv Saziş”in layihəsi 

hazırlanıb; 
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İllər İnstitusional inkişaf təşəbbüsləri 

2016 

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 edilib;  

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 domenli saytı hazırlanıb 

istifadəyə verilib;  

9. Azərbaycanda mütəşəkkil banklararası kredit bazarını canlandırmaq məqsədilə 

Azərbaycan Mərkəzi Bankının 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 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 Baş icraçı direktoru, Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının prezidenti və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin İcra baş 

idarəsinin rəisinin 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; 
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İllər İnstitusional inkişaf təşəbbüsləri 

2017 

1. ABA-nın nəzdində Hərrac Mərkəzi yaradılmışdır; 

2. Özəl Kredit Bürosunun yaradılması ilə bağlı banklar və dövlət qurumları ilə aktiv iş 

aparılmışdır; 

3. Ekspert Qruplarının fəaliyyət aktivliyi və effektivliyi artırılmışdır;  

4. ABA-nın nəzdində Bank Ombudsmanı yaradılmış, həmçinin Bank Ombudsmanının saytı 

hazırlanaraq istifadəyə verilmişdir;  

5. Bank işinin aktual məsələləri üzrə yeni ekspert qruplarının yaradılması məsələləri 

müzakirə edilmiş, “Xəzinədarlıq və fondların idarə olunması üzrə ekspert qrupu”nun 

yaradılması ilə bağlı iş aparılmışdır; 

6. Banklar və Biznes Qəzetinin fəaliyyəti online iqtisadi xəbərlər portalı - www.bbn.az - 

vasitəsilə genişləndirilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbn.az/
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3. TƏDBİRLƏR VƏ GÖRÜŞLƏR (sayı 244)  

3.1 Ümumi Yığıncaqlar (sayı-4) 

Say üzrə bölgü 

2016 2017 2018 2019 

1 1 1 1 

 

İllər Ümumi Yığıncaqlar 

2016 

15 yanvar 2016-cı il tarixində ABA-nın Ümumi Yığıncağı 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 olunmuşdur. 

2017 

3 fevral 2017-ci il tarixində ABA-nın Ümumi Yığıncağı keçirilib. Yığıncaqda ABA və onun 

törəmə təşkilatlarının 2016-ci ildə gördüyü işlərlə bağlı hesabat dinlənilib. Hesabatda ABA-

nın Ekspert Qruplarının fəaliyyəti, təşkil edilmiş görüşlər və iclaslar, bank sektorunun 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün aidiyyatı qurumlara edilən müraciətlər və müzakirələr, 

Assosiasiyanın 2016-cı il üzrə İş Planında olan digər məsələlər haqqında geniş məlumat 

verilib. 

2018 

9 fevral 2018-ci il tarixində ABA-nın Ümumi yığıncağı keçirilmişdir.Yığıncağı giriş sözü ilə 

açan Zakir Nuriyev iclasın gündəliyində olan məsələlər barədə məlumat verib. İclasın 

gündəliyinə ABA-nın 2017-ci il üzrə fəaliyyətinə dair hesabatın dinlənilməsi və təsdiqi, ABA-

nın Audit Komitəsinin hesabatının dinlənilməsi və təsdiqi, ABA və onun törəmə 

qurumlarının 2018-ci il üzrə büdcəsinin və ştat cədvəlinin təsdiqi,“Xəzinədarlıq və Fondların 

İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu”nun yaradılmasının təsdiqi, banklarda inkassasiya işinin 

təkmilləşdirilməsi barədə və cari məsələlər daxil edilib. İclasda ABA-nın 2017-ci il üzrə 

fəaliyyətinə dair hesabat və maliyyə təsərrüfat hesabatı Yunus Abdulov tərəfindən təqdim 

edilib. 

2019 

15 fevral 2019-cu il tarixində ABA-nın Ümumi yığıncağı keçirilib.Yığıncağı giriş sözü ilə açan 

Zakir Nuriyev iclasın gündəliyində olan məsələlər barədə məlumat verib.İclasın gündəliyinə 

ABA-nın  2018-ci il üzrə fəaliyyətinə dair hesabatın (görülmüş işlər, Ekspert Qrupları və 

maliyyə hesabatı) dinlənilməsi və təsdiqi, ABA-nın Audit Komitəsinin hesabatının 

dinlənilməsi və təsdiqi, ABA-nın törəmə qurumlarının 2019-cu il üzrə büdcəsinin və ştat 

cədvəlinin təsdiqi: ABTM; Banklar və Biznes qəzeti; Biləsuvar bağça-məktəb-lisey kompleksi 

və cari məsələlər daxil olub. İclasda ABA-nın 2018-ci il üzrə fəaliyyətinə dair hesabat və 

maliyyə təsərrüfat hesabatı Yunus Abdulov tərəfindən təqdim edilib və təsdiq edilib. ABA-

nın Audit Komitəsinin hesabatı dinlənilib və təsdiq edilib. Həmçinin ABA-nın törəmə 

qurumlarının 2019-cu il üzrə büdcəsi və ştat cədvəli təsdiq edilib. 
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3.2. Rəyasət Heyətinin iclasları (sayı–20) 

  Say üzrə bölgü   

2015 2016 2017 2018 2019 

1 5 4 5 5 

 

İllər Rəyasət Heyətinin iclasları 

2015 1. 01 oktyabr 2015-ci il tarixində ABA-nın Rəyasət Heyətinin geniş tərkibdə ilk iclası keçirilib 

və ABA-nın 4-cü rüb üzrə fəaliyyət istiqamətləri müəyyən olunub. 

2016 

1. 10 fevral 2016-cı il tarixində Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib. İclas zamanı bank 

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

2. 07 iyun 2016-ci il tarixində Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib; 

3.  30 iyun 2016-ci il tarixdə Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib; 

4. 15 avqust 2016-ci il tarixində Rəyasət Heyətinin növbədənkənar iclası keçirilib və iclasda 

özəl kredit bürolarının yaradılması ilə əlaqədar məsələlər müzakirə edilib; 

5. 08 noyabr 2016-cı il tarixində Özəl Kredit Bürosu ilə əlaqədar məsələlərin müzakirəsi 

məqsədilə ABA Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib; 

2017 

1. 14 aprel 2017-ci il tarixində Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib. İclasda Özəl Kredit 

Bürosunun yaradılması ilə bağlı məsələlər, Bank Ombudsmanının Reqlamentinə əlavə və 

dəyişikliklərin təsdiqi, girovun realizasiyası prosesinin təkmilləşdirilməsi üzrə işlər və 

gündəlikdə olan digər məsələlər müzakirə edilib. İclas zamanı Maliyyə Savadlığı 

Şurasının (MSŞ) Əsasnaməsi, Şuranın sədri və müavini, həmçinin ABA-nın maliyyə 

savadlılığı üzrə strategiyasının hazırlanması üzrə İşçi Qrupun üzvləri təsdiq edilib; 

2. 20 iyun 2017-ci il tarixində keçirilən iclasda ilk olaraq Əmanətlərin Sığortalanması 

Fondunun Himayəçilik Şurasına  üzvlərin seçilməsi müzakirə olunub. Həmçinin 

bankların maliyyə vasitəçiliyi imkanlarının artırılması, habelə bu istiqamətdə 

qanunvericilik və normativ bazanın təkmilləşdirilməsi, bankların fəaliyyətinin daha 

səmərəli təşkili ilə bağlı ABA-nın irəli sürdüyü təkliflər müzakirə edilib. Sonda ABA üzvü 

olan banklar arasında əməkhaqqı sorğusunun keçirilməsi ilə əlaqədar məsələlər, “II 

Bankçılıq Forumu”nun gündəliyi ilə bağlı təkliflər və digər məsələlər ətrafında fikir 

mübadiləsi aparılıb; 

3. 11 iyul 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Rəyasət Heyətinin 

iclası keçirilib. İclasın əsas məqsədi bank sisteminin maliyyə vasitəçiliyinin artırılmasına 

dair verilmiş təkliflərin müzakirəsi və qiymətləndirilməsi olub; 

4. Dekabr 2017-ci il tarixində, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Rəyasət 

Heyətinin iclası keçirilib.  
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İllər Rəyasət Heyətinin iclasları 

2018 

1. 22 fevral 2018-ci il tarixində Rəyasət Heyətinin 2018-ci il üzrə ilk iclası keçirilib. İclasda 

ABA-nın 2018-ci ildəki fəaliyyət istiqamətləri, maliyyə texnologiyaları konfransının 

keçirilməsi, maliyyə-bank sərgisinin təşkil edilməsi müzakirə olunub. Sonda cari 

məsələlərlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilib; 

2. 22 may 2018-cı il tarixində Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib. İclasın gündəliyindəki əsas 

məsələ Vergi qanunverciiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar ABA-nın təkliflərinin 

müzakirəsi olub; 

3. 11 iyun 2018-ci il tarixində Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib.Bankların təqdim etdikləri 

xidmətlər və məhsullara aid müxtəlif müqavilələrin unifikasiyası imkanlarının 

müzakirəsi, “Qeyri-işlək aktivlərin restrukturizasiya proqramına dair Kollektiv Saziş”də 

ABA-nın üzərinə düşən məsələlər, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi ilə 

ABA arasında, məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı məsələlərin təkmilləşdirilməsi üzrə 

İşçi Qrupunun yaradılması iclasın gündəliyinə daxil olan əsas məsələlər olub. Bununla 

yanaşı iclasda “Maliyyə Forum-Sərgisi”nin keçirilməsi, “Pilot layihələr”ə daxil olan 

mənzillərin ipotekası ilə bağlı, həmçinin cari məsələlər də müzakirə edilib; 

4. 21 sentyabr 2018-ci il tarixində ABA Rəyasət Heyətinin geniş tərkibdə iclası keçirilib. 

İclasın əsas müzakirə mözvuları bankların maliyyə vasitəçiliyi imkanlarının artırılması 

üçün görülməsi zəruri olan tədbirlər, bu sahədə mövcud vəziyyət  və qarşıdakı 

çağırışlarla bağlı ABA üzvlərinin rəy və təklifləri, eyni zamanda, ABA ilə MBNP-nin 

nümayəndələrində ibarət İşçi Qrup tərəfindən hazırlanmış “İstehlak kreditlərinin 

verilməsi üzrə vahid kredit şərtləri”nə dair müqavilə layihəsinin müzakirəsi, təşkilati 

məsələlər olub. İclas zamanı bankların maliyyə vasitəçiliyi imkanlarının artırılması üzrə 

banklar tərəfindən ABA-ya ünvanlanmış təkliflərin işlənməsi üçün müvafiq İşçi Qrup 

yaradılıb. İclasda eyni zamanda ABA-nın yeni vitse –prezidenti seçilib. Belə ki, ABA-nın 

vitse-prezidenti Xalid Əhədovu “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin İdarə Heyəti 

sədri vəzifəsini icra edən Abbas İbrahimov əvəz edib. İclasda ABA-nın nəzdində yeni 

yaradılmış “Risklərin İdarə edilməsi üzrə Ekspert Qrupu”nun sədri təyin edilib. 

Həmçinin iclas zamanı yeni yaradılmış digər Qrupun- “Ticarətin və layihələrin 

maliyyələşdirilməsi üzrə Ekspert Qrupu”nun yaradılması və qrup sədri təyin olunub; 

5. 31 oktyabr 2018-ci il tarixində Rəyasət Heyətinin geniş tərkibdə iclası keçirilib.İclasın əsas 

müzakirə mözvuları “2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal 

ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” ilə əlaqədar məsələlərin, həmçinin 

bu il sayca üçüncüsü baş tutacaq “Beynəlxalq Bankçılıq Forumu”nun, eləcə də ABA 

tərəfindən illik əsasda keçirilən “Bankçılıq Mükafatları 2018” tədbirinin müzakirəsi və 

digər cari məsələlər olub. İclas zamanı “2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” ilə əlaqədar məsələlərin 

müzakirəsi üçün 7 bankın iştirakı ilə İşçi Qrup yaradılıb. Rəyasət Heyətinin iclası zamanı 

15-16 noyabr 2018-ci il tarixində keçiriləcək “III Beynəlxalq Bankçılıq Forumu”nun 

təşkilati məsələləri də müzakirə edilib. İclasda eyni zamanda ABA tərəfindən illik əsasda 

keçirilən “Bankçılıq Mükafatları 2018” tədbiri ilə əlaqədar məsələlər müzakirə olunub. 

http://aba.az/
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İllər Rəyasət Heyətinin iclasları 

2019 

1. 16 yanvar 2019-cu il tarixində Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib. İclasın gündəliyində 

duran əsas məsələlər ABA-nın 2019-ci il üzrə iş planına baxılması, ABA-nın növbəti 

Ümumi Yığıncağının keçirilmə vaxtının müəyyən edilməsi, ABA-nın maliyyə təsərrüfat 

fəaliyyətinə dair məsələlərə baxılması, “Daxili audit üzrə Ekspert Qrupunun”nun 

yaradılması və cari məsələlər olub. İclas zamanı ABA-nın 2019-cu il üzrə iş planı 

müzakirə olunub və təsdiq edilib. Həmçinin ABA-nın 2019-cu il üzrə büdcə və ştat 

cədvəli təsdiq edilib. Gündəlikdə duran digər məsələ- Daxili audit üzrə Ekspert 

Qrupunun”nun yaradılması da iclasda təsdiq edilib; 

2. 29 mart 2019-cu il Əhalinin sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə köklü sosial-iqtisadi 

islahatlar aparılmış, bir çox dövlət əhəmiyyətli qərarlar qəbul edilmiş və fərmanlar 

imzalanmışdır. Bu sənədlərin biri də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 fevral 

2019-cu il tarixli “Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin 

həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanıdır. Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyasının Rəyasət Heyətinin geniş tərkibdə iclası keçirilmişdir. İclasda 

yekdilliklə Qarabağ müharibəsi və 20 Yanvar şəhidlərinin bir nəfər ailə üzvünün banklara 

360 gündən artıq gecikməsi olan 1000 (min) AZN qədər kreditlərinin (faiz borcu daxil 

olmaqla) bankların öz vəsaitləri hesabına ödənilməsi barədə qərar qəbul 

edilmişdir.Bundan sonra da banklara bu istiqamətdə əlavə güzəştlər edilməsi 

imkanlarının araşdırılması tövsiyə edilmişdir; 

3. 05 aprel 2019-cu il tarixində Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib. İclas zamanı “Fiziki 

şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı”nı ilə bağlı “Fiziki şəxslərin xarici valyutada olan 

kreditlərinin əsas məbləğinin devalvasiya nəticəsində manatla artmış hissəsinin 

ödənilməsi mexanizminin və həmin məbləğə hesablanmış faiz və dəbbə pulu (cərimə, 

penya) üzrə tətbiq ediləcək güzəştlərin müəyyən edilməsi Qaydası” müzakirə edilib. 

Qaydanın düzgün və vaxtında icrası üzrə görülməli olan tədbirlər nəzərdən keçirilib; 

4. 31 iyul 2019-cu il tarixində Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib.İclasın gündəliyində duran 

əsas məsələ “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 aprel 2019-cu il Fərmanının icrası ilə bağlı ABA 

tərəfindən müvafiq qurumlara təqdim edilmiş, bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və 

təkliflərin müzakirəsi və cari məsələlər olmuşdur; 

5. 24 oktyabr 2019-cu tarixində Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-nin baş ofisində Rəyasət 

Heyətinin növbəti iclası baş tutub. İclasda bank sektorunun maliyyə vasitəçiliyinin 

artırılması imkanları və digər cari məsələlər müzakirə olunub. 
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3.3 Forumlar və konfranslar (sayı-20)  

Say üzrə bölgü 

2015 2016 2017 2018 2019 

2 7 4 3 4 

 

İllər Forum və konfranslar 

2015 

1. 7 oktyabr 2015-ci ildə “Post-neft iqtisadiyyatı: yeni çağırışlar və bank sektoru” 

mövzusunda Forum keçirilib; 

2. 24 noyabr 2015-ci ildə İFC ilə birlikdə “Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dəstək: 

Daşınar əmlakın yüklülüyü əsasında maliyyələşmə sahəsində islahatlara olan zəruriyyət” 

mövzusunda Konfrans keçirilib.  

2016 

1. 5 aprel 2016-cı ildə “Boulevard Hotel Baku”nun “Tağıyev” zalında “Anti-böhran 

idarəetməsində Türkiyə təcrübəsi” mövzusunda Forum keçirilib.  

2. 19 may 2016-cı ildə “Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və komplayens üzrə 

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

ilə Marriott otelində Konfrans keçirilib; 

3. 14 sentyabr 2016-cı ildə ABA və Dünya Bankı Qrupunun üzvü olan Beynəlxalq Maliyyə 

Korporasiyası “Daşınar əmlakın yüklülüyü islahatı” adlı birgə Konfrans keçirib; 

4. 24-25 noyabr 2016-cı ildə “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 etdi. 

2017 

1. 23-24 noyabr 2017-ci il, MBNP, Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzi və ABA-nın birgə təşkilatçılığı ilə “Bank sisteminin yeni inkişaf 

dövrünə adaptasiyası: İslahatlar, Nəticələr və Perspektivlər” mövzusunda II Bankçılıq 

Forumu keçirilib; 

2. 5 aprel 2017-ci il, ABA və IFC tərəfindən “Daşınar əmlakın yüklülüyü islahatı: sorğunun 

nəticələri və növbəti addımlar” adlı Konfrans keçirilib; 

3. 27 May 2017-ci il, Bakıda ABA-nın təşkilatçılığı ilə “Bank və maliyyə bazarlarının 

təhlükəsizliyi” mövzusunda konfrans keçirilib;  

4. 31 may 1 iyun 2017-ci il, Dünya Bankı Qrupunun üzvü olan Beynəlxalq Maliyyə 

Korporasiyası və ABA-nın təşkilatçılığı ilə “Regional Konfrans: Daşınar əmlakın 

yüklülüyü islahatı- nailiyyət və gələcək çağırışlar” adlı konfrans keçirilib. Tədbirdə 

daşınar əmlakın yüklülüyü islahatının iqtisadi və hüquqi aspektləri, Doing Business 

tədqiqatlarında ölkələrin reytinqinə təsiri, daşınar əmlakın yüklülüyü reyestrinin 

əhəmiyyəti və daşınar əmlaka əsaslanan maliyyələşmə ilə bağlı nəzarət sahələrində 

mövcud vəziyyət, gələcək perspektivlər istiqamətində təcrübə, fikir mübadiləsi aparılıb. 
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İllər Forum və konfranslar 

2018 

1. 04 may 2018-ci il, Azərbaycan Banklar Assosiasiyası və Azərbaycan İnsan Resursları 

Cəmiyyətinin (HR Society) birgə təşkilatçılığı, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının baş 

sponsorluğu ilə “İnsan Kapitalı Forumu – 2018”keçirilib; 

2. 17-18 may 2018-ci il, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Maliyyə 

Texnologiyalarında Yeni Trendlər: Blokçeyn, Kriptovalyutalar və Təhlükəsizlik adlı iki 

günlük forum keçirilib; 

3. 15-16 noyabr 2018-ci il, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi və Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə “Nağdsız iqtisadiyyat: ənənəvi bankçılıqdan 

rəqəmsal bankçılığa keçid” adlı III Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçirilib. 

2019 

1. 13 fevral 2019cu il, ABA, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının və İsveçrənin İqtisadi 

Məsələlər üzrə Katibliyinin təşkilatçılığı ilə “Daşınar əmlaka əsaslanan maliyyələşmə 

imkalarından faydalanaq” adlı konfrans keçirilib. Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun qüvvəyə minməsi və Daşınar əmlakın 

yüklülüyünün dövlət reyestrinin fəaliyyətə başlaması daşınar əmlaka əsaslananan 

maliyyələşmənin tətbiqi üçün geniş imkanlar yaradıb. Bu sahədə göstərilmiş 

təşəbbüslərin davamı olaraq, konfransda beynəlxalq ekspertlər tərəfindən daşınar əmlaka 

əsaslanan maliyyələşmə məhsulları barədə təqdimatlar nümayiş etdirilib; 

2.  18 mart 2019-ci il, Sağlam kənd təsərrüfatı portfeli yaratmaq üçün kənd təsərrüfatı 

sektorunun gəlirli kreditləşməsi, dəyər zəncirlərinin daxilində maliyyəyə olan ehtiyac və 

risklərin təsirlərinin azaldılması strategiyaları barədə maliyyə təşkilatlarını 

məlumatlandırmaq məqsədilə ABA Dünya Bankı Qrupunun üzvü olan Beynəlxalq 

Maliyyə Korporasiyası ilə birlikdə “Azərbaycanda rəqabətli kənd təsərrüfatının inkişafı: 

kənd təsərrüfatında mənfəətli dəyər zəncirlərinin maliyyələşdirilməsi” mövzusunda 

konfrans keçirib. Konfransı giriş sözü ilə İFC-nin Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi, 

MBNP İdarə Heyəti sədrinin müavini vəzifəsini icra edən, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri, SECO təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə 

regional direktorunun müavini və ABA-nın icraçı direktoru Yunus Abdulov açıb; 

3. 16-17 may 2019-cu il tarixlərində “Maliyyə və rəqəmsal texnologiyalar 

həftəsi”çərçivəsində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təşkilatçılığı, Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi və İqtisadi İslahatların Təhlili, Kommunikasiya Mərkəzinin dəstəyi ilə keçirilən 

“FINTEX SAMMİT – Maliyyə və Texnologiyalar Sammiti: Ödəmə mühitində yeni 

trendlər: innovativ həllər, maliyyə texnologiyaları və təhlükəsizlik” adlı Sammit öz işini 

yekunlaşdırıb. Aidiyyəti dövlət qurumları, banklar və ödəniş ekosistemində təmsil 

olunan təşkilatlarla yanaşı, beynəlxalq maliyyə institutlarının, yerli və xarici ictimai 

təşkilatların, habelə xarici dövlətlərin Azərbaycandakı səfirliklərinin nümayəndələrinin 

iştirak etdiyi bu tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Çin, Hindistan, Avropa 

Birliyi və Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrindən 100-ə yaxın beynəlxalq təşkilatların və 

nüfuzlu şirkətlərin nümayəndələri iştirak ediblər; 
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İllər Forum və konfranslar 

4. ABA-nın təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Azərbaycan Respublikasının 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və İqtisadi İslahatların Təhlili, 

Kommunikasiya Mərkəzinin dəstəyi ilə ənənəvi “IV BEYNƏLXALQ BANKÇILIQ 

FORUMU – NAĞDSIZ İQTİSADİYYAT: DAYANIQLI BANKÇILIĞA DOĞRU” adlı 

Forum uğurla başa çatıb. İki gün keçirilmiş Forumda aidiyyatı dövlət qurumları, 

kommersiya bankları, yerli və xarici biznes və ictimai təşkilatların rəhbərləri, beynəlxalq 

maliyyə institutları və xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin nümayəndələri, 

həmçinin ABŞ, Yaponiya, Avropa, Çin və MDB ölkələrindən 100-ə yaxın beynəlxalq 

təşkilatların və nüfuzlu şirkətlərin nümayəndələri iştirak ediblər 

 

3.4 Seminarlar və təqdimatlar (sayı-39) (1000-ə yaxın iştirakçı) 

İllər Seminarlar və təqdimatlar 

2016 

1. “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 aparılıb; 

2. 8 oktyabr 2016-cı il, ABA-nın maliyyə dəstəyi ilə çap olunan “Uğura inan, öz biznesinə 

başla” adlı biznes-bələdçinin ASAN Xidmət Mərkəzində təqdimat mərasimi keçirilib; 

2017 

1. 30 mart 2017-ci il, ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən Kredit işi və risk üzrə Ekspert 

Qrupunun üzvləri üçün Almaniya Əmanət Banklarının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fondu 

tərəfindən “Risklərin idarə olunması” mövzusunda seminar keçirilib; 

2. May 2017-ci il, ABA və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 

UNEC-in Karyera Mərkəzində “Uğura inan, öz biznesinə başla” adlı kitabı tələbələrə 

təqdim edilib və biznes fəaliyyətinə necə başlamaqla əlaqədar seminar keçirilib; 

3. 22 may 2017-ci il, MBNP və ABA tərəfindən “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart 

təşkilatının iştirakı ilə bankların, habelə prosessinq fəaliyyətini həyata keçirən 

təşkilatların əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, eləcə də mövcud 

potensalın daha da artırılması istiqamətində seminar keçirilib;  

4. 25 may 2017-ci il, ABA nəzdində fəaliyyət göstərən “ÇYP qarşı mübarizə və Komplayens” 

üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri və Qrup üzvü olmayan digər bankların məsul şəxsləri 

üçün ABA-nın təşkilatçılığı ilə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin sektor müdiri tərəfindən 

seminar keçirilib. “Bank hesablarına dövlət satınalmalarından daxil olan vəsaitlərin idarə 

edilməsi” mövzusunda keçirilən seminarda Azərpoçt MMC-nin, KredAqro BOKT QSC-

nin və ABA-nın üzv təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edib; 

5. 30 iyun 2017-ci il, “Ernst&Young” Audit Şirkətinin eksperti bank nümayəndələrinə “IFRS 

9” standartı ilə əlaqədar təlim keçib; 

6. 20 iyul 2017-ci il, tarixində Azərbaycan Mərkəzi Bankı ilə “MasterCard Worldwide” 

beynəlxalq kart təşkilatının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçiriləcək “Nağdsız 

2019 
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Azərbaycan” layihəsinin təqdimatı keçirilib; 

7. 20 iyul 2017-ci il, ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən “Daxili audit, mühasibat uçotu, 

vergi və hesabatlılıq” üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri və qrup üzvü olmayan digər 

bankların nümayəndələri üçün Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən 

seminar keçirilib. Seminarda “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 

dəyişikliklər edilməsi haqqında” və “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunlarının 

tətbiqi, yeni vergi bəyannamələri və mövcud bəyannamələrə dəyişikliklər, həmçinin vergi 

qanunvericiliyi ilə əlaqədar ünvanlanan bütün suallara aydınlıq gətirilib; 

8. 28 sentyabr 2017-ci il, ABA-nın ofisində SWIFT-in seminarı keçirilib. Seminarın məqsədi 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankları “SWIFT gpi-Qlobal Ödənişlər üzrə İnnovasiya” 

(“Global Payments Innovation”) adlanan layihəsi ilə tanış etmək olub; 

9. 29 sentyabr 2017-ci il, “SWIFT” Beynəlxalq Maliyyə Telekommunikasiya Cəmiyyəti 

tərəfindən “Müştəri Təhlükəsizliyi Proqramı” üzrə seminar keçirilib; 

10. 14 oktyabr 2017-ci il, ABA-nın rəsmi mətbu orqanı olan “Banklar və Biznes” Qəzeti 

tərəfindən Almaniya Əmanət Banklarının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fondunun təşkilati 

dəstəyi ilə “IB Club”da “İnformasiya axınlarının iqtisadi effektləri” adlı seminar keçirilib. 

Tədbir “Yanlış, qeyri-dəqiq və təhrif edilmiş iqtisadi informasiyanın mümkün mənfi 

nəticələri” mövzusunda məqalə müsabiqəsi çərçivəsində baş tutub. Seminarda əməkdar 

jurnalist, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC-nin mətbuat katibi və Mərkəzi Bankın 

“Tədqiqatlar və İnkişaf Mərkəzi”nin “İqtisadi maarifləndirmə xidməti”nin mütəxəssisi 

çıxış edib; 

11. 28 oktyabr 2017-ci il tarixində ABA-nın rəsmi mətbu orqanı olan “Banklar və Biznes” 

Qəzeti tərəfindən Almaniya Əmanət Banklarının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fondunun 

təşkilati dəstəyi ilə “IB Club”da “İnformasiyanın iqtisadi gözləntilərə təsiri” adlı seminar 

keçirilib. Tədbir “Yanlış, qeyri-dəqiq və təhrif edilmiş iqtisadi informasiyanın mümkün 

mənfi nəticələri” mövzusunda məqalə müsabiqəsi çərçivəsində baş tutub. Seminarda 

Azərbaycan Mərkəzi Bankının Mətbuat katibi çıxış edib. Seminar zamanı “iqtisadi 

informasiya nədir?”, “hansı informasiyalar iqtisadi gözləntilərə təsir edə bilir?”, həmçinin 

“uçot dərəcəsi nədir?” və “niyə lazımdır?” kimi suallara cavab axtarılıb və bu məsələlərlə 

bağlı müzakirələr aparılıb; 

12. 15 noyabr 2017-ci il tarixində “Landmark”da “Bankçılığın Rəqəmsal Transformasiyası – 

Boşluqların Təhlili və Yol Xəritəsi” adlı seminar keçirilib. Seminar İslandiyanın 

“Creditinfo” şirkəti tərəfindən təşkil edilib. Seminarda ABA-ya üzv təşkilatların risklər və 

satış üzrə rəhbər əməkdaşları iştirak edib; 

13. 13 dekabr 2017-ci il tarixində ABA-da “Blokçeyn texnologiyaları və kriptovalyutalar” 

mövzusunda seminar keçirilib. ABA və Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin təşəbbüsü ilə 

keçirilən seminarda ABA-ya üzv olan bankların nümayəndələri iştirak edib. Seminarda 

“Blokçeyn texnologiyaları: istifadə təcrübələri və imkanları”, “Kriptovalyutalar və 

kriptoqrafiya”, “Bitkoin kriptovalyutası”, “Blokçeyn necə işləyir?” “Maining”, “Etherium 

və Ripple kriptovalyutası”, “ICO (Initial Coin Offering)”, “TOKEN”, “Smartcontract” 

mövzuları seminar iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb; 

25 dekabr 2017-ci il tarixində ABA-nın təşkilatçılığı ilə bankların İnsan resursları və PR və 

Marketinq departamentlərinin rəhbərləri üçün seminar təşkil olunub. Seminarda ekspert 

2017 

http://bbn.az/banklar-v%c9%99-biznes-q%c9%99zeti-musabiq%c9%99-elan-edir-2/
http://bbn.az/banklar-v%c9%99-biznes-q%c9%99zeti-musabiq%c9%99-elan-edir-2/
http://bbn.az/banklar-v%c9%99-biznes-q%c9%99zeti-musabiq%c9%99-elan-edir-2/
http://bbn.az/banklar-v%c9%99-biznes-q%c9%99zeti-musabiq%c9%99-elan-edir-2/
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iştirakçılara gərgin iş mühitində düzgün qidalanmaq, düzgün əyləşmək, iş fasiləsi zamanı 

fiziki hərəkətlərin vacibliyi və bunlara əməl olunmasının müsbət təsirlərindən danışıb. 

2018 

1. 30 mart 2018-ci il il, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası və ABA-nın təşkilatçılığı ilə 

rəqəmsal maliyyə xidməti layihələrində çirkli pulların yuyulması və terrorizmin 

maliyyələşdirilməsi riskləri” (CTF/AML in digital financial services) adlı vebinar keçirilib; 

2. Aprel 2018-ci il, ABA ilə “MasterCard”ın əməkdaşlığı çərçivəsində seminar keçirilib. 

MBNP tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair 

Strateji Yol Xəritəsi”nin icrası çərçivəsində maliyyə sektorunda çalışan əməkdaşların bilik 

və bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə ABA ilə birgə “MasterCard 

Worldwide” beynəlxalq kart təşkilatının iştirakı ilə seminar təşkil olunub; 

3. Maliyyə sektorunun nümayəndələri üçün seminar keçirilib. MBNP və ABA tərəfindən 

“VİSA İnc.” beynəlxalq kart təşkilatının iştirakı ilə bankların, habelə prosessinq 

fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatların əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının 

təkmilləşdirilməsi, eləcə də mövcud beynəlxalq təcrübənin mənimsənilməsi istiqamətində 

növbəti seminar keçirilib; 

4. 25 Aprel 2018-ci il tarixində ABA  nəzdində fəaliyyət göstərən “Komplayns” üzrə Ekspert 

Qrupunun üzvləri və Qrupa üzv olmayan digər bankların məsul şəxləri üçün seminar 

keçirilib. Seminar “Fatca və CRS üzrə praktiki məsələlər” mövzusunda Deloitte” 

Azərbaycan şirkətinin eksperti tərəfindən təqdimat edilib; 

5. May 2018-ci il tarixində ABA-nın təşkilatçılığı ilə “S&P Global Market Intelligence” 

şirkətinin təmsilçisi tərəfindən “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 9-un 

tətbiqi çərçivəsində skorinq modelləri (Scoring models in terms of IFRS 9 implemenation 

project)” adlı seminar keçirilib. Seminar ABA-nın “Daxili audit, mühasibat uçotu, vergi və 

hesabatlılıq” və “Kredit işi və risk” üzrə Ekspert Qruplarının üzvləri və Qrup üzvü 

olmayan digər bankların müvafiq nümayəndələri üçün təşkil edilib; 

05 iyun 2018-ci il tarixində ABA-nın “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert 

Qrupu”nun nümayəndələri və ABA-ya üzv təşkilatların nümayəndələri üçün 

“Azərbaycan Maliyyə Təşkilatları üçün Moskva Birjasının İmkanları” adlı seminar 

keçirilib. Seminarda “Moskva Birjası”nın valyuta və fond bazarlarının imkanları, kiliriq 

və hesablaşmaların xüsusiyyətləri, həmçinin təhlükəsizlik və brokerlərin müştərilər 

qarşısında hesabatlığına dair məqamlar müzakirə edilib. 

2019- 

1. 13 fevral 2019-cu il, Azərbaycan Banklar Assosasiyasının “Risklərin İdarə Edilməsi üzrə” 

Ekspert Qrupu və “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə” Ekspert Qrupu 

üzvlərinə “Xəzinədarlıq fəaliyyətində risklərin idarə edilməsi” mövzusunda Ziraat 

Bankın baş ofisində təlim təşkil edilmişdir. Təlimdə Xəzinədarlıq idarəçiliyinin vacibliyi 

geniş müzakirə olunaraq, Fyuçers, Forvard( Forward), Svop( Swop), Opsion 

sövdələşmələrinin hesablanmaları qaydaları və pərdəarxası məqamları təhlil 

olunmuşdur. Eyni zamanda Mərkəzi Bankın bu əməliyyatlarda rolunun zəruriliyi və 

digər banklar ilə qarşılıqlı əlaqələri qeyd edilmişdir; 

2. 4 mart 2019-cu il tarixində Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası, Maliyyə Bazarlarına 

http://aba.az/
https://www.fimsa.az/az/press-reliz/426
http://aba.az/
https://www2.deloitte.com/az/az.html
https://www2.deloitte.com/az/az.html
http://aba.az/
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Nəzarət Palatası və Azərbaycan Banklar Assosiayası IFC Elektron və Rəqəmsal Maliyyə 

Xidmətləri layihəsi çərçivəsində hazırlanan “Rəqəmsal bankçılıq: əlavə dəyər qatan 

xidmətlər” mövzusunda vebinar təşkil edib.ABA-ın nəzdində fəaliyyət göstərən “Ödəniş 

sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları” üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri üçün təşkil 

olunan vebinarda, Azərbaycan da daxil olmaqla dünyada bankların rəqəmsallaşmaq 

istəyi və əməliyyatların hansı hissəsinin rəqəmsallaşdırılması araşdırılıb. Seminarın əsas 

mövzuları “Rəqəmsal bankçılıq nədir?”, “Banklar hansı səbəbdən rəqəmsallaşmaq 

istəyirlər?”, “Rəqəmsal bank olmaq nə deməkdir?”, “Bəzi banklar hansı məhsullar təklif 

edir?”, “Bu günə qədərki təcrübə nə deyir”, “Rəqəmsallığın yeddi prinsipi”, “IFC 

rəqəmsal səyahətində banklara necə kömək edə bilər?”, “Texnoloji platformalar və 

arxitektura”, “Müştəri yönümlü inqiliabi banklar”, “Keys – BBVA rəqəmsallığa doğru 

səyahət” olub.Vebinarı IFC (Dünya Bankı Qrupu) Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda 

Bankçılıq və Rəqəmsal Transformasiya Məsləhət Xidmətlərinin rəhbəri Kaiser Naseem 

keçirmişdir; 

3. 14 mart 2019-cu il tarixində ABA və Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin birgə 

təşkilatçılığı ilə bankların İnsan Resursları Departamentinin rəhbərləri üçün işgüzar səhər 

yeməyi təşkil edilib.Səhər yeməyi zamanı “Agile management” mövzusunda müzakirələr 

aparılıb. Müzakirələrin moderatoru çevik idarəetmə üzrə proffesional koaç Nərminə 

Hüseynzadə olub. Həmçinin Nərminə Hüseynzadə “Agile management” mövzusunda 

təqdimatla çıxış edib və bu anlayışın əsas izahını verib.Görüş geniş müzakirələrlə davam 

edib. Mövzunun aktuallığı və davamlı inkişafı müzakirələrin əhatəsinin genişlənməsinə 

səbəb olub; 

4. 05 aprel 2019-cu il, ABA və Siyasi Psixologiya Mərkəzinin (SPM) birgə təşkilatçılığı ilə 

təqdimat xarakterli tədbir təşkil edilib.Tədbirdə biznes oyunları və simulyasiyalar 

vasitəsilə bank əməkdaşlarının fəaliyyətinin  səmərəliliyinin artırılması mövzusunda 

müzakirələr aparılıb. Tədbirin spikeri “Nordic  Training  International”-ın idarə heyətinin 

üzvü, təlimçi Uğis Strauss olub; 

5. ABA və MBNP tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin 

inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” və “2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası çərçivəsində 

maliyyə sektorunda çalışan mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının daha da artırılması, bu 

sahədə maliyyə savadlılığının yüksəldilməsi istiqamətində “Kobil systems” təşkilatı ilə 

əməkdaşlıq çərçivəsində növbəti tədbir keçirilib.“Elektron bankçılıq xidmətlərində 

təhlükəsizlik” mövzusunda keçirilən seminarda “Kobil systems” təşkilatının eksperti 

Koray Arikan tərəfindən elektron bankçılıq xidmətləri sahəsində Avropa Birliyində tətbiq 

olunan təhlükəsizlik tədbirləri, maliyyə xidmətlərinin innovativ vasitələrlə təqdim 

edilməsi zamanı nəzərə alınacaq təhlükəsizlik amilləri, müxtəlif fırıldaqçılıq halları və 

onlara qarşı mübarizə tədbirləri haqqında ətraflı məlumat verilib.Qarşılıqlı fikir 

mübadiləsinin aparıldığı görüşdə həmçinin, elektron ödənişlərdə təhlükəsizlik sahəsində 

son trendlər, qabaqcıl banklar tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər də müzakirə edilib; 

6. “Maliyyə və Rəqəmsal Texnologiyalar Həftəsi” çərçivəsində 14 may 2019-cu il tarixində 

ABA-nın təşkilatçılığı ilə, “Accessbank” QSC-nin baş ofisində “Sahibkarlar üçün 

Rəqəmsal Maliyyə Texnologiyalarından istifadənin rolu və onlara gətirəcəyi üstünlüklər” 

mövzusunda seminar təşkil edilmişdi.Görüşdə “İnternet bankçılığın biznesdə rolu və 

istifadənin gətirəcəyi üstünlüklər”, “Rəqəmsal satış kanalları və e-commerce-in biznesin 

2019 



          5 İLLİK HESABAT        .                                  
 
 

16 

 

inkişafında rolu” və “Rəqəmsal maliyyə texnologiyalarının biznesdə rolu” mövzularında 

təlimlər keçirilmiş və bu istiqamətdə müzakirələr aparılmışdır.Seminarda “Kapital Bank” 

ASC-nin, “Accessbank” QSC-nin və İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 

Mərkəzinin əməkdaşları təlimçi qismində çıxış ediblər; 

7. 13-17 may tarixləri arasında keçirilən “Maliyyə və Rəqəmsal Texnologiyalar Həftəsi” və 

keçən həftənin sonunda işini başa vurmuş  “FINTEX SAMMİT – Maliyyə və 

Texnologiyalar Sammiti”-ndən sonra, 20 may 2019-cu il tarixində Bakıda ABA 

təşkilatçılığı ilə “Avropa Banklar Federasiyasının Assosiativ üzvlərinin 48-ci iclası” öz 

işinə başlayıb.İclasda ABA-nın prezidenti Zakir Nuriyev və  Avropa Banklar 

Federasiyasının siyasəti üzrə Baş İcraçı direktoru açılış nitqi ilə çıxış edib.Daha sonra 

Sebastiyan  De  Brauver Avropa bank-maliyyə sektorunda baş verən inkişaf  trendləri 

haqqında iclas iştirakçılarına məlumat verib.İclasda Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının 

İcraçı direktoru Yunus Abdulov ölkənin bankçılıq sektorunda inkişaf meylləri ilə bağlı 

çıxış edib; 

8. 31 May 2019-cu il tarixində “Yapı Kredi Bank Azərbaycan”-nın təşkilatçılığı və ABA 

“Komplayns üzrə” Ekspert Qrupunun dəstəyilə ölkədə fəaliyyət göstərən bankların 

nümayəndələrinə “Beynəlxalq Maliyyə Sanksiyaları” mövzusunda təlim keçirilib. Təlim 

“Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC-nin əsas səhmdarı olan Yapı Kredi A.Ş-nin müvafiq 

sahə üzrə mütəxəssisləri, bankın Maliyyə cinayətlərinin qarşısının alınması üzrə 

direktoru, Sanksiyalar və müxbir banklarla əlaqələr üzrə müdir və baş mütəxəssis 

tərəfindən keçirilib; 

9. “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” 

və “2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin 

genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası çərçivəsində maliyyə sektorunda 

çalışan mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının daha da artırılması istiqamətində tədbirlər 

davam edir. ABA və MBNP birgə təşkilatçılığı, “KPMG” beynəlxalq təşkilatının dəstəyi 

ilə “Rəqəmsallaşma və innovativ həllər” mövzusunda tədbir keçirilib; 

10. 04 oktyabr 2019-cu il tarixində “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC-nin baş ofisində ABA 

təşkilatçılığı ilə “Biznes Davamlılığı” mövzusunda təqdimat xarakterli tədbir 

keçirilib.Təqdimat “Biznes davamlılığı” üzrə ekspert tərəfindən edilib. Təqdimat zamanı 

şirkətlərdə hansı proseslərin necə və nələri nəzərə almaqla inkişaf etdirməyin lazım 

olduğunu və bununla da birbaşa və dolayısı yolla tətbiqinə dəstək olmağın mümkünlüyü 

və üstünlükləri haqqında, həmçinin biznes davamlılığının informasiya təhlükəsizliyində 

rolu haqqında misallar təqdim edilib; 

11. 18 oktyabr 2019-cu ildə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və ABA-nın 

dəstəyi, “İKT LAB” Tətbiq və Tədris Mərkəzinin və “IS3S” (Information Security 

Solutions) şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə dövlət qurumlarının, bankların və özəl 

təşkilatların rəhbər şəxsləri və menecerləri üçün İT təhlükəsizliyin əsasları sahəsi üzrə 

“Kibertəhlükəsizlik: kritik risklər” adlı təlim keçirilib. Təlimin əsas məqsədi qurumlarda 

kibertəhlükəsizlik üzrə idarəetmə prosesində iştirak edən şəxslərin biliklərinin 

artırılmasıdır.Tədbir iştirakçılarına dünyada trend sahələrdən biri olan kibertəhlükəsizlik 

sahəsinin əhəmiyyəti və bu sahə üzrə mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı məlumat 

verilib; 

 

2019 
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3.4. Dövlət qurumları ilə və banklar arasında olan görüşlər (sayı-65) 

İllər Dövlət qurumları ilə və banklar arasında olan görüşlər 

2015 

1. 06 noyabr 2015-ci il tarixində AMB sədri ABA Rəyasət Heyəti ilə geniş tərkibdə, ABA-da 

görüşü keçirilib. Görüş zamanı bankaların post-neft dövründə strategiyalarının 

hazırlanması istiqamətində tövsiyələr dinlənilib və müvafiq müzakirələr aparılıb. 

2. 02 dekabr 2015-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qiymətli 

Kağızlar Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri ilə ABA üzvləri arasında görüş keçirilib; 

12. “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” 

və “2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin 

genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası çərçivəsində 18 oktyabr tarixində ABA-

nın və MBNP-nin təşkilatçılığı ilə “Zolotaya Korona” pul köçürmə sisteminin 

ekspertlərinin iştirakı ilə pul köçürmə sisteminin fəaliyyəti, pul köçürmə sistemləri 

üzərindən aparılan əməliyyatlarda risklərin qarşısının alınması təbdirləri, fırıldaqçılıq 

halları və onlara qarşı mübarizə mövzusunda seminar keçirilib; 

13. AMB-nin təşkilatçılığı, ABA-nın və Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin dəstəyi ilə 25 oktyabr 2019-cu il tarixində “Blokçeyn və yeni texnoloji 

tətbiqlər üzrə təcrübə bölgüsü” mövzusunda təqdimat keçirilib.Mərkəzi bankda keçirilən 

təqdimatda bankların İT və İT təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxsləri iştirak edib; 

14. 08 noyabr 2019-cu il tarixində “Nağdsız Cəmiyyət Günləri” çərçivəsində “SWIFT 

Meetup” tədbiri keçirilmişdir.Tədbirdə SWIFT tərəfindən təqdim edilən yeni bulud 

interfeysi və arxivləşdirmə həlləri, Universal Ödəniş Təsdiqləri və gpi icma yanaşması, 

eləcə də ödəniş kateqoriyalarına üzrə ISO 20022 standartında qlobal miqrasiya ilə bağlı 

təqdimətlar nümayiş etdirilmişdir; 

15. 05 noyabr 2019-cu il tarixində “Nağdsız Cəmiyyət Günləri” çərçivəsində “Open Banking 

Meetup” tədbiri keçirilmişdir.Tədbirdə Open Banking üzrə mövcud trendlər, 

innovasiyalar, mümkün risklər və onların tənzimlənməsi, eləcə də bu istiqamətdə 

Türkiyə, Rusiya və Polşa təcrübələri ilə bağlı təqdimətlar nümayiş etdirilmişdir.“Open 

Banking Meetup”-da KOOPHub və FintechPark şirkətlərinin təsisçisi Mustafa Baltacı, 

Polşa Banklar Assosiasiyasının layihə meneceri Maciej Kostro və Rusiya Elektron Valyuta 

və Pul Köçürmələri Assosiasiyasının icraçı direktoru Pavel Şust məruzəçi qismində çıxış 

etmişlərdir; 

16. 07 noyabr 2019-cu il tarixində “Cash Professionals – First Meet-Up” tədbiri 

keçirilmişdir.Tədbir Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ilə Cənubi Koreyanın Kisan 

Electronics şirkəti tərəfindən təşkil olunmuşdur.Tədbir zamanı xəzinə işinin 

təkmilləşdirilməsi üçün zəruri texnologiya yenilikləri müzakirə olunmuş, bank 

əməkdaşları bu istiqamətdə təcrübə mübadiləsi həyata keçirmişlər; 

17. 6 dekabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının və Azərbaycan 

Banklar Asossiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə SWIFT təşkilatının ekspertləri tərəfindən 

bankların ödəniş və hesablaşmalar sahəsinə rəhbərlik edən şəxsləri üçün seminar 

keçirilmişdir. İnteraktiv formada keçirilmiş seminar maliyyə sistemində universal 

standart olan ISO 20022 standartının tətbiqi ilə bağlı məsələləri əhatə etmişdir. 

2019 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Prezidenti_yan%C4%B1nda_Qiym%C9%99tli_Ka%C4%9F%C4%B1zlar_%C3%9Czr%C9%99_D%C3%B6vl%C9%99t_Komit%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Prezidenti_yan%C4%B1nda_Qiym%C9%99tli_Ka%C4%9F%C4%B1zlar_%C3%9Czr%C9%99_D%C3%B6vl%C9%99t_Komit%C9%99si
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3. 15 dekabr 2015-ci il, 23 dekabr 2015-ci il və 28 dekabr 2015-ci il tarixlərində Bank 

Qanunvericiliyinin Təkmilləşdirilməsi üzrə, 9 bankın Müşahidə Şurası sədrlərindən ibarət 

Ekspert Qrupunun üzvləri və digər bankların rəhbərlərinin üç dəfə iclası keçirilib.  

2016 

1. ABA tərəfindən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna edilmiş müraciətə əsasən 28 yanvar 2016-

cı il tarixdə ABA-nın ekspertləri ilə DSMF-nin rəhbərliyi arasında görüş keçirilmişdır; 

2. 04 mart 2016-cı il tarixində Post-neft iqtisadiyyatında bankların yeni strategiyası, onların 

dəstəklənməsi üçün Neft Fondunun imkanları Fondun direktoru ilə müzakirə edilmiş, 

bankların təklifləri ona təqdim edilmişdir.  

3. 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; 

4. 12 mart 2016-cı il tarixdə ABA-nın 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.  

5. 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. 

6. 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;  

7. 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; 

8. 29 aprel tarixində ABA-nın Prezidenti Zakir Nuriyev 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; 

9. 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; 

2015 
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10. 17 avqust 2016-cı ildə MBNP Direktorlar Şurasının sədri ilə bank rəhbərləri arasında 

“Boulvard Hotel Baku”da görüş keçirilmişdir; 

11. 22 sentyabr 2016 cı il tarixində ABA-nın prezidenti Zakir Nuriyev  və Hüquq Qrupunun 

sədri 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; 

12. 07 noyabr 2016 cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının MBNP Direktorlar Şurasının 

sədri, Palatanın Baş icraçı direktoru, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti və 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş 

İdarəsinin rəisi iştirakı ilə MBNP-da görüş keçirilmişdir. 

13. 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; 

14. 05 oktyabr 2016-ci il tarixində MBNP Direktorlar Şurasının sədri iştirakı ilə bank 

rəhbərlərinin görüşü keçirilmişdir; 

15. 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. 

16. 03 dekabr 2016-cı il tarixdə MBNP-nin Direktorlar Şurasının sədri ilə ABA üzvlərinin 

rəhbərlərinin görüşü keçirilmişdir; 

17. 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 geniş iclasda müzakirə edilmiş, Unibank və YapıkrediBank 

Azərbaycanın nümayəndələri aidiyyatı üzrə tövsiyyə xarakterli çıxışlar etmişlər. 

2017 

1. 3 mart 2017-ci tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında yenilənmiş “Azərbaycan 

Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi” Qaydalarından irəli gələrək 

banklar qarşısında yaranmış öhdəliklərlə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatasının və ABA-nın nümayəndələri, eləcə də bankların ekspertləri arasında görüş 

keçirilib; 

2. 7 mart 2017-ci il tarixində MBNP ilə ABA nümayəndələri arasında MBNP tərəfindən 

hazırlanmış yeni prudensial normaların layihələrinin müzakirəsi ilə əlaqədar görüş 

keçirilmişdir. Görüşdə “Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi 

üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları”, “Banklarda açıq valyuta mövqeyinin 

müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi Qaydaları” və “Banklarda kredit risklərinin idarə 

edilməsi Qaydaları”nın layihələri ilə əlaqədar Palata nümayəndələri təqdimatla çıxış 

etmiş və qeyd olunan layihələr üzrə bankların nümayəndələrinin mövqelərini 

dinləmişdir; 

3. 14 mart 2017-ci il tarixində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Direktorlar Şurasının 

sədri Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına üzv olan bankların sədrləri arasında növbəti 

görüş keçirilmişdir. Görüşdə bank-maliyyə sektorunun hazırkı vəziyyəti, mövcud 

çağırışlar və həlli yolları ilə əlaqədar fikir mübadiləsi aparılmış, bankların təklifləri 

2016 
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dinlənilmişdir; 

4. 14 iyun 2017-ci il tarixində İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində 

Vergilər Nazirliyinin,  Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının və Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının rəhbərliyi, eləcə də ABA-nın “Ödəniş sistemləri və alternativ xidmət 

kanalları üzrə” Ekspert Qrupunun üzvlərinin iştirakı ilə görüş keçirilib. Görüşdə vergi 

qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklərin bank-müştəri münasibətləri ilə əlaqədar olan 

hissəsi müzakirə edilib. Xüsusilə, elektron qaydada xaricdən alınan iş və xidmətlərin 

vergiyə cəlb edilməsi mexanizmində əsas rol oynayan MCC kodlar ətrafında fikir 

mübadiləsi aparılıb;  

5. 25 iyul 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında “Nağdsız hesablaşmalar 

haqqında” Qanunun tətbiqinə dair üzvlərin rəy və təkliflərinə baxılıb. İclasda Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət Palatasının və  ABA-ya üzv təşkilatların nümayəndələri,  ABA-nın 

“Hüquqi məsələlər üzrə” Ekspert Qrupunun sədri və “Daxili audit, mühasibat uçotu, 

vergi və hesabatlılıq üzrə” Ekspert Qrupunun sədri və “ÇPY qarşı mübarizə və 

komplayns” üzrə Ekspert Qrupunun sədri iştirak edib; 

6. 11 sentyabr 2017-ci il tarixində MBNP-da bank nümayəndələri ilə görüş keçirilib. 

Görüşdə MBNP-nın Baş icraçı direktorunun müavini, Strateji xidmətlər departamentinin 

direktoru, MMX-nin direktoru, Bank fəaliyyətinə nəzarət departamentinin direktoru, 

ABA-nın “Daxili audit, mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq” üzrə Ekspert Qrupunun 

sədri və kommersiya banklarının nümayəndələri iştirak edib. Görüş zamanı malların 

ixracından banklara daxil olan vəsait barədə məlumatların MBNP-na ötürülməsi prosesi 

müzakirə olunub. Bildirilib ki, banklarda Gömrük bəyannaməsinin nömrəsinin olmaması 

və ixrac edilmiş malların dəyəri barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumatın 

banklara vaxtında daxil olmaması gecikmələrə səbəb olur; 

7. 10 oktyabr tarixində ABA-da MBNP tərəfindən ABA-ya ünvanlanmış “Banklarda 

hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları”nın yeni layihəsinə rəy və 

təkliflərin müzakirəsi həyata keçirilib. Bundan əvvəl MBNP tərəfindən göndərilən bu 

qaydalara rəylər və təkliflər ABA tərəfindən müzakirə üçün toplanılmışdır. Rəy və 

təkliflərin müzakirəsi “Müvəqqəti İşçi Qrup”un ilk iclasında müzakirə olunub; 

8. 13 oktyabr 2017-cı il tarixində ABA-da Hesabatlılıq Standartı (CRS) proseduru üzrə yeni 

qaydalar ilə əlaqədar fikir mübadiləsi aparılıb. İclasda ABA-nın “Çirkli Pulların 

Yuyulmasına qarşı mübarizə və Komplayens” üzrə Ekspert Qrupunun sədri və üzvləri, 

Vergilər Nazirliyi tərəfindən Maliyyə institutlarında vergi monitorinqi idarəsinin 

direktoru, kiçik vergi xidməti müşaviri və həmin idarənin Monitorinq şöbəsinin rəhbəri, 

baş vergi xidməti müşaviri, eləcə də, bankların nümayəndələri iştirak edib; 

9. 2 noyabr 2017-ci il AMB-də rezident və qeyri-rezidentlərlə xarici valyuta əməliyyatlarının 

aparılması ilə əlaqədar bankların təkliflərinin müzakirəsi məqsədilə görüş keçirilib. 

Görüşdə ARMB İdarə Heyətinin 28 noyabr 2016-cı il tarixli Qərarı ilə qəbul edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezidentlərin xarici valyuta 

əməliyyatlarının aparılması Qaydaları” ilə əlaqədar ABA üzv təşkilatlardan daxil olmuş 

yazılı və şifahi müraciətlər əsasında qeyd olunan Qaydalara dair təkliflər, eyni zamanda 

müvafiq suallar müzakirə olunub. 

2017 
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10. Noyabr 2017, Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 

Mərkəzində “Azərbaycanın maliyyə-bank sektorunda çağırışlar və inkişaf perspektivləri” 

mövzusunda dəyirmi masa təşkil edilib. Dəyirmi masada ABA-nın prezidenti Zakir 

Nuriyev, İİTKM-in icraçı direktoru, həmçinin, dövlət, bank sektoru, biznes və akademik 

dairələrin nümayəndələri iştirak edib;  

11. 17 noyabr tarixində ABA, MBNP tərəfindən ABA-ya ünvanlanmış “Banklarda hesabların 

açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları”nın yeni layihəsi müzakirə edilib. Bundan 

əvvəl MBNP tərəfindən göndərilən bu qaydalara rəylər və təkliflər ABA tərəfindən 

müzakirə üçün toplanılıb. Rəy və təkliflər“Müvəqqəti İşçi Qrup”un ilk iclasında 

müzakirə olunub. Müzakirə MBNP, Maliyyə Monitorinq Xidmətinin və ABA-nın “ÇPY 

qarşı mübarizə və Komplayens” və “Hüquqi məsələlər” üzrə Ekspert quruplarının 

nümayəndələrindən ibarət “Müvəqqəti İşçi Qrup”u tərəfindən həyata keçirilib; 

12. 8 dekabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) və Yapı Kredi 

Bank Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (Palata) və 

bankların səlahiyyətli nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Görüşdə qeyri-işlək 

aktivlərin idarə edilməsi üzrə “Bakı yanaşması”nın hüquqi mexanizmlərinin yaradılması 

məsələləri müzakirə olunub; 

13. 13 dekabr 2017-ci il tarixində ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən “Tədris strategiyaları 

və insan resursları üzrə” Ekspert Qrupunun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

ilə görüşü keçirilib. Belə ki, görüşdə “Tədris strategiyaları və insan resursları üzrə” 

Ekspert Qrupunun sədri, Qrupa üzv olan digər bankların nümayəndələri və ƏƏSMN-nin 

səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edib. Görüş zamanı “Əmək Məcəlləsi”, “İşsizlikdən 

Sığorta haqqında” AR Qanunu, həmçinin digər əlaqədar qanunvericilik aktları və 

qanunvericilikdə edilən dəyişikliklər ətrafında müzakirə aparılıb; 

2018 

1. 6 mart 2018-ci il tarixində MBNP və “Komplayns” üzrə Ekspert Qrupunun tərkibində 

formalaşdırılmış İşçi Qrupu arasında görüş keçirilib. Görüşdə Palatanın, Maliyyə 

Monitorinqi Xidmətinin, o cümlədən bir sıra bankların nümayəndələri iştirak edib. 

Görüşdə “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun  tətbiqi mexanizmində yaranmış 

çətinliklərə dair Tövsiyələr və bu çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində 

görüləcək işlər müzakirə olunub. Həmçinin bank sektoruna dair digər məsələlər ətrafında 

fikir mübadiləsi aparılıb; 

2. 9 mart 2018-ci il tarixində ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən Komplayns üzrə Ekspert 

Qrupu ilə MBNP-nin Ekspert Qrupu arasında görüş keçirilib. Görüşdə Ekspert Qrupunun 

üzvləri və Palatanın nümayəndələri iştirak edib; 

3. 24 aprel 2018-ci ildə ABA ilə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin İcra baş 

idarəsi arasında görüş keçirilib. Görüşdə ABA-nın Prezidenti, Ədliyyə Nazirliyinin İcra 

Baş İdarəsinin rəisi, baş idarənin digər rəhbər şəxsləri, həmçinin Bakı şəhərinin inzibati 

rayonlarının, respublikanın digər böyük şəhərlərinin icra qurumlarının rəhbərləri, habelə 

ABA-ya üzv bankların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak ediblər; 

4. Mayın 3-də Vergilər Nazirliyi ilə sahibkarlar arasında görüş keçirilib. Vergilər naziri 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlarla görüşüb.Görüş ABA və ASK təşkilatçılığı 

ilə baş tutub; 

2017 

http://www.justice.gov.az/
http://www.justice.gov.az/
http://www.taxes.gov.az/
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5. 23 may 2018-ci il tarixində MBNP və ABA təşkilatçılığı ilə qeyri-işlək aktivlərin (QİA) 

idarə edilməsi üzrə “Bakı yanaşması” ilə bağlı Palata tərəfindən hazırlanmış “Qeyri-işlək 

aktivlərin restrukturizasiya proqramına dair Kollektiv Sazişin” ilkin versiyası müzakirə 

edilib. Görüşdə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bankların və aidiyyəti 

dövlət qurumlarının səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edib; 

6. 4 iyun 2018-ci il tarixində MBNP ilə ABA “Ödəniş sistemləri və alternativ xidmət 

kanalları” üzrə Ekspert Qrupu, həmçinin, “Komplayns” üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri 

arasında görüş keçirilib.Görüşdə MBNP əməkdaşları, ABA-nın “Ödəniş sistemləri və 

alternativ xidmət kanalları” üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri və “Komplayns” üzrə 

Ekspert Qrupunun üzvləri iştirak edib; 

7. 06 iyun 2018-ci il tarixində ABA “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert 

Qrupu” üzvlərinin müraciəti ilə Azərbaycan Mərkəzi Bankının Bazar əməliyyatları 

departamentinin direktoru görüşü keçirilib; 

8. MBNP - ABA-nın “Ödəniş sistemləri və alternativ xidmət kanalları” və “Komplayens” 

üzrə Ekspert Qrupunun üzvlərindən ibarət İşçi Qrupun iclası keçirilib; 

9. ABA nəzdində fəaliyyət göstərən “Daxili audit, mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq” 

üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri və Qrup üzvü olmayan digər bankların müvafiq 

nümayəndələri ilə MBNP-nin nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Görüş çərçivəsində 

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 9”-a (İFRS 9) dair məsələlər müzakirə 

edilib; 

10. 19 iyul 2018-ci il tarixində ABA nəzdində fəaliyyət göstərən “Komplayens üzrə Ekspert 

Qrupu”nun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondu ilə görüşü keçirilib. İclasda Ekspert Qrupunun üzvləri, Qrup üzvü olmayan digər 

bankların nümayəndələri, DSMF-nin nümayəndələri və “Azərpoçt”un nümayəndəsi 

iştirak edib; 

11. 11 avqust 2018-ci il tarixində ABA “Marketinq və PR üzrə” Ekspert Qrupu və Qrup üzvü 

olmayan digər bankların nümayəndələri ilə ARMB arasında görüş keçirilib. Görüşün 

məqsədi əhalinin rəqəmsal ödənişlərə marağının artırılması məqsədilə cari ildə Mərkəzi 

Bank tərəfindən təşkil edilməsi nəzərdə tutulan stimullaşdırıcı lotereyanın şərtlərinin 

bank nümayəndələrinin diqqətinə çatdırılması olub; 

12. 11 sentyabr tarixində ABA“Ödəniş sistemləri və alternativ xidmət kanalları üzrə” Ekspert 

qrupunun növbəti iclası keçirilib. MBNP və AMB nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən 

növbəti görüşdə “Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə Qaydalar”na son dəyişikliklər 

müzakirə edilmişdir; 

13. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsi”nin maliyyə inklüzivliyinin gücləndirilməsi prioritet hədəfinin icrası çərçivəsində 

MBNP və ABA-nın təşkilatçılığı ilə növbəti tədbir keçirilib; 

14. 26 oktyabr 2018-ci il tarixində AMB nümayəndələri ilə  “Ödəniş sistemləri və alternativ 

xidmət kanalları” üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri arasında görüş baş tutub; 

 

2018 

http://aba.az/
https://www.cbar.az/
http://aba.az/
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İllər Dövlət qurumları ilə və banklar arasında olan görüşlər 

15. 26 oktyabr 2018-ci il tarixində ABA“Marketinq və PR üzrə” Ekspert Qrupu ilə AMB 

arasında görüş keçirilib; 

16. ABA nəzdində “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə” Ekspert Qrupunun 

MBNP əməkdaşları ilə görüşü keçirilib. Görüşdə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Departamentinin Direktoru və departamentin digər 

əməkdaşları, “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə” Ekspert Qrupunun sədri 

və bankların nümayəndələrindən ibarət Qrupun üzvləri iştirak edib. 

2019 

1. 17 yanvar 2019-cu il tarixində ABA “Marketinq və PR üzrə” Ekspert Qrupu, bankların 

marketinq nümayəndələri və AMB-nin nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Görüş 

cari ilin fevral ayından etibarən Mərkəzi Bank tərəfindən təşkil ediləcək “Kartla ödə, 

kartla qazan” adlı tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın banklarla kommunikasiyası ilə 

əlaqədar keçirilib. Belə ki, əhalinin rəqəmsal ödənişlərə marağının artırılması məqsədilə 

keçirləcək lotereyanın şərtlərinin daha geniş kütləyə çatdırılması üçün bankların dəstək 

vermə formaları müzakirə edilib. Bankların marketinq nümayəndələri ilə müzakirə 

zamanı lotereyanın ilk visual posteri, sloqanı-təbliğat materialları təqdim edilib; 

2. Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının rəhbərliyi ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 

Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri arasında görüş keçirilib. Görüş zamanı kənd 

təsərrüfatını kreditləşməsi sahəsindəki mövcud vəziyyət, qarşıya çıxan çağırışlar və 

onların həlli yolları müzakirə edilib; 

3. Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının rəhbərliyi, Assosiasiyanın nəzdində fəaliyyət 

göstərən “Ödəniş sistemləri və alternativ xidmət kanalları” üzrə Ekspert Qrupu ilə 

“Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” arasında görüş keçirilmişdir. Görüş Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyinin tabeliyində “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” tərəfindən həyata 

keçirilən Elektron Hökumət Portalı, “ASAN Viza”, “ASAN Ödəniş”, “ASAN Finans” 

sistemləri ilə tanış olmaq, qurum tərəfindən tənzimlənən layihələrin bank sektoru ilə sıx 

əlaqəli olduğunu nəzərə alaraq birgə əməkdaşlıq məsələrini müzakirə etmək məqsədi ilə 

baş tutub; 

4. 01 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin İcra baş 

idarəsinin rəhbərliyi ilə  Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Rəyasət Heyəti 

arasında görüş keçirilib.Görüşdə Nazirliyin İcra baş idarəsinin Rəisi – Baş icra məmuru, 

baş idarənin digər rəhbər şəxsləri, ABA-nın prezidenti, ABA-nın Rəyasət Heyətinin 

üzvləri iştirak ediblər.Görüş zamanı icra prosesinin təkmilləşdirilməsi, icrada olan işlərin 

icrasının sürətləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, ABA üzvlərinin təklifləri İcra 

baş idarəsinin rəhbərliyi ilə müzakirə edilib. Görüşdə İcra baş idarəsi tərəfindən “Elektron 

icra” informasiya sistemi haqqında təqdimat keçirilib, icra prosesinin rəqəmsal 

texnologiyalardan istifadə etməklə təkmilləşdirilməsi və asanlaşdırılması üzrə görülmüş 

və qarşıda duran işlər, habelə hazırlanmaqda olan icra sahəsində vahid normativ hüquqi 

aktın – “Azərbaycan Respublikasının İcra Məcəlləsi”nin layihəsi barədə məlumat verilib; 

5. 07 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təşkilatçılığı ilə 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB) ilə bankların Müştəri xidmətlərinə  

məsul olan department rəhbərləri və  əsas bölmə  rəhbərləri  ilə görüş keçirilib. Görüşün 

əsas müzakirə mövzusu Mərkəzi Bank tərəfindən 1 fevral 2019-ci il tarixindən başlayaraq 
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İllər Dövlət qurumları ilə və banklar arasında olan görüşlər 

geniş əhali təbəqəsini əhatə edəcək üç aylıq “Kartla ödə, kartla qazan”  stimullaşdırıcı 

lotoreyası olub. Belə ki, lotoreya ilə bağlı banklara ünvanlanan bütün sualların daha 

dolğun cavablandırılması və müştərilərə məlumatların daha lakonik, daha düzgün 

şəkildə verilməsi üçün müştəri xidmətlərini maraqlandıran bütün suallara AMB-nin 

əməkdaşları tərəfindən aydınlıq gətirilib. Həmçinin AMB əməkdaşları bank 

nümayəndələrinə lotoreya ilə bağlı  ətraflı məlumat da veriblər; 

6. 13 mart 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təşkilatçılığı ilə 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə  Dövlət Agentliyi (ASAN) ilə bank 

nümayəndələri arasında görüş keçirilib.Görüşün əsas məqsədi 108  “Çağrı” mərkəzi  

(Mərkəz) və Mərkəzin göstərdiyi “Outsourcing” fəaliyyəti ilə tanışlıq və bankların  zəng  

mərkəzlərinin  yaradılması  və  təkmilləşdirilməsi  üçün geniş imkanların təklif edilməsi 

olub; 

7. 01 May 2019-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Bazar 

əməliyyatları departamentinin direktoru ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının 

nəzdində fəaliyyət göstərən “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması” üzrə Ekspert 

Qrupunun növbəti görüşü keçirilib. Görüşdə Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması 

üzrə  Ekspert Qrupunun sədri və qrupa üzv olan bankların nümayəndələri iştirak 

ediblər.Görüş zamanı Mərkəzi Bankın pul siyasəti əməliyyatları o cümlədən depozit və 

not hərracları və banklararası bazarın inkişafına dair müzakirələr aparılmış və bankları 

maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır; 

8. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) nəzdində fəaliyyət göstərən “Xəzinədarlıq və 

Fondların İdarə Olunması üzrə” Ekspert Qrupunun Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatasının əməkdaşları ilə görüşü keçirilib.Görüşdə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Departamentinin Direktoru vəzifəsini icra edən 

və departamentin digər əməkdaşları, “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə” 

Ekspert Qrupunun sədri Aydın Hüseynov və bankların nümayəndələrindən ibarət 

Qrupun üzvləri iştirak edib; 

9. 12 iyul 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Komplayns” 

Ekspert Qrupunun Mərkəzi Bankda görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycan 

Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramında 

nəzərdə tutulan Ani Ödənişlər Sistemi (AÖS) ilə bağlı müzakirə aparılmışdır.Görüşdə 

Mərkəzi Bank rəsmilərilə yanaşı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının və Maliyyə 

Monitorinqi Xidmətinin rəsmiləri də iştirak etmişdir; 

10. 25 oktyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi ilə 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyası arasında görüş keçirilmişdir. Görüş zamanı məhkəmə 

və icra sahəsində bankların qarşılaşdıqları məsələlər ilə bağlı geniş müzakirələr 

aparılmışdır.Müzakiələrin nəticəsi kimi, müvafiq məsələlərin həlli istiqamətində birgə səy 

göstərilməsi məqsədi ilə nazirlik və bank nümayəndələrindən ibarət məhkəmə və icra 

məsələləri sahəsində 2 (iki) İşçi qrupunun yaradılması qərara alınmışdır; 

11. 29 oktyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) rəhbərliyi və 

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) 

yanında İctimai Şuranın nümayəndələri arasında görüş keçirilib.Görüşdə ABA-nın 

prezidenti, ABA-nın icraçı direktoru və “KOBİA” yanında İctimai Şuranın sədri iştirak 

2019 
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ediblər; 

 

 

12. 30.10.2019-cu il tarixində Ədliyyə Nazirliyində nazir müavininin sədrliyi və digər İdarə 

rəislərinin iştirakı ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının ekspertləri ilə birgə yeni 

yaradılmış “Məhkəmə İşçi Qrupu” və “İcra İşçi Qrupu” qruplarının nümayyəndələri 

arasında görüş keçirilmişdir.Görüş zamanı qrupların fəaliyyət istiqamətləri, qarşılarına 

qoyulan və bankları narahat edən məsələlər, bunların mümkün həlli yolları müzakirə 

edilmişdir; 

13. “Nağdsız cəmiyyət günləri” çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq 

maliyyə sektorunda çalışan mütəxəssislərin rəqəmsal transformasiya və tətbiq edilən həll 

yolları üzrə bilik və bacarıqlarının daha da artırılması, bu sahədə maliyyə savadlılığının 

yüksəldilməsi məqsədilə “BPC Banking Technologies” şirkətinin ekspertinin iştirakı ilə  

“Rəqəmsal bankçılıq: bankların rəqəmsallaşmaya yanaşması üzrə beynəlxalq təcrübə” 

mövzusunda seminar keçirilib; 

14. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iqtisadi müşavirədə verdiyi tapşırıqlardan irəli 

gələn vəzifələr dərhal Ədliyyə Nazirliyində müzakirə olunaraq zəruri tədbirlər görülüb, o 

cümlədən ötən ay bankların məsul təmsilçiləri ilə dəyirmi masa keçirilib. Bankların 

hüquqlarının məhkəmə müdafiəsinin və icra işinin yaxşılaşdırılması, bu sahədə qarşıya 

çıxan problemlərin operativ həlli məqsədilə birgə işçi qrupları yaradılaraq qısa müddətdə 

səmərəli fəaliyyət göstərib.Bu sahədə iş daim nəzarətdə saxlanılmaqla Ədliyyə naziri 

tərəfindən bank sektorunun bir qrup rəhbər şəxsləri ilə görüş keçirilib. Tədbirdə işçi 

qrupları tərəfindən görülən işlər barədə məlumat dinlənilib və qarşıda duran məsələlər 

müzakirə olunub. 

 

3.5. Beynəlxalq və digər təşkilatlarla görüşlər (sayı-67) 

İllər Beynəlxalq və digər təşkilatlarla görüşlər 

2015 

1. 11 sentyabr 2015-ci ildə Dünya bankının Azərbaycan üzrə Missiyasının rəhbəri ilə bank 

rəhbərləri arasında Four Season otelində görüş keçrilib. Görüşdə Real sektorda 

vəziyyət  (neftin qiymətinin düşməsi, fevral devalvasiyasının təsirləri və s.), Valyuta 

bazarında vəziyyət (devalvasiyadan sonra valyuta bazarındakı vəziyyət) və digər 

məsələlər müzakirə edilib; 

2. Komplayens üzrə bankalara Konfrans keçirilməsi üçün Almaniyanın Tonbeller şirkətinin 

nümayəndəsi ilə görüş keçirilib; 

3. Azərbaycanda da banklar üçün bəzi mərkəzləşdirilmiş qurumların yaradılması məqsədilə 

Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Swift büronun rəhbərliyi ilə görüş keçirilib; 

4. Fərdi məlumatlar haqqında” AR Qanununa əlavə və dəyişikliklər, həmçinin “Daşınar 

əmlakın dövlət reyestri haqqında” Qanun layihəsi, iləcə də maliyy savadlığı layihələr ilə 

bağlı İFC-nin nümayəndələri ilə görüş keçirilib; 

5. Almaniya Əmanət Banklarının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fondunun Azərbaycan üzrə 

nümayəndəsi ilə görüş keçirilib. Görüşdə maliyyə savadlığı və ABA-nın ekspert qrupları 

2019 
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ilə Fondun əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub; 

6. Maliyyə savadlığı layihəsi çərçivəsində AMB-nin TİM ilə iki dəfə görüş keçirilib. Görüşdə 

İFC, AƏBBƏF, Mikro Maliyyə Assosiasiyası iştirak edib. MS üzrə Milli Strategiya və 

təşəbbüslərin birləşdirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. 

7. 10 dekabr 2015-ci il, Azərbaycanda MKOM-ların maliyyə mənbələrinə çıxışını inkişaf 

etdirmək üçün dəstək göstərə biləcəyi yolları və tədbirləri müzakirə etmək məqsədi ilə 

Dünya Bakıdakı missiyası Ümumdünya MKOM-ların Kreditləşməsi bölməsinin Rəhbəri, 

Maliyyə sektoru üzrə Baş mütəxəssis və məsləhətçi 10 dekabr 2015-ci il tarixdə görüş 

keçirilmişdir; 

8. İsveçrənin İqtisadi İşlər üzrə Dövlət Katibliyini proqram meneceri və Makroiqtisadi 

yardım şöbəsinin direktor müavini görüş keçirilmişdir. 

2016 

1. 31 oktyabr 2016-cı il, Özəl Kredit Bürosunun nizamnamə və investisiya müqaviləsi 

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

keçirilmişdir; 

2. 06 aprel 2016-cı il, BVF-nın texniki yardım proqramı çərçivəsində Bakıda olan ekspertlərlə 

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; 

3. 26 may 2016-cı il, BVF-nun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri və missiyanın digər 

üzvləri ilə ABA-nın üzvləri arasında görüş keçirilmişdir. 

2017 

1. İyun 2017-ci il, ABA-nın prezidenti və SECO-nun eksperti   arasında görüş keçirilib. 

Görüşdə ABA-nın icra aparatının nümayəndələri, “Hüquq məsələləri üzrə ekspert 

qrupunun sədri iştirak edib; 

2. İyun 2017, ABA-nın prezidenti, ABA-nın icraçı direktoru, ABTM direktoru və Yaponiya 

səfirliyinin nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Görüşdə hazırda Azərbaycan 

iqtisadiyyatı və maliyyə-bank sektorunun vəziyyəti ilə bağlı məsələlər və Azərbaycan 

Beynəlxalq Bankının xarici borcunun restruktuzasiyası ərtafında fikir mübadiləsi aparılıb. 

Eyni zamanda da Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi ilə əməkdaşlıq imkanları 

müzakirə edilib; 

3. 13 iyun 2017-ci ildə ABA prezidenti və ABA-nın İcraçı direktoru “HayGroup”un 

rəhbərliyi ilə görüşüb. Görüşün məqsədi  “Əməkhaqqı Sorğusu” Layihəsi ilə bağlı ümumi 

məsələlərin müzakirəsi olub; 

4. 14 iyun 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) prezidenti 

“Ernst&Young” şirkətinin nümayəndələri ilə görüşü baş tutub. Görüşdə  ABA-nın İcraçı 

direktoru,  “Daxili audit, mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq” üzrə Ekspert Qrupunun 

sədri, “Ernst&Young” şirkətinin Zəmanət Xidmətləri partnyoru və Vergi və Hüquq 

xidmətləri üzrə baş menecer iştirak edib; 

5. İyun 2017-ci il tarixində  ABA İcra Aparatının rəhbərliyi ilə Dünya Bankının nümayəndəsi 

arasında görüş keçirilib. ABA-nın mənzil-qərargahında baş tutan görüşdə ABA-nın icraçı 

direktoru və İcra Aparatının baş iqtisadçısı, Dünya Bankından maliyyə və bazarlar üzrə 
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məsləhətçisi iştirak ediblər.  

 

Görüşdə Azərbaycanda bank sektorunun və maliyyə bazarlarının cari vəziyyəti, sektorda 

müşahidə olunan ümumi meyillər, kiçik və orta sahibkarlığın maliyyələşdirilməsi 

məsələləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb;  

6. 16 iyun 2017-ci il, MBNP və ABA ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlar üzrə 

fırıldaqçılıq hallarının qarşısının alınması sahəsində mövcud potensialın daha da 

yüksəldilməsi, beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilən son texnoloji həllər haqqında bank 

əməkdaşlarının məlumatlandırılması məqsədilə “MasterCard Worldwide” beynəlxalq 

kart təşkilatı ilə birgə növbəti tədbir keçirib;  

7. 23 iyun 2017-ci ildə ABA İcraçı direktoru və ABA-nın “Kredit işi və Risk üzrə” Ekspert 

Qrupunun sədri Dünya Bankının “2-ci Maliyyə Sektorunun Modernizasiyası Layihəsi” 

üzrə Missiyası ilə görüşüb. Missiyanın üzvləri Dünya Bankının Problemli Kreditlərin həlli 

üzrə Eksperti və “İnsolvency” üzrə məsləhətçisi problemli korporativ kreditlərin həlli 

mexanizmi ilə bağlı təkliflərini səsləndiriblər, bununla bağlı xüsusi platformanın 

strukturu nəzərdən keçirilib. Təklif olunan platforma belə kreditlərin əlaqədar tərəflər, 

borclan və kreditor bankların iştirakı ilə könüllü həllini nəzərdə tutur. Tərəflər təkliflər 

ətrafında fikir mübadiləsi apardıqdan sonra bu məsələnin bütün əlaqədar tərəflər, eləcə 

də “Kredit işi və Risk üzrə” Ekspert Qrupu ilə birlikdə müzakirəyə çıxarılmasına qərar 

verilib. 

8. İyul 2017-ci il tarixində, ABA prezidenti Zakir Nuriyev, ABA-nın icra aparatının rəhbəri , 

“Daxili audit, mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq üzrə” Ekspert Qrupunun sədri 

aktivlərinin həcminə görə dünyanın ən böyük bankı olan Çin Sənaye və Kommersiya 

Bankının (Industrial and Commercial Bank of China – ICBC) nümayəndə heyəti ilə 

görüşüb. Görüşdə qonaqlara ölkə iqtisadiyyatı, hazırda aparılan geniş islahatlar, 

investisiya imkanları və Azərbaycan bank sektoru barədə məlumat verilib, həmçinin 

ABA-nın bank-maliyyə sahəsindəki fəaliyyəti, müvafiq dövlət orqanları və öz üzvləri ilə 

qurulmuş qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələri nümayəndə heyətinin diqqətinə 

çatdırılıb. 

9. 13 iyul 2017-ci il tarixində ABA-nın prezidenti və ABA-nın icraçı direktoru İsveçrə Milli 

Bankının sədri Tomas Yordanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti və İsveçrənin 

Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüblər; 

10. 15 avqust 2017-ci il tarixində prudensial qaydaların müzakirəsinə dair ABA  ilə banklar 

arasında görüş keçirilib. Görüş zamanı “Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün 

zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları”, “Bank kapitalının 

və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları”, “Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar 

borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi Qaydaları” və “Banklarda açıq 

valyuta mövqeyinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi Qaydaları”nın son layihəsinə 

dair bankların rəy və təklifləri müzakirə edilib. 

11. 5 sentyabr 2017-ci il tarixində ABA prezidenti Zakir Nuriyev və İcraçı Direktoru Yunus 

Abdulov SECO Makroiqtisadi Dəstək Proqramının məsul şəxsi və İsveçrə Əməkdaşlıq 

Ofisinin Cənubi Qafqaz regionu üzrə direktor müavini ilə görüşüb. Görüşdə 
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Azərbaycanda bank sektorunun hazırki durumu, ABA-nın fəaliyyəti və onun bank 

sektorundakı münasibətləri tənzimləyən qanun və qaydaların formalaşdırılmasndakı 

rolu, müvafiq orqanlarla əməkdaşlığı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Həmçinin 

ABA-nın nəzdində yeni yaradılmış Hərrac Mərkəzi, Bank Ombudsmanı və onların 

fəaliyyət istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. ABA-nın SECO ilə əməkdaşlığı və 

birgə tədbirlərin təşkili barədə danışılıb. Daha sonra Reto Weyermenin “Hüquqi 

məsələlər” üzrə Ekspert Qrupunun sədri və “ÇYP və Komplayns” üzrə Ekspert 

Qrupunun sədri ilə görüşü baş tutub. Hər iki ekspert qrupunun fəaliyyəti barədə fikirlər 

dinlənilib. Görüş zamanı MMX ilə əməkdaşlıq, bank sektorunun qanunvericiliyi ilə bağlı 

cari vəziyyət, icra prosesinin sadələşdirilməsi, o cümlədən “Daşınar əmlakın yüklülüyü 

haqqında” qanunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. 

12. 20 sentyabr 2017-ci il tarixində ABA-nın İcra aparatı nümayəndələri Almaniya Əmanət 

Banklarının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fondunun ölkə üzrə nümayəndəsi ilə görüşüb. Birgə 

layihələr, tələbələr üçün təşkil olunacaq “Yanlış, qeyri-dəqiq və təhrif edilmiş iqtisadi 

informasiyanın mümkün mənfi nəticələri” mövzusunda yazı müsabiqəsi və 2018-ci ilin 

mart ayından etibarən maliyyə savadlılığının artırılması məqsədilə keçiriləcək layihə ilə 

bağlı fikir mübadiləsi aparılıb; 

13. 21 sentyabr 2017-ci il tarixində Bank Ombudsmanı Almaniya Əmanət Banklarının 

Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fondunun inzibati ofisində fondun ölkə üzrə nümayəndəsi ilə  

görüşüb; 

14. 28 sentyabr 2017-ci ildə ABA “Kredit işi və risk” üzrə Ekspert Qrupunun üzvlərinin 

ekspert ilə görüşü keçirilib. İsveçrə Əməkdaşlıq Təşkilatının (SECO) təşəbbüsü ilə 

keçirilən görüşdə kommersiya banklarının nümyəndələri iştirak edib. Görüşdə 

Azərbaycanda Kredit Zəmanət Fondu yaradılması ilə əlaqədar araşdırmanın nəticəsi 

olaraq texniki-iqtisadi əsaslandırmaya dair təqdimat keçirilib. Bu mexanizmin 

Azərbaycanda tətbiqi məsələlələri müzakirə olunub. 

15. 28 sentyabr 2017-ci il tarixində ABA “SWIFT” Beynəlxalq Maliyyə Telekommunikasiya 

Cəmiyyətinin Azərbaycan üzrə “SWIFT” İstifadəçilər Qrupunun rəhbərinin və katibinin 

seçilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib. “SWIFT” Beynəlxalq Maliyyə Telekommunikasiya 

Cəmiyyətinin Azərbaycan üzrə “SWIFT” İstifadəçilər Qrupunun yeni sədri vəzifəsinə 

“Kapital Bank” ASC-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini seçilib; 

16. Oktyabr 2017, ABA İcraçı Direktoru Avropa Banklar Federasiyasının Belçikanın Brüssel 

şəhərində keçirilən 45-ci toplantısında iştirak etmişdir; 

17. Oktyabr 2017, ABA-nın nümayəndə heyəti Türkiyə Banklar Birliyinə işgüzar səfər edib. 

Səfər çərçivəsində ABA-nın İcraçı direktoru Yunus Abdulov və Baş iqtisadçı Bəhruz 

Əhmədov Türkiyə Banklar Birliyinin Baş katibi və Birliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə 

koordinatorları ilə görüşüblər; 

18. ABA-nın prezidenti “APA Holding”də olub. ABA-nın icraçı direktoru, icra aparatının baş 

iqtisadçısı və ABA-nın Daxili audit, mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq üzrə ekspert 

qrupunun rəhbəri də şirkətin qonağı olublar;  

19. 24 oktyabr 2017-ci il ABA, MBNP, “Rabitəbank”, “AtaBank”,  “Azərbaycan Beynəlxalq 

Bankı”, “AccessBank” və “Azərbaycan Sənaye Bankı”nın təmsil olunduğu “Müvəqqəti 

2017 
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İşçi Qrupu”nun iclası keçirilib. İclasda ABA-nın əməkdaşlıq etdiyi “Ernest&Young” 

şirkətinin eksperti iştirak edib.  

 

 İclas zamanı “Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün 

xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları”, “Banklarda açıq valyuta mövqeyinin 

müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi Qaydaları”, “Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar 

borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi haqqında Qaydalar” və “Bank 

kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları”nın layihələrinə dair təkliflər 

müzakirə olunub; 

20. 26 oktyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Şərqi Avropa 

və əksər MDB ölkələrindəki banklar birliklərinin üzvü olduğu Beynəlxalq Banklar 

Şurasının (BBŞ) növbəti iclası keçirilib. İclasda Şərqi Avropa və əksər MDB ölkələrində 

fəaliyyət göstərən banklar assosiasiyalarının sədrləri və üzvləri, Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının prezidenti , Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Baş icraçı direktoru, 

Bank Ombudsmanı, millət vəkili, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 

Nazirliyi İnsan hüquqları və ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin rəisi  iştirak edib 

21. Noyabrın 8-də ABA-nın prezidentinin rəhbərlik etdiyi ABA nümayəndə heyyəti ilə 

iqtisadçı-ekspertlər arasında görüş keçirilib. Görüşdə ABA-nın prezidenti, Assosiasiyanın 

Rəyasət Heyətinin üzvü, ABA-nın icraçı direkoru  İcra aparatının  baş iqtisadçısı, 

Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondunun rəhbəri, İqtisadi və 

Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri 

iştirak edib. Görüş çərçivəsində bank sektorunun cari vəziyyəti, mövcud trendlər, 

sektorda baş verən proseslərin kommunikasiyası, cəmiyyətin maliyyə savadlılığının 

artırılması məsələləri və ABA ilə ictimai təşkilatlar arasında əməkdaşlıq məsələləri 

müzakirə olunub; 

22. Dekabrın 12-də ABA ilə Dünya Bankının Nümayəndələri arasında görüş keçirilib. 

Görüşdə ABA-nın prezidenti, icraçı direktoru, Daxili audit, mühasibat uçotu, vergi və 

hesabatlılıq üzrə Ekspert Qrupunun sədri, həmçinin, Dünya Bankının nümayəndələri 

iştirak edib. Görüş zamanı qiymətli kağızlar bazarındakı vəziyyət, bankların qiymətli 

kağızlar bazarındakı iştirakı və gələcək perspektivlər müzakirə olunub. 

2018 

1. 11 yanvar 2018-ci il tarixində Bank Ombudsmanı Avropa İttifaqının ölkəmizdə mediasiya 

üzrə pilot layihəsinin həyata keçirilməsi üçün ekspertlərAvropa İttifaqının nümayəndəsi, 

Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının Aparat rəhbəri və Avropa İttifaqının 

Azərbaycan üzrə Nümayəndəliyinin Əməkdaşlıq şöbəsinin mütəxəssisi ilə görüşüb, 

mediasiya sahəsində Ehtiyacların Qiymətləndirilməsi Hesabatını hazırlamaq üçün fakt 

araşdırıcı missiya, məlumatlandırmanın artılması üçün seminarların keçirilməsi, əsas 

iştirakçı tərəflərlə işçi qrup müzakirələri, təlim səfəri və ölkədə mediasiyanın inkişaf 

etdirilməsi üçün Yol xəritəsinin hazırlanması məsələləri müzakirə edilib. 

2. 31 yanvar 2018-ci il tarixində ABA-nın prezidenti və ABA-nın İcra Aparatının 
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nümayəndələri İtaliyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə görüşüb. 

3. 16 fevral 2018-ci il tarixində ABA-da Dünya Bankının dəstəyi ilə ölkəmizdə mediasiya 

üzrə pilot layihəsinin həyata keçirilməsi üçün ekspertlər – İtaliyanını “ADR Center” 

şirkətinin rəhbəri Leonardo D`Urso, Mübahisələrin alternativ həlli üzrə müstəqil ekspert 

– mediator və “Prima”şirkətinin layihə kordinatoru ilə görüş keçirilib. 

4. 28 fevral 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının rəhbərliyi Azərbaycan 

Sığortaçılar Assosiasiyasının yeni təyin olunmuş sədri ilə görüşüb. Görüş zamanı 

Assosiasiyalar arası əməkdaşlıq imkanları, yerinə yetirilə biləcək ümumi işlər, maliyyə 

sektorunda keçirilə biləcək birgə tədbirlər, eyni zamanda Assosiasiyaların ekspert 

qrupları arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib; 

5. 5 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının rəhbərliyi Azərbaycan 

Mikromaliyyə Assosiasiyasının İcraçı direktoru ilə görüşüb. Görüş zamanı Assosiasiyalar 

arası əməkdaşlıq imkanları, yerinə yetirilə biləcək ümumi işlər, maliyyə sektorunda 

keçirilə biləcək birgə tədbirlər müzakirə edilib; 

6. 13 mart 2018-ci il tarixində ABA-nın rəhbərliyi ilə BAFT-ın Prezidenti və İcraçı direktoru 

arasında görüş keçirilib. Görüş zamanı Fintech texnologiyaları, komplayns məsələləri 

üzrə birgə əməkdaşlıq imkanları, bu mövzularda birgə konfransların keçirilməsi, BAFT 

tərəfindən spikerlərin cəlb edilməsi məsələləri müzakirə olunub; 

7. 13 mart 2018-ci il tarixində ABA-nın rəhbərliyi ilə Gürcüstanın SWIFT Milli İstifadəçilər 

Qrupunun sədri və “Georgian Financial Telecommunication Company Ltd” təşkilatının 

“SWIFT service bureau” bürosunun direktoru arasında görüş keçirilib. Görüşün 

keçirilməsində məqsəd “SWIFT Service Bureau” layihəsinin təqdimatı olub. Layihə ilə 

əlaqədar fikir mübadiləsi aparılıb, rəy və təkliflər müzakirə olunub; 

8. 28 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) ilə “MasterCard 

Worldwide” beynəlxalq kart təşkilatının nümayəndələri arasında görüş keçirilib.Görüşdə 

ABA-nın prezidenti, ABA-nın İcraçı direktoru, MasterCardın Azərbaycan üzrə ölkə 

meneceri və MasterCardın Azərbaycandakı təmsilçisi iştirak edib. Görüş zamanı ABA ilə 

“MasterCard Worldwide” arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilmiş layihələr 

və tədbirlər müzakirə edilib. Həmçinin, gələcəkdə də bu əməkdaşlığın davam edəcəyi 

vurğulanıb. 

9. 6 aprel 2018-ci il tarixində “Azərbaycan Banklar Assosiasiyası”nın nəzdində fəaliyyət 

göstərən Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu ilə “Azərbaycan 

Fond Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası”na üzv olan təşkilatlar arasında görüş keçirilib; 

10. 13 aprel 2018-ci il tarixində ABA-nın İcra Aparatı ilə Beynəlxalq Valyuta Fondunun Risk 

əsaslı Nəzarət Missiyası arasında görüş keçirilib. Görüşdə ABA-nın icraçı direktoru və baş 

iqtisadçı, həmçinin Risk əsaslı Nəzarət Missiyasının rəhbəri, xarici nəzarət üzrə ekspert və 

daxili nəzarət üzrə ekspert iştirak ediblər; 

11. 11 may 2018-ci il tarixində ABA-nın “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə 

Ekspert Qrupu”nun “Bakı Fond Birjası” və “Milli Depozit Mərkəzi”nin nümayəndələri 

arasında görüş keçirilib. Görüş zamanı qiymətli kağızların alışı və satışı zamanı 

hesablaşmalar, klirinq, xidmət tarifləri və digər məsələlər müzakirə olunmuşdur. 

Müzakirə zamanı Milli Depozit Mərkəzidə baş verən klirinqin təkmilləşdirilməsi və Bakı 

http://aba.az/
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Fond Birjasında bağlanan əqdlərlə bağlı tariflərə yenidən baxılması və maksimal 

məbləğin təyin olunması təklif edilib; 

12. 25 iyul 2018-ci il tarixində ABA Prezidenti Zakir Nuriyev Avropa Birliyinin Eksperti ilə 

görüşüb. Görüşdə ABA-nın Prezidenti, Avropa Birliyinin Eksperti, Layihə Eksperti iştirak 

edib. Görüş zamanı aqrar sektorun maliyyələşdirilməsi, aqrar sektorla bağlı qarşıdan 

duran çağırışlar, bu məsələ ilə bağlı həyata keçirilən layihələrdən danışılıb; 

13. 25 sentyabr 2018-ci il tarixində Avropa Şurasının nümayəndəsi  Çirkli Pulların 

Leqallaşdırılması və Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) üzrə 

Məsləhətçisi ilə görüş keçirilib; 

14. Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Səfirliyinin 

nümayəndələri ilə ABA arasında görüş keçirilib. Görüşdə ABA-nın Prezidenti, İcraçı 

direktor, baş iqtisadçı, ABŞ Səfirliyində İqtisadi şöbənin müdiri q və İqtisadi məsələlər 

üzrə məsləhətçi iştirak edib; 

15. ABA ilə Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi arasında görüş 

keçirilib.Görüşdə ABA-nın Prezidenti, İcraçı direktor, baş iqtisadçı və Avropa İttifaqının 

Azərbaycandakı səfiri iştirak edib; 

16. Noyabr 2018; ABA-nın “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə” Ekspert 

Qrupunun investisiya şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşü keçirilib; 

17. 28 noyabr 2018-ci il tarixində ABA və Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı 

nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə bank nümayəndələri ilə Şengen ölkələrinin konsulları 

arasında görüş keçirilib. Görüşün məqsədi Azərbaycanın müxtəlif bankları ilə Şengen 

ölkələrinin konsullarını bir araya gətirmək və Azərbaycanda verilmiş bank hesablarının 

çıxarışları və viza prosesi zamanı onların əhəmiyyəti haqqında fikir mübadiləsi 

aparmaqdan ibarət olub; 

18. 7 dekabr 2018-ci il tarixində Azərbaycanda İslam maliyyəsi və bankçılığının inkişaf 

etdirilməsi ilə əlaqədar iclas keçirilib. İclasda Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının 

nəzdində fəaliyyət göstərən Ekspert Qruplarının rəhbərləri iştirak edib.ABA tərəfindən 

təşkil olunmuş iclasda Azərbaycanda İslam maliyyəsi və bankçılığının inkişaf etdirilməsi 

ilə əlaqədar qanunvericilik, tənzimləmə sistemi və nəzarət tələbləri, ölkədə bank 

xidmətləri, mikromaliyyə, sığorta və qiymətli kağızlar sektorlarının imkanları, bu 

sektorda İslam maliyyəsi üçün imkanlar; bazar iştirakçıları üçün İslam maliyyəsinə 

əsaslana biləcək mümkün məhsullar, tələb və təklif istiqamətləri, mexanizmlər, 

əməliyyatlar və sair məsələlər müzakirə edilərək müvafiq qərarlar qəbul edilib; 

19. Dekabr 2018-ci il, ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən Xəzinədarlıq və Fondların İdarə 

Olunması üzrə Ekspert Qrupu ilə “Azərbaycan Fond Bazarı İştirakçılarının 

Assosiasiyası”na üzv olan təşkilatlar arasında ikinci görüş keçirilib. Görüşdə Xəzinədarlıq 

və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupunun sədri və qrupa üzv olan bankların, 

Bakı Fond Birjasının, Milli Depozit Mərkəzinin nümayəndələri ilə İnvestisiya Şirkətlərinin 

əməkdaşları iştirak ediblər. 
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2019 

1. 6 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının “İnsan Resurslarının 

İdarə Olunması üzrə” Ekspert Qrupu ilə “Korn Ferry” şirkəti arasında görüş baş tutub. 

Əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilən görüşdə Ekspert Qrupunun üzvləri, “Korn Ferry” 

əməkdaşları- iştirak ediblər. Görüşdə gələcək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib; 

2. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyası arasında görüş 

keçirilib. Görüşdə ABA-nın prezidenti, icraçı direktoru, baş iqtisadçısı, eləcə də IFC-nin 

proqram meneceri və Azərbaycan İnvestisiya Mühiti və Aqrobiznes Rəqabətliliyi 

Layihəsinin Azərbaycanda nümayəndəsi iştirak ediblər. Görüş zamanı kənd 

təsərrüfatının maliyyələşdirilməsinin cari statusu və təkmilləşdirilməsi imkanları,eləcə də 

kənd təsərrüfatının maliyyələşdirilməsində olan çağırışlar barədə fikir mübadiləsi 

aparılıb. Həmçinin, İsveçrə İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi tərəfindən 

maliyyələşdirilən “Azərbaycan İnvestisiya Mühiti və Aqrobiznes Rəqabətliliyi Layihəsi” 

və bu yöndə ABA-nın əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub; 

3. 21 fevral 2019-cu il, Azərbaycan maliyyə vasitəçilərinin rəhbərləri və digər mühüm 

vəzifələr üçün peşə tələblərinin və onların ölçülməsi alətlərinin hazırlanması məqsədilə 

MBNP tərəfindən dəvət olunmuş beynəlxalq ekspert ilə ABA arasında görüş baş tutub. 

Görüşdə ABA-nın prezidenti Zakir Nuriyev və icraçı direktoru Yunus Abdulov, MBNP 

nümayəndələri iştirak ediblər. Görüş əsnasında ekspertə ABA-nın fəaliyyəti, ABA 

nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin gördüyü işlər, təlim və 

sertifikasiya məsələləri barədə məlumat verilib, bu sahədə tələb olunan təkmilləşmələr 

istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb; 

4. 12 mart 2019-cu il, ABA ilə Asiya İnkişaf Bankı regional nümayəndəliyi arasında görüş 

keçirilib.Görüşdə ABA-nın prezidenti və icraçı direktor, həmçinin Asiya İnkişaf Bankının 

yerli nümayəndəsi və qurumun digər nümayəndələri iştirak ediblər.Görüş zamanı 

Azərbaycanda bank sektorunun maliyyə vasitəçiliyi rolunun artırılması imkanları, 

həmçinin regionlarda maliyyə savadlılığı və kreditləşmə vəziyyəti müzakirə edilib; 

5. 26 aprel 2019-cu il, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən xaricdən dəvət 

edilmiş ekspert-AniCap şirkətinin baş icraçı direktoru və ABA rəhbərliyi arasında görüş 

keçirilmişdir. Görüşdə sahibkarlığın maliyyələşdirilməsi, kiçik və orta biznes 

subyektlərinin maliyyə əlçatanlığı barədə fikir mübadiləsi aparılmış, ekspertə ölkədə bu 

istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərlə bağlı  məlumat verilmiş və gələcək əməkdaşlıq  

imkanları  istiqamətində müzakirələr aparılmışdır; 

6. ABA-nın “Risklərin idarə edilməsi üzrə” Ekspert Qrupu ilə Azərbaycan Kredit Bürosu 

arasında Unibank ASC-nin baş ofisində görüş keçirilib. Görüşün gündəliyinə banklar 

tərəfindən verilən müxtəlif ölkədaxili qarantiyaların kredit bürosunda müvafiq qaydada 

əks etdirilməsi ilə qarantiyaların benefisiarlarının risklərini azaldılmasına nail olunması 

məsələsi daxil edilmişdi. AKB baş direktoru bu məqsədlə büro tərəfindən hazırlanmış 

mexanizm təklif edib.Təklif edilmiş mexanizm ətrafında müzakirələr aparılıb, bir sıra 

fikirlər bildirilib; 

7. 13 iyun 2019-cu il, ABA “Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları üzrə” Ekspert 

Qrupu və İcbari Sığorta Bürosunun nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Görüşdə 

Hökümət Ödəniş Portalına qoşulmuş və bu infrastruktur vasitəsilə banklar tərəfindən 

“həyat sığortası” üzrə plastik kartlarla ödənilən sığorta haqlarına tətbiq edilən xidmət 
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haqqı tarifləri müzakirə edilmişdir; 

8. 20 iyun 2019-cu il tarixində Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyası 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına üzv banklar arasında görüş keçirilib. Görüşdə, BVF-

nu Azərbaycan missiyasının nümayəndələri Fondun Orta Şərq və Mərkəzi Asiya 

bölməsinin və Maliyyə Məsələləri departamentinin iqtisadçıları təmsil edirdilər. Dəyirmi 

masada, ölkədə bank sektorunun cari vəziyyəti, sektorun tənzimlənməsi məsələləri, 

korporativ və pərakəndə bankçılıqda yeni meyillər, 2015-16-cı illərdəki neft şokundan 

sonra kreditləşmədə tətbiq olunan yeni standartlar, burada ortaya çıxan problemlər, 

risklərin qiymətləndirilməsi və maliyə sektorunda aparılan hüquqi islahatlara dair fikir 

mübadiləsi aparılıb; 

9. ABA-nın icraçı direktoru Yunus Abdulov  və ABA-nın nəzdindəki “Ödəniş Sistemləri və 

Alternativ Xidmət Kanalları” üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri ilə “Visa İnc.” beynəlxalq 

kart təşkilatının nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Görüşdə “Ödəniş Sistemləri və 

Alternativ Xidmət Kanalları” üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri və “Visa İnc.” beynəlxalq 

kart təşkilatının Qafqaz, Müstəqil Dövlətlər Birliyi və Cənub-Şərq  Avropa regionu üzrə 

baş meneceri, Biznes İnkişaf üzrə Direktor, MDB və Cənub-Şərqi Asiya regionunda 

Hökümətlə Əlaqələr üzrə baş direktor, MDB və Cənub-Şərqi Asiya regionunda 

Hökümətlə Əlaqələr üzrə direktor, Biznes Həlləri üzrə direktor, Avropa, Yaxın Şərq və 

Afrika ölkələrində Böyük Korporativ Biznes üzrə rəhbər iştirak edib; 

10. 20 avqust 2019-cu il, Azərbaycan Banklar Assosasiyasının İcra aparatı nümayəndələri 

Almaniya Əmanət Bankları Assosasiyasının Assosasiyaları İdarəetmə üzrə eksperti 

başçılığı ilə nümayəndələri arasında görüş keçirilmişdir. Görüşdə Tobias Grapet AƏBA-

nın təşkilatı strukturu və fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini əks etdirən təqdimat keçirmiş, 

ABA nümayəndələrinin suallarını cavablandırmışdır; 

11. 21 avqust 2019-cu il tarixində ABA ilə Almaniya Əmanət Bankları Assosasiyasının 

nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Görüşdə ABA-nın Prezidenti Zakir Nuriyev, baş 

iqtisadçı Əzizağa Haqverdiyev, layihələr üzrə menecer Elçin Həsənov, həmçinin 

Almaniya Əmanət Bankları Assosasiyasının assosasiyaları idarəetmə üzrə eksperti Tobias 

Grapentin, Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə Əmanət Kassaları Fondunun Azərbaycan üzrə 

nümayəndəsi Eduard Şmit və bankçılıq üzrə eksperti İlham Qafarov iştirak edib; 

12. 26 sentyabr 2019-cu il tarixində “AccessBank” QSC-nin baş ofisində  Azərbaycan 

Kredit Bürosunun rəhbərliyi və Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının “Kredit işi” Ekspert 

Qrupu arasında görüş keçirilib.Görüşdə Ekspert Qrupu tərəfindən kreditləşmə ilə bağlı 

AKB-yə  təqdim edilmiş təkliflərə baxılıb və bu istiqamətdə  müzakirələr aparılıb; 

13. 23-25 sentyabr tarixlərində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının və Türkiyə Banklar 

Birliyinin (TBB) birgə təşkilatçılığı ilə ABA-nın “Ödəniş sistemləri və alternativ xidmət 

kanalları üzrə” Ekspert Qrupunun Türkiyəyə səfəri baş tutub.“Türkiyə Təcrübə 

Mübadiləsi Proqramı” adı altında keçirilən görüşlər çərçivəsində ABA-nın Ekspert Qrupu 

banklar, aidiyyatı dövlət qurumları və ödəniş sistemi şirkətləri ilə görüşlər keçirmişdir. 

İlk olaraq TBB-nin ekspertləri tərəfindən bank sisteminin cari vəziyyəti, həyata keçirilən 

islahatlar, rəqəmsal ödənişlər və xarakterik xüsusiyyətləri, tətbiq edilən innovativ ödəniş 

həlləri istiqamətində təqdimatlar keçirilmişdir; 

14. 07 noyabr 2019-cu il tarixində “Nağdsız Cəmiyyət Günləri” çərçivəsində “Oracle 
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Meetup” tədbiri keçirilmişdir.Tədbirdə “Oracle” şirkətinin nümayəndələri tərəfindən 

bank sektorunda artan rəqabət çərçivəsində müştərilərə olan yanaşmadakı dəyişikliklər, 

onların maliyyə ehtiyaclarını qiymətləndirməkdə və xidmətlər təqdim etməkdə yüksək 

texnologiyalardan və süni intelektdən istifadə imkanları ilə bağlı təqdimatlar nümayiş 

etdirilmişdir. Həmçinin maliyyə idarəetməsi və back office əməliyyatları üzrə yenilikçi 

həllər haqqında da iştirakçılara məlumat verilmişdir; 

15. 06-07 noyabr 2019-cu il tarixlərində keçirilən IV Beynəlxalq Bankçılıq Forumunda 

spiker qismində çıxış edən “Commerzbank”ın nümayəndəsi 06 noyabr 2019-cu il 

tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının “Komplayns” Ekspert Qrupu ilə görüşü 

keçirilmişdir. 

 

3.6. Sosial və maliyyə savadlığı tədbirləri (sayı–32)  

İllər Sosial və maliyyə savadlığı tədbirləri 

2016 

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

çərçivəsində ABTM tərəfindən “Gənclər üçün maliyyə savadlığı” mövzusunda seminar 

keçirilmişdir; 

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

çərçivəsində ABTM tərəfindən “Jurnalistlər üçün maliyyə savadlığı” mövzusunda 

seminar keçirilmişdir; 

3. 10-17 may 2016-cı ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ilinə 

həsr edilmiş banklararası şahmat yarışı keçirilmişdir;  

4. 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; 

2017 

1. 25 may 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təşəbbüskarlığı və 

Azərbaycan Şahmat Federesiyasının dəstəyi ilə“Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş II Banklar Arasında Şahmat üzrə şəxsi 

komanda çempionatı” yekunlaşıb. Nəticələrə əsasən, şəxsi komanda çempionatında 

Kapital Bank qalib gəlib; 

2. 22 iyul 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) tərəfindən üzv 

təşkilatların əməkdaşlarının motivasiyasını yüksəltmək və fəaliyyətinin effektivliyini 

təmin etmək məqsədilə “Xəzərin sahilində” adlı tədbir həyata keçirilmişdir; 

3. 27 oktyabr 2017-ci il tarixində ABA tərəfindən ilk Banklararası “Nə? Harada? Nə zaman?” 

yarışı keçirilib. 13 bankdan 100-ə yaxın əməkdaşın iştirak etdiyi yarışın qalibi “Kapital 

Bank” komandası olub; 

4. 14 mart 2017-ci il tarixində Mərkəzi Bankın təşəbbüsü, Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının, “Amrahbank” ASC, “Expressbank” ASC, “Atabank” ASC və “Bakı 

Sıgorta” ASC–nin  iştirakı ilə əhaliyə Park Bulvar ticarət və əyləncə mərkəzində “Novruz 

xonçası” adlı maarifləndirici təbliğat xarakterlı tədbir keçirilmişdir;  
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5. Mart 2017-cı il, ABA və AMB tərəfindən nağdsız ödənişlər üzrə nominasiya 

müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması tədbiri keçirilmişdir; 

6. 28 noyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Banklar Assosiasiyanın törəmə qurumu olan “Banklar 

və Biznes Qəzeti” (BBN.az), Almaniya Əmanət Banklarının Beynəlxalq Əməkdaşlıq 

Fondunun (SBFIC) təşkilati dəstəyi və “Accessbank”ın tərəfdaşlığı ilə keçirilən “Yanlış, 

qeyri-dəqiq və təhrif edilmiş iqtisadi informasiyanın mümkün mənfi nəticələri” adlı 

məqalə müsabiqəsinin mükafatlandırma mərasimi baş tutub; 

7. 21 dekabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə 

“Bankçılıq Mükafatları-2017” adlı tədbir keçirilib. ABA-ya üzv təşkilatların və 

tərəfdaşların müxtəlif nominasiyalar üzrə mükafatlandırılması məqsədilə keçirilən 

tədbirdə kommersiya banklarının yuxarı menecmenti, beynəlxalq maliyyə institutlarının 

ölkəmizdəki nümayəndəlikləri, ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən Ekspert qruplarının 

rəhbərləri, tərəfdaş KİV-lər və digər dəvətlilər iştirak edib və mükafatlandırılıb; 

2018 

1. 28 fevral 2018-cı il tarixində “Amrahbank” və Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının birgə 

təşkilatçılığı ilə “Maliyyə savadlılığı və təhsilə dəstək” layihəsi üzrə növbəti təlim 

keçirilib; 

2. 07 mart 2018-ci il tarixində ABA-nın təşkilatçılığı ilə “Cəmiyyətdə qadın menecerin rolu” 

adlı tədbir keçirilib. Tədbirin məqsədi cəmiyyətdə qadın menecmentinin rolunun 

qiymətləndirilməsi və daha da artırılması olub. Maliyyə-iqtisadiyyat sahəsində 

tənzimləyici və nəzarət orqanlarının, kommersiya banklarının yuxarı menecmenti, biznes 

və ictimai təşkilatların rəhbərləri, beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələri 

tədbirin qonaqları olub.Tədbiri giriş sözü ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının 

prezidenti Zakir Nuriyev açıb. Zakir Nuriyev qonaqları salamlayaraq bank sektorunda 

qadınların rolundan və əhəmiyyətindən danışıb; 

3. ABA və Bank Respublika tələbələr arasında yazı müsabiqəsi elan edib. 2018-ci il may 

ayının 28-də müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlətin - Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi tamam olub. Şərqdə ilk demokratik Respublika 

olan Azərbaycan Cümhuriyyəti XX əsrin sonlarında yenidən istiqlaliyyətinə qovuşan 

müstəqil Azərbaycanın şərəfli tarixində böyük mərhələnin başlanğıcını qoyub. Bank 

Respublika və Azərbaycan Banklar Assosiasiyası bununla əlaqədar universitet tələbələri 

arasında yazı müsabiqəsi elan edib; 

4. 14-18 may tarixlərində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının və Azərbaycan Şahmat 

Federesiyasının təşəbbüsü ilə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci 

ildönümünə həsr olunmuş banklararası şahmat yarışı keçirilib; 

5. 18 iyul 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təşkilatçılığı və “Kapital 

Bank” ASC dəstəyi ilə “Milli Mətbuat Günü” münasibətilə Mətbuat nümayəndələri ilə 

bankların marketinq departamentinin əməkdaşları üçün işgüzar səhər yeməyi təşkil 

edilib. Görüşün məqsədi yenidən bir araya gəlmək, mövcud konstruktiv ünsiyyəti davam 

etdirmək, qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparmaqdan ibarət olub; 

6. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə üzv təşkilatların 

əməkdaşlarının, ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən Ekspert Qruplarının motivasiyası 

məqsədilə “Xəzərin sahilində 2018” tədbiri keçirilib. 2017-ci ildən başlayaraq keçirilən 

http://aba.az/
https://www.bankrespublika.az/
https://www.bankrespublika.az/
https://www.bankrespublika.az/
http://aba.az/
http://aba.az/
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motivasiya xarakterli bu tədbir əldə olunan nailiyyətlərin kollektiv əməyin nəticəsi 

olduğunu, həmçinin qarşıda duran hədəflərə çatmaq üçün birliyin önəmini vurğulayan 

“Uğurlusan-BİRLİKDƏ” adı ilə baş tutub. Tədbirdə motivasiya xarakterli təlim və 

əlaqədar oyunlar, fərqli əyləncəli müsabiqələr təşkil olunub. “Zolotaya Korona” 

ödəmə sisteminin baş sponsorluğu ilə keçirilən tədbirdə 50-yə yaxın yaxın 

təşkilatdan 150 nəfərdən çox nümayəndə iştirak edib; 

7. 13 oktyabr 2018-ci il tarixində “Məsuliyyətli borclanma” mövzusunda keçiriləcək 
tələbələrarası məqalə müsabiqəsi çərçivəsində praktiki təlim təşkil olunub; 

8. 26 oktyabr 2018-ci il tarixində ABA tərəfindən III Banklararası “Nə? Harada? Nə zaman?” 

çempionatı keçirilib. 13 bankdan 100-ə yaxın əməkdaşın iştirak etdiyi çempionatın qalibi 

“TuranBank” komandası olub; 

9. 28 noyabr 2018-ci ildə Azərbaycan Banklar Assosiasiyanın törəmə qurumu olan “Banklar 

və Biznes” Qəzeti, Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin təşkilati dəstəyi ilə keçirilən 

Həsən bəy Zərdabinin anım gününə həsr olunmuş  “Məsuliyyətli Borclanma” adlı məqalə 

müsabiqəsinin mükafatlandırma mərasimi baş tutub.Tədbirdə ABA-nın nümayəndələri, 

“PR və Marketinq üzrə” Ekspert Qrupunun üzvləri və tələbələr iştirak ediblər; 

10. 19 dekabr 2018-ci il tarixində ABA-nın təşkilatçılığı ilə “Bankçılıq Mükafatları-2018” adlı 

tədbir keçirilib. ABA-ya üzv təşkilatların müxtəlif nominasiyalar üzrə 

mükafatlandırılması məqsədilə keçirilən tədbirdə kommersiya banklarının yuxarı 

menecmenti, beynəlxalq maliyyə institutlarının ölkəmizdəki nümayəndəlikləri, ABA-nın 

nəzdində fəaliyyət göstərən Ekspert qruplarının rəhbərləri və digər dəvətlilər iştirak edib. 

2019 

1. 23 fevral 2019-cu il tarixində ABA-nın təşkilatçılığı ilə “Banklararası Boulinq Çempionatı-

2019” keçirilib.Çempionatda 19 bankı təmsil edən komandalar iştirak edib. Boulinq 

Çempionatı 3 turdan ibarət olub.Son nəticələrə görə, “NBCBank” ASC 1-ci, “Muğanbank” 

ASC“ 2-ci, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC 3-cü yerə layiq görülüb. Qalib komandalar 

uduş fondunda təyin edilən hədiyyələr və kubokla mükafatlandırılıblar.“Banklararası 

Boulinq Çempionatı-2019” “Antaris” MMC-nin təşkilati dəstəyi ilə keçirilib.Qeyd edək ki, 

tədbir ABA Strateji Planında üzv banklarla birgə sosial yönlü layihələrin həyata 

keçirilməsi hədəfinə uyğun olaraq təşkil edilib. Xatırladaq ki, “Banklararası Boulinq 

Çempionatı” bu il ilk dəfə olaraq keçirilib; 

2.  05 mart 2019-cu il tarixində ABA-nın  təşkilatçılığı ilə “Cəmiyyətdə qadın menecerin rolu” 

adlı tədbir keçirilib. 2018-ci ildən etibarən keçirilən tədbir bu il “Göründüyündən güclü, 

olduğundan zərif” adı ilə baş tutub. Tədbiri giriş sözü ilə açan ABA-nın prezidenti Zakir 

Nuriyev bank sektorunda qadınların rolundan və bu rolun əhəmiyyətindən danışıb.Daha 

sonra tədbirin spikerlərinə söz verilib. Əvvəlcə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar 

Rzayev “Qadın incəsənətdə” adlı mövzu ilə çıxış edib. Daha sonra “Accessbank” QSC-nin 

İdarə Heyətinin sədri Anar Həsənov “Qadın bank sektorunda” adlı mövzu ilə çıxışı 

davam etdirib. Növbəti spiker “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC-nin İdarə Heyətinin 

üzvü Sinan Ağırbaş “İşgüzar qadın, xarici təcrübə” adlı çıxış ilə xarici təcrübəni 

rəqəmlərlə qonaqların diqqətinə çatdırıb. Sonuncu çıxışçı-“Alpha Coaching & Consalting” 

şirkətinin nümayəndəsi “Emosional liderlik” adlı təqdimat keçirib; 

3.  Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ölkə başçısının 2016-cı il 6 dekabr tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına 
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dair Strateji Yol Xəritəsi”, həmçinin Prezidentin 2018-ci il 26 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin 

genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” icrası ilə əlaqədar müxtəlif tədbirlər həyata 

keçirir. Bu tədbirlərdən biri də Qlobal Pul Həftəsi çərçivəsində ABA və Mərkəzi Bankın 

təşəbbüsü və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə Əmanət Kassaları Fondunun və 

Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş Avropa Pul Viktorinasının (Europian 

Money Quiz) milli mərhələsi olub. Yekunda, I, II və III yerləri bölüşmüş qaliblərə 

mükafatlar, digər iştirakçılara isə müxtəlif hədiyyələr və sertifikatlar təqdim olunub. 

Viktorinanın qaydalarına əsasən, I yerin qalibləri – 257 nömrəli məktəbin şagirdi Fərid 

Rəcəbov və 220 nömrəli məktəbin şagirdi Pərviz Fərzəliyev, ölkəmizi cari ilin 6-7 may 

tarixində Brüsseldə keçiriləcək Avropa Pul Viktorinasının final mərhələsində təmsil 

edəcək.Qeyd edək ki, ABA və AMB tərəfindən maliyyə savadlılığı tədbirləri silsilə 

şəklində davamlı olaraq keçirilir və bu tədbirin də illik əsasda baş tutacağı gözlənilir; 

4.  Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təşkilatçılığı və “Bank Respublika”nın dəstəyi ilə 

Xətai rayonunda yerləşən 263 saylı məktəbdə məktəbin psixoloqu Gülşən Zeyniyeva 

tərəfindən şagirdlər və valideynlər üçün maliyyə savadlılığına dair tədbir keçirilib. 

Tədbirdə İcra hakimiyyətinin nümayəndələri , Mərkəzi Bankın əməkdaşları, məktəbin 

direktoru, müəllimlər, şagirdlər, valideynlər və rayon sakinləri iştirak ediblər.Tədbirin 

keçirilməsində məqsəd məktəbliləri maliyyə savadlılığına dair ümumi anlayışlarla tanış 

etmək, onlarda yığım, qənaət və pul haqqında ilkin fikirlər formalaşdırmaq olub.İlk 

olaraq tədbirin təşkilatçıları iştirakçılara maliyyə savadlılığı barədə geniş məlumat verib, 

gənclərin maliyyə maarifləndirilməsinin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıblar. Daha sonra 

məktəbin şagirdləri pulun tarixi, müxtəlif ölkələrin pul nişanları, büdcə, qənaət və yığım 

mövzuları üzrə maraqlı səhnəciklər göstəriblər.Sonda təşkilatçılar tərəfindən məktəblilər 

arasında maliyyə savadlılığı mövzusunda keçirlən rəsm müsabiqəsinin qaliblərinə eləcə 

də tədbirdə iştirak edən digər məktəblilərə qiymətli hədiyyələr təqdim olunub; 

5.  13-17 may 2019-cü il tarixlərini əhatə edən “Maliyyə və Rəqəmsal Texnologiyalar Həftəsi” 

çərçivəsində silsilə tədbirlər davam edir. Bu qəbildən olan növbəti tədbir isə 13 may 2019-

cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası, PAŞA Bank və Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universitetinin təşkilatçılığı ilə tələbələrin PAŞA Bank-ın Rəqəmsal 

Laboratoriyasına səfəri təşkil edilmişdir.  Ziyarət çərçivəsində tələbələrə Rəqəmsal 

Laboratoriyanın fəaliyyəti haqqında məlumat verilmiş və onların sualları 

cavablandırılmışdır; 

6. “Maliyyə və rəqəmsal texnologiyalar həftəsi” çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının və 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin təşkilatçılığı ilə 13 May 2019-cu il tarixində 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbələrinə “Rəqəmsal Maliyyə 

Texnologiyalarının inkişafı dövründə mövcud trendlər və əmək bazarına təsiri” açıq dərs 

təşkil edilmişdir.Açıq dərs zamanı tələbələrə “Rəqəmsal texnologiya dövründə karyera 

imkanları”, “İnternet bankçılığın biznesdə rolu və istifadənin gətirəcəyi üstünlüklər” və 

“Süni intellekt və Blockchain gələcəyimizi necə dəyişəcək?” mövzuları üzrə seminarlar 

təşkil edilmişdir; 

7.  13-15 may 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının və Azərbaycan 

Şahmat Federesiyasının təşəbbüsü ilə  Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş banklararası şahmat yarışı başa çatıb.Yarışın 

nəticələrinə əsasən şəxsi komanda çempionatında “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC 
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qalib gəlib.2-ci və 3-cü yerlərdə isə müvafiq olaraq “Kapital Bank” ASC və “TuranBank” 

ASC qərarlaşıb.Banklararası şahmat çempionatında şəxsi hesabda isə Azərbaycan 

Beynəlxalq Bankı-nın nümayəndəsi Hacılı Rauf qalib gəlib.2-ci yeri TuranBank -ın 

nümayəndəsi Əliyarov Ruslan qazanıb.3-cü yerdə isə Nikoil Bank -ın nümayəndəsi 

Rəhimov Beyrək qərarlaşıb; 

8.  ABA-nın təşkilatçılığı ilə üzv təşkilatların əməkdaşlarının, ABA-nın nəzdində fəaliyyət 

göstərən Ekspert Qruplarının motivasiyası məqsədilə “Xəzərin sahilində 2019” tədbiri 

keçirilib. 2017-ci ildən başlayaraq keçirilən motivasiya xarakterli bu tədbir  bu dəfə “Yeni 

Başlanğıclara” adı ilə baş tutub. Tədbirdə motivasiya xarakterli təlim və əlaqədar oyunlar, 

fərqli əyləncəli müsabiqələr təşkil olunub; 

9.  Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının birgə iştirakı ilə 

“Nağdsız Cəmiyyət Günləri” çərçivəsində “Mənim Nağdsız Cəmiyyət Layihəm” adlı 

təlimə start verildi. Cari ilin 29-31 oktyabr tarixlərini əhatə edən bu təlimdə Azərbaycan 

Dövlət İqtisad Universitetinin 50-ə yaxın tələbəsinə “Nağdsız iqtisadiyyat və bu 

istiqamətdə startaplar (fintexlər)”, “Azərbaycanda layihələr üçün grantların əldə edilməsi 

yolları” və “Layihələrin idarəedilməsi, mərhələləri və burada istifadə olunan metodlar” 

mövzularda seminar və təlimlər keçiriləcək, tələbələri maraqlandıran suallara aydınlıq 

gətiriləcəkdir; 

10. “Maliyyə və rəqəmsal texnologiyalar həftəsi” çərçivəsində tələbələr üçün “Nağdsız 

cəmiyyətə doğru” məqalə və videomüsabiqə; 

11. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) tərəfindən keçirilən “Nə? Harada? Nə zaman?” 

çempionatının qalibləri məlum olub.27 noyabr 2019-cu il tarixində ABA tərəfindən 

Banklararası “Nə? Harada? Nə zaman?” çempionatı keçirilib. 12 bankdan 100-ə yaxın 

əməkdaşın iştirak etdiyi çempionatın qalibi “Kapital Bank” komandası olub.Belə ki, 

“Kapital Bank” və “Bank of Baku” komandaları mümkün 36 sualdan 30-na cavab verərək 

sonda bərabərliyə qalıb. 3 mərhələdən ibarət çempionatda  I və II yerin 

müəyyənləşdirilməsi üçün komandalara əlavə suallar verilib. Və nəticədə “Kapital Bank” 

daha çox suala cavab verərək I yerə, “Bank of Baku” isə II yerə layiq görülüb.“Yelo Bank” 

komandası mümkün 36 sualdan 28-nə cavab verərək III yerdə qərarlaşıb 
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4. BANK SEKTORUNA DAİR TƏŞƏBBÜSLƏR (Sayı-87) 

İllər Bank sektoruna dair təşəbbüslər 

2017 

1. 6 yanvar 2017-ci il,Bank sisteminin maliyyə vasitəçiliyinin artırılmasına dair təkliflərin 

hazırlanması və aidiyyatı qurumlara göndərilməsi; 

2. 6 yanvar 2017-ci il,Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin 

hazırlanması və aidiyyatı qurumlara göndərilməsi; 

3. 26 yanvar 2017-ci il, Elektron ticarət qaydasında vergi tutulmalı iş və xidmətlərin MCC 

siyahısının hazırlanması və aidiyyatı qurumlara göndərilməsi;  

4. 30 yanvar 2017-ci il, “Banklararası Kart Mərkəzi” (BKM) üzərindən ödəniş kartları ilə 

aparılan əməliyyatlar üzrə “interçeync”in (banklararası qarşılıqlı xidmət haqlarının) aşağı 

salınması;  

5. 1 may 2017-ci il, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun tətbiqi ilə bağlı tövsiyyələr 

və Qanunun tətbiqinə nəzarət prosesi üzrə tövsiyyələrin hazırlanması və aidiyyatı 

qurumlara göndərilməsi;  

6. 2 fevral 2017-ci il, Ölkədə yeni valyuta rejiminin tətbiqi məsələlərinin araşdırılması; 

7. “Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların 

yaradılması Qaydaları”, “Banklarda açıq valyuta mövqeyinin müəyyən edilməsi və 

tənzimlənməsi Qaydaları” və “Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi Qaydaları”nın 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə birgə müzakirəsi və bu istiqamətdə təkliflərin 

hazırlanması; 

8. Bank sektoru üzrə “Əməkhaqqı sorğusu”nun keçirilməsinin təşkili və əlaqələndirilməsi; 

9. “17 avqust 2017-ci il, Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması 

Qaydaları”nın yeni layihəsinin banklarla müzakirəsinin təşkili;  

10. “Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezidentlərin xarici valyuta 

əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”na dair təkliflərin hazırlanması və aidiyatı 

qurumlara göndərilməsi;  

11. 22 sentyabr 2017-ci il, “SWIFT” İstifadəçilər Qrupunun formalaşdırılmasının təşkili;  

12. 5 oktyabr 2017-ci il, “İpoteka haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi”nə dair 

təkliflərin hazırlanması və aidiyyatı qurumlara göndərilməsi; 

13. 18 oktyabr 2017-ci il, Konsiqnasiya əməliyyatları və digər ixrac-idxal əməliyyatlarına 

nəzarətin gücləndirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması və aidiyyatı qurumlara 

göndərilməsi; 

14. 10 oktyabr 2017-ci il,“Tələbin güzəşti” ilə əlaqədar banklarda uçotun aparılmasına dair 

hazırlanacaq qaydalara dair təkliflərin hazırlanması və aidiyyatı qurumlara göndərilməsi; 

15. 10 oktyabr 2017-ci il, Ümumi Hesabatlılıq Standartı (ÜHS) proseduru üzrə yeni 
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qaydaların tətbiqi məsələlərinin araşdırılması və Vergilər Nazirliyi ilə müzakirəsi;  

16. Girovda olan söküntü əraziləri haqqında banklara öncədən məlumat təqdim edilməsi ilə 

bağlı təkliflərin hazırlanması və aidiyyatı qurumlara göndərilməsi; 

17. 28 dekabr 2017-ci il, Bankdaxili rotasiyalar və əvəzetmələrlə bağlı təkliflərin hazırlanması 

və aidiyatı qurumlara göndərilməsi; 

2018 

1. 29 yanvar 2018-ci il, Prezident Administrasiyası (PA), Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatası (MBNP), Vergilər Nazirliyi, vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə dair 

təklifləri  barədə; 

2. 5 fevral 2018-ci il, ABA üzvlərinə, “Bakı yanaşması” adlı sənədin hazırlanması ilə bağlı 

rəy və təkliflər barədə; 

3. 15 fevral 2018-ci il, PA, MBNP, Mərkəzi Bank (MB), “Azərbaycan Respublikasında 

rezident və qeyri-rezidentlərin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”na 

təkliflər barədə; 

4. 6 mart 2018-ci il, PA, Nazirlər Kabineti (NK), MBNP, MB, Bank sektorunda toplanmış 

qeyri-işlək aktivlərin restrukturizasiyası prosesinin sürətləndirilməsi barədə; 

5.  6 mart 2018-ci il, PA, MB, MBNP, NK, qtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Neft Fondu, ASK - 

əmanətlərin tam həcmdə sığortalanması müddətinin uzadılması barədə,  

6.  13 mart 2018-ci il, KM, Kredit xətti (limiti) müqaviləsi ilə bağlı hüquqi rəyin verilməsi 

barədə; 

7.  27 mart 2018-ci il, MBNP, bankomat infrastrukturu üzrə mövcud təhlükəsizlik tələbləri 

barədə; 

8.  12 aprel 2018-ci il, ABA üzvlərinə, “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” 

Qanun layihəsinə rəy və təkliflər barədə; 

9.  25 aprel 2018-ci il, Vergilər Nazirliyi, bankların istifadəsi üçün təqdim edilən sistem 

təminatının istifadəsinə dair məlumatın rəsmi qaydada təqdim edilməsi barədə; 

10. 7 may 2018-ci il, PA, NK, MB, rezident fiziki şəxslərin xarici banklarda olan öz hesablarına 

vəsait köçürülməsinə qoyulmuş limitin aradan qaldırılması barədə; 

11. 10 may 2018-ci il, Vergilər Nazirliyi, Manual POS Key-entry əməliyyatlardan verginin 

tutulması barədə; 

12. 24 may 2018-ci il, MBNP, bankların konsiqnasiya əməliyyatları barədə suallar; 

13. 24 may 2018-ci il, Ədliyyə Nazirliyi, müvafiq elektron sistemə daxil olmaqla etibarnamə 

barədə müəyyən məlumatları əldə etməyin mümkünlüyü barədə; 

14. 29 may 2018-ci il, ABA üzvlərinə, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və 

bağlanması Qaydası” üzrə dəyişikliklər layihəsinə rəy və təkliflər barədə; 

15. 5 iyun 2018-ci il, ABA üzvlərinə, “Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında kassa 

əməliyyatlarının aparılması Qaydaları” (Qaydalar) üzrə dəyişikliklər layihəsinə rəy və 

2017 
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təkliflərin verilməsi barədə;  

16. 8 iyun 2018-ci il, Ədliyyə Nazirliyi, notariuslar və banklar arasında maliyyə 

mübahisələrinin yaranmaması məqsədilə təmsilçi təmsil edilən adından şəxsən özü 

barəsində əqdlərin notarial təsdiq edilməməsi barədə;  

17. 21 iyun 2018, ABA üzvlərinə, Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə yaradılacaq İşçi Qrupu barədə; 

18. 28 iyun 2018-ci il, PA, NK, MBNP, “Pilot lahiyələr” barədə; 

19. 18 iyul 2018-ci il, MBNP, Baş Mühafizə İdarəsi tərəfindən mühafizə xidməti ilə bağlı 

qiymətlərin artırılması barədə; 

20. 23 iyul 2018-ci il, PA, Ali Məhkəmə, MBNP, Ədliyyə Nazirliyi, ASK, kredit faizlərinin 

məhkəmə qətnaməsi çıxarıldıqdan sonra hesablanmasının dayandırılması barədə; 

21. 23 iyul 2018-ci il, NK, PA, “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə;  

22. 27 iyul 2018-ci il, ABA üzvlərinə, “Kredit Büroları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa dəyişikliklər layihəsinə rəy və təkilflərin verilməsi barədə; 

23. 1 avqust 2018-ci il, ABA üzvlərinə, “Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi 

Qaydaları”na rəy və təkliflərin bildirilməsi haqqında; 

24. 3 avqust 2018-ci il, KM, PA, NK, MB, MBNP, ASK, Mülki Məcəllənin 422-ci maddəsinin 

şərh edilməsi barədə; 

25. 16 avqust 2018-ci il, Vergilər Nazirliyi, “Azərbaycan Kredit Bürosu” MMC-nin AVİS 

sisteminə qoşulması barədə; 

26. 21 avqust 2018-ci il, Vergilər Nazirliyi, MB, MBNP, qeyri-rezidentlərə elektron ödənişlərə 

vergilərin tətbiq edilməməsi barədə; 

27. 12 sentyabr 2018-ci il, ABA üzvlərinə, bankların maliyyə vasitəçiliyi imkanlarının 

artırılması üçün görülməsi zəruri olan tədbirlər barədə,  

28. 18 sentyabr 2018-ci il, VN Departamentinə, “W8-BEN/W8-BEN-E” anketlərinin verilməsi 

barədə; 

29. 18 sentyabr 2018-ci il, Maliyyə Monitorinqi Xidməti, xidmətə hesabatların təqdim 

edilməsi barədə;  

30. 15 oktyabr 2018-ci il, ABA üzvlərinə, agent bankçılığın tətbiqi perspektivləri barədə; 

31. 16 oktyabr 2018-ci il, ABA üzvlərinə, bəzi qanunvericilik aktlarına (“İcra haqqında” və 

“Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu) dəyişikliklərin edilməsi 

məqsədi ilə müfaviq qanun layihələri təklif və rəylərinin verilməsi barədə; 

32. 16 oktyabr 2018-ci il, 1-ci Vitse Prezident, PA, NK, İN, MB, MBNP, “Bank sisteminin 

maliyyə vasitəçiliyinin artırılmasına dair -təkliflər” barədə; 

33. 16 oktyabr 2018-ci il, MB, MBNP, lokal ödəniş kartlarının istifadəsinin genişləndirilməsi 

barədə; 

2018 
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34. 22 oktyabr 2018-ci il, Ədliyyə Nazirliyi, elektron hərracların keçirilməsinin hüquqi 

bazasının yaradılmasına dəstək verilməsi barədə; 

35. 7 noyabr 2018-ci il, ABA üzvlərinə, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi barədə AR Qanun layihəsi”nə rəy və təkliflərin verilməsi barədə; 

36. 8 noyabr 2018-ci il, 1-ci Vitse Prezident, PA, NK, MM, MB, MBNP, ASK, Vergilər 

Nazirliyi, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə 

AR Qanun layihəsi”nə rəy və təkliflərin verilməsi barədə; 

37. 26 noyabr 2018-ci il, MBNP, rezident fiziki şəxslərin xarici banklarda olan öz hesablarına 

vəsait köçürülməsinə qoyulmuş limitin aradan qaldırılması barədə; 

38. 3 dekabr 2018-ci il, ABA üzvlərinə, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və 

bağlanması Qaydaları”nın yeni layihəsinə təklif və rəylərin verilməsi barədə; 

39. 3 dekabr 2018-ci il, MBNP, “İstehlak kreditlərinin verilməsi üzrə vahid kredit şərtləri” 

müqaviləsinin layihəsi barədə; 

40. 12 dekabr 2018-ci il, “Banka aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması 

Qaydaları”nın yeni layihəsinə təklif və rəylərin verilməsi barədə; 

41. 27 dekabr 2018-ci il, MBNP, “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununa 

dəyişikliklərin edilməsi barədə. 

2019 

1. 8 yanvar 2019-cu il, Prezident Administrasiyası (PA), Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatası (MBNP), MB, Ədliyyə və Vergilər Nazirliyi, aidiyyati olan şəxslər ilə bağlı 

əqdlərin bağlanılması haqqında; 

2. 8 yanvar 2019-cu il, Vergilər Nazirliyi, Ölkədə nağdsız ödənişlərin inkişafı və əhalinin 

nağdsız ödənişlərin aparılmasına stimullaşdırılması ilə bağlı; 

3. 14 yanvar 2019-cu il, Banklara, “təcili ödənişlər” sisteminin yaradılması üzrə təkliflər 

barədə; 

4. 14 yanvar 2019-cu il, MBNP, İpotekanın dövlət qeydiyyatının adi və təcili formada ləğvi 

ilə bağlı dövlət rüsumu və xidmət haqqlarının aşağı salınması və eyni tariflə müəyyən 

edilməsi məsələləri barədə; 

5.  5 fevral 2019-cu il, banklara, banklara aidiyyatı olan şəxslərlə bağlanan əqdlərin 

meyarlarının müəyyən edilməsi ilə bağlı; 

6.  19 fevral 2019-cu il, MBNP, MB, PA, ƏN, İcra Baş İdarəsi, “İcra haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununa təkliflər; 

7.  3 aprel 2019-cu il, banklara, vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər 

barədə; 

8.  5 aprel 2019-cu il, PA, fiziki şəxslərin 5 il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu 

yaşayış sahələrinin təqdim edilməsində verginin tutulmaması barədə; 

9. 25 aprel 2019-cu il, MBNP, “Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin 

ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları”nın 11.6-cı maddəsinə 

əlavənin edilməsi haqqında;  

2018 
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10.  30 aprel 2019-cu il, MBNP, MB, Vergilər Nazirliyi, vergi qanunvericiliyinin 

təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər barədə; 

11. 6 may 2019-cu il, Vergilər nazirliyi, Vergi Məcəlləsinə və vergi inzibatçılığına dair 

yenilənmış təkliflər barədə; 

12. 14 iyun 2019-cu il, Vergilər Nazirliyi, PA, Vergi Məcəlləsinin 150.1.13-cü maddəsinə 

əlavənin edilmə barədə; 

13. 19 iyun 2019-cu il, PA, MB, “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanından 

irəli gələn məsələlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı təkliflər; 

14. 24 iyun 2019-cu il, PA, Mülki Məcəlləsinin 146.3.-cü maddəsinə əlavə və dəyişiklik 

edilməsi haqqında; 

15. 28 iyun 2019-cu il, ƏN, İBİ, “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 aprel 2019-cu il Fərmanının icrası ilə 

bağlı bəzi qanunvericilik aktlarına dair Azərbaycan Banklar Assosisasiyasına üzv banklar 

tərəfindən verilmiş əlavə və təkliflər barədə; 

16. 28 iyun 2019-cu il, PA, ƏN, MBNP, “Özəl icra” haqqında təkliflər barədə;  

17. 4 iyul 2019-cu il, PA, ƏN, MBNP, MB, “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların 

dərinləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 aprel 2019-cu il 

tarixli Fərmanının icrası ilə bağlı bəzi qanunvericilik aktlarına dair Azərbaycan Banklar 

Assosisasiyasına üzv banklar tərəfindən verilmiş əlavə və təklifləri barədə;  

18. 16 iyul 2019-cu il, ABA üzvlərinə, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 

Məcəlləsində, “Banklar haqqında”, “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” və 

“Kredit büroları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik barədə; 

19. 30 iyul 2019-cu il, banklara, “Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində 

dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” layihəsinə rəy və 

təkliflər barədə; 

20. 2 avqust 2019-cu il, PA, AM, MB, MBNP, “Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual 

Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” 

layihəsinə rəy və təkliflər barədə; 

21. 26 avqust 2019-cu il, MB, VN, MN, MBNP, müvafiq borclar üzrə vergi ödəyicilərinin bank 

hesablarına öncədən qoyulmuş məhdudiyyətlər mövcuddursa, müvafiq məhdudiyyətin 

də şəxsi hesab vərəqəsi üzrə məlumatlara uyğun formada online rejimde geri 

çağırılmasının təmin edilməsini təklif edilməsi barədə; 

22. 27 avqust 2019-cu il, MB, MBNP, banklara, “Bank kapitalının və onun adekvatlığının 

hesablanması Qaydaları”na edilmiş dəyişiklərlə əlaqədar Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının (ABA) üzvlərinin müvafiq rəy və təklifləri barədə;  

23. 27 sentyabr 2019-cu il, MBNP, “Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin 

ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları”nın 4.4-cü bəndinə yeni 

2019 
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mətnin əlavə edilməsi;  

 

 

24. 14 oktyabr 2019-cu il, ƏN, MBNP, ipoteka müqavilələrində ipoteka predmetinin iki və 

daha artıq satış üsulunun eyni zamanda müəyyən edilməsi haqqında; 

25. 15 oktyabr 2019-cu il, MBNP, MB, 50 və 100 manatlıq əskinaslara tətbiq edilən rüsumun 

ləğv edilməsi və ya banklar tərəfindən Mərkəzi Banka təhvil verilmiş qeyd olunan 

əskinasların rüsum ödənilmədən dəyişdirilməsi məsələsi barədə; 

26. 31 oktyabr 2019-cu il, ƏN, müvafiq notariat xidmət haqqlarının qəbulu üzrə proqram 

təminatlarının ödəniş şirkətlərinin təqdim etdiyi terminallara inteqrasiyası təklifi barədə; 

27. 8 noyabr 2019-cu il, ƏN, MB, PA, İpoteka müqavilərinə icra məmurunun imzası və hərrac 

xərclərinin tutulması ardıcıllığı ilə bağlı; 

28. 12 noyabr 2019-cu il, PA, MBNP, ƏN, notariusların depozit hesablarına nağd pul 

vəsaitlərinin birbaşa daxil edilməsini məhdudlaşdırmaq və ya tam qadağan etmək, bunun 

əvəzində notariusun cari hesabına vəsaitin yalnız köçürmə yolu ilə həyata keçirilməsi 

təklifi barədə; 

29. 25 dekabr 2019-cu il, MB, Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavə 

və təkliflərin verilməsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     5 İLLİK HESABAT 
 

45 

 

5. EKSPERT QRUPLARI 

Qrupun 

(işçi 

qruplarının 

görüşləri daxil 

olmaqla) 

Aidiyyatı 

qurumlarla və 

xarici 

ekspertlərlə 

görüşlər 

Keçirilmiş 

konfranslar və 

seminarlar, 

təqdimatlar 

TV-lərdə və digər 

resurslarda video və 

yazılı müsahibələr, 

çıxışlar, bank sektoruna 

aid məqalələr 

Konkret 

məsələlər 

üzrə 

yaradılmış 

işçi qruplar 

Hazırlanmış tövsiyyələr və 

oxşar sənədlər, qrupun 

fəaliyyəti nəticəsində müvafiq 

qayda, qanun, prosedur və s. 

Dəyişikliklər 

200 79 66 73 30 43 

 

1. Hüquqi məsələlər üzrə Ekspert Qrupu 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (40) 

2016-cı il 

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; 
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2017-cı il 

1. 19 yanvar 2017-ci il, 2017 ci il üçün iş planının və müzakirə olunaraq prioritet məsələlər nəzərdən 

keçirilib; 

2. 17 fevral 2017-ci il, BTRİB, Azintelecom məktubu ilə bağlı; 

3. 01 iyun 2017-ci il, İclasda İFC-nin nümayədələrinin iştirakı ilə yeni qəbul edilmiş “Daşınar 

əmlakın yüklülüyü haqqında” Qanun müzakirə edilib. ekspert qrupunun rəhbəri Qorxmaz 

Ağayev Qanunun əhəmiyyəti barədə məlumat verib, həmçinin qanunda olan boşluqlar və 

ziddiyyətlərin mövcud olduğunu vurğulayıb. Bu Qanunun ABA ilə müzakirə edildiyi layihəsi və 

qəbul olunduğu versiya ilə uyğunsuzluqların olduğu iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. 

Qanunun tətbiqi ilə bağlı çoxlu sualların olduğu və bununla bağlı ekspert qrupunun təkrar 

toplantılarına ehtiyac duyulduğu vurğulanıb; 

4. 13 iyul 2017-ci il, “Valyuta tənzimi haqqında” Qanun və Mərkəzi Bankın “Azərbaycan 

Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması 

Qaydaları”na dair üzvlərin rəy və təkliflərinə baxılıb; 

5. 10 oktyabr 2017-ci il, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları”nın 

yeni layihəsinin Palatanın, Maliyyə Monitorinq Xidmətinin və Komplayns qrupunun 

nümayəndələrindən ibarət “Müvəqqəti İşçi Qrupu”nda müzakirəsi; 

6. 12 sentyabr 2017-ci il, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları”nın 

yeni layihəsinə dair banklardan daxil olmuş təkliflər müzakirə olunub və əlaqədar təkliflərin 

sistemləşdirilməsi və bu məsələ ilə bağlı işçi qrupun yaradılması qərara alınıb; 

7. 8 dekabr 2017-ci il, 01.01.2018-ci il tarixindən qüvvəyə minəcək qanunvericilikdə olan 

dəyişikliklərlə bağlı bankların təcrübədə rastlaşa biləcəkləri çətinliklər, yarana biləcək suallar, 

həyata keçirilməli olan tədbirlər və sair ilə əlaqədar məsələlərin müzakirəsi. 

 

2018-ci il 

1. 26 yanvar 2018-ci il, 2018 ci il üçün iş planının və müzakirə olunacaq prioritet məsələlərin 

nəzərdən keçirilməsi; 

2. 16 fevral 2018-ci il, Konstitusiya Məhkəməsindən ABA-ya daxil olmuş məktubda qeyd olunan 

məsələlər və faizlərin hesablanmasının dayandırılması ilə bağlı məsələ ilə əlaqədar təkliflərin 

müzakirəsi; 

3. 30 mart 2018-ci il, Qrupunun Əməliyyat Planına uyğun olaraq görülmüş işlərin 

qiymətləndiriməsi və faizlərin hesablanmasının dayandırılması məsələsinin müzakirəsi; 

4. 22 iyun 2018-ci il, bankların təqdim etdikləri xidmətlər və məhsullara aid müxtəlif müqavilələrin 

unifikasiyası və bu fəaliyyətlə bağlı İşçi Qrupun yaradılması məsələsinin müzakirəsi; 

5. 13 iyul 2018-ci il, “İstehlak kreditlərinin verilməsi üzrə Vahid Kredit Şərtləri”nin yaradılması 

üzrə İşçi Qrupunun yaradılması; 

6. 26 iyul 2018-ci il, Konstitusiya Məhkəməsinin AR Mülki Məcəlləsinin 422-ci maddəsinin şərh 

edilməsi ilə bağlı müraciətinin müzakirəsi; 
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2018-ci il 

7. 07 avqust 2018-ci il, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında Hüquqi məsələlər üzrə Ekspert 

Qrupunun nəzdində yaradılmış, bankların təqdim etdikləri xidmətlər və məhsullara aid müxtəlif 

müqavilələrin unifikasiyası ilə bağlı İşçi Qrupunun iclası keçirilib. BBN.az xəbər verir ki, iclasda 

unifikasiya olunacaq müqavilələrdəki anlayışlar, faizlərin hesablanma qaydasının müəyyən 

olunması üçün Hesablama Palatası ilə müzakirələrin aparılması müzakirə edilib; 

8. 08 iyun 2018-ci il, iclasda problemli borclarla əlaqədar məhkəmə praktikasında ortaya çıxan 

məsələlərlə bağlı məktubun hazırlanaraq müvafiq dövlət orqanına təqdim edilməsi, vahid kredit 

müqaviləsinin tərtib edilməsi, pilot layihələr zamanı sökülən binalarda olan mənzillərin girov 

məsələləri, Baş Mühafizə İdarəsi ilə banklar arasındakı müqavilələrin detallarının müəyyən 

olunması ilə bağlı məsələlər müzakirə aparılmış və müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir; 

9. Müqavilələrin unifikasiyasi ilə bağlı Palatada keçirilmiş iclaslar. 

 

2019-cu il 

1. 9 yanvar 2019-cu il, İşçi qrupunun iclası, 2019 cu il üçün iş planının və müzakirə olunacaq 

prioritet məsələlərin nəzərdən keçirilməsi; 

2. 22 fevral 2019-cu il, İcra Baş idarəsi ilə yaradılmış İşçi Qrupunun iclası; 

3. 17 mart 2019-cu il, 28 fevral 2019-cu il tarixli “Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin 

problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanının tətbiqi ilə əlaqədar yaradılmış İşçi qrupunun iclası; 

4. 19 aprel 2019-cu il, İşçi qrupunun iclası, Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların 

dərinləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanında göstərilən bəzi 

müddəalar və “Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı 

əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının icrası mexanizimi 

ilə əlaqədar təkliflərin müzakirəsi; 

5. 6 may 2019-cu il, Maliyyə xidmətləri inkişafın dair Yol xəritəsinin icrası ilə əlaqədar İşçi 

qrupunun MBNPda görüşü; 

6. 27 iyun, 6, 20 sentyabr 2019-cu il, Konstitusiya Məhkəməsinin müvafq qərarı ilə Bank 

Respublikada 3 görüşün təşkili; 

7. 16 avqust 2019-cu il, İşçi qrupunun iclası, Aərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləyə, 

eyni zamanda digər qanunvericilik aktlarına təklif edilmiş dəyişikliklərin, qəbul edilmiş bəzi 

qərarların müzakirəsi; 

8. 16 sentyabr 2019-cu il, bankların təqdim etdikləri xidmətlər və məhsullara aid müxtəlif 

müqavilələrin unifikasiyası bağlı yaradılmış İşçi Qrupun iclası və layihə ilə bağlı qeydlərin 

müzakirəsi; 

9. 27 sentyabr 2019-ci il, bankların təqdim etdikləri xidmətlər və məhsullara aid müxtəlif 

müqavilələrin unifikasiyası bağlı yaradılmış İşçi Qrupun iclası və layihə ilə bağlı qeydlərin 

müzakirəsi; 
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2019-cu il 

10. 11 oktyabr 2019-ci il, bankların təqdim etdikləri xidmətlər və məhsullara aid müxtəlif 

müqavilələrin unifikasiyası bağlı yaradılmış İşçi Qrupun iclası və son layihənin MBNP-na təqdim 

olunması; 

11. 22, 24 oktyabr 2019-ci il, Notariat İşçi qrupu ilə Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsində görüş və 

İpoteka müqavilələrində satış üsulunun müəyyən edilməsi ilə bağlı müzakirələrin aparılması. 2 

görüş; 

12. 30 oktyabr 2019-cu il, Ədliyyə Nazirliyində yaradılmış hər 3 İşçi qruplarla görüş; 

13. 30 oktyabr, 11, 26 noyabr, 10, 18 dekabr 2019-cu il tarixlərində İcra İşçi qrupunun 5 görüşü; 

14. 30 oktyabr, 12, 19 noyabr, 9 dekabr  2019-cu il tarixlərində Məhkəmə İşçi qrupunun 4 görüşü; 

15. 15.6 dekabr 2019-cu il, Ekspertiza İşçi qrupunun iclası; 

16. 17 dekabr 2019-cu il, İşçi qrupunun iclası, “Banklar haqqında Azərbaycan Respublikası 

Qanun”una təqdim ediləcək rəy və təkliflərin müzakirəsi. 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (21) 

2016-cı il 

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. 
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2017-ci il 

1. 07 aprel 2017-ci il, Azərbaycan  Respublikasının Nəqliyyat,  Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən “AzİnTelecom” MMC-nin rəhbərliyinin iştirakı ilə 

görüşdə banklarda olan telekommunikasiya vasitələri və qurğularının sertifikatlaşdırılması 

məsələsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb və bankların sualları cavablandırılıb; 

2. 9 avqust 2017-ci il, “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi 

haqqında”, “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” və “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanun layihələri ilə bağlı rəy və təkliflər müzakirə olunub. 

 

2018-ci il 

1. 7 dekabr 2018-ci il, Rabitəbankın Baş Ofisi, Ekvita və İFAAS-ın birgə təşkilatçılığı 

ilə“Azərbaycanda İslam bankçılığı üçün hüquqi çərçivənin inkişaf etdirilməsi” layihəsi; 

2. KM-nin Aparat rəhbəri ilə qrup üzvlərinin görüşü; 

3. KM-də 4 dəfə müxtəlif mövzularda ABA-nın mövqeyinin bildirilməsi. 

 

2019-cu il 

1. 07 aprel 2017-ci il, Azərbaycan  Respublikasının Nəqliyyat,  Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən “AzİnTelecom” MMC-nin rəhbərliyinin iştirakı ilə 

görüşdə banklarda olan telekommunikasiya vasitələri və qurğularının sertifikatlaşdırılması 

məsələsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb və bankların sualları cavablandırılıb; 

2. 9 avqust 2017-ci il, “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi 

haqqında”, “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” və “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanun layihələri ilə bağlı rəy və təkliflər müzakirə olunub. 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar (8) 

2016-cı il 

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 

 

2017-ci il 

23-24 noyabr 2017-cı il tarixlərində keçirilən II Bankçılıq Forumu zamanı Hüquq Paneli. 
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2018-ci il 

4-cü Bankçılıq Forumunun Hüquq Paneli 

 

2019-cu il 

1. Fintex Sammit, Hüquq paneli; 

2. Starteji yol xəritəsi üzrə hakim və vəkillərə treninqlərin keçirilməsi; 

3. .4-cü Bankçılıq Forumu, Hüquq Paneli; 

4. AmCham-ın tədbirində MHS ilə bağlı təqdimat; 

5. ASK-nın tədbirində MHS ilə bağlı təqdimat 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank 

sektoruna aid məqalələr (27) 

2016-cı il 

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; 

6. Qrup sədri Qorxmaz Ağayevin Report.az saytına banklarda standard  müqavilənin tətbiqi ilə 

bağlı verdiyi şərh; 

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

olar? 

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

məzənnə problemi yaranıb – FƏRQİ KİM ÖDƏSİN?; 

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

nəzərinə - VAXTINDA ÖDƏMƏK SƏRFƏLİDİR; 

 

2018-ci il 

1. ATV, Qorxmaz Ağayev - kredit müqavilələrinin sadələşdirilməsi; 

2. Banco.az - 05.02.2018 Mərkəzi kredit Bürosu haqqında; 

3. ATV - 08.05.2018 MKB-nin fəaliyyətinin hüquqi aspektləri; 
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2019-cu il 

1. Yeni standartlaşdırılmış kredit müqavilələri özündə nələri ehtiva edir?-ARB24 Qorxmaz Ağayev 

2. ASAN radio"  Qorxmaz Ağayev 

3. Pul köçürmələri (Qorxmaz Ağayev & İlqar Kazımov & Rəhman Əliyev ) ARB24 

4. Bank-sahibkar münasibətləri-ARB24  Fərqan Novruzov 

5. Anar Muxtarov-ARB24; 

6. Qorxmaz Ağayev-Xəzər Tv; 

7. Qorxmaz Ağayev-ARB24-canlı bağlantı; 

8. Mursəl Bədəlov – ATV İqtisadi Zona; 

9. Qorxmaz Ağayev-ARB24; 

10. Elçin Həsənov ARB – ARB 24 – 3 dəfə; 

11. Qorxmaz Agayev – Fed.az; 

12. Qorxmaz Agayev – Trend.az Ellekton Herrac haqqında; 

13. Qorxmaz Agayev – İTV Həyat sığortası; 

14. Elçin Həsənov - Fed.az; 

15. Qorxmaz Agayev, Emin Mahmudov  – İTV; 

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmış işçi qruplar (16) 

2017-ci il 

18 sentyabr 2017-ci il, MBNP “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması 

Qaydaları”nın yeni layihəsinin daha effektiv müzakirəsi üçün Palatanın, Maliyyə Monitorinq 

Xidmətinin və ABA-nın Qruplarının nümayəndələrindən ibarət “Müvəqqəti İşçi Qrupu”nun 

yaradılması. 

 

2018-ci il 

1. 21 iyun 2018-ci il, ƏN İşçi Qrup; 

2.  28 iyun 2018-ci il, müqavilələrin unifikasiyası MBNP işçi Qrup; 

3. Mərkəzi Kredir Bürosunun yaradılması ilə bağlı; 

4. Maliyyə xidmətlərinin inkişafı ilə əlaqədar Yol Xəritəsinin icrası ilə bağlı MBNP-da yaradılmış 

İşçi Qrupu; 

 

2019-cu il 

1. 28 fevral 2019-cu il tarixli “Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin 

həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının 
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2019-cu il 

tətbiqi ilə bağlı İşçi qrupu; 

2. Maliyyə xidmətləri inkişafın dair Yol xəritəsinin icrası ilə əlaqədar İşçi qrupu; 

3. Məhkəmə - hüquq islahatlarınin dərinləşməsi ilə bağlı İşçi qrupu; 

4. Yol Xəritəsində qeyd edilmiş Məhkəmə, İcra qanunvericiliyi ilə bağlı MBNP yaradılmış işçi 

qrupu; 

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların 

dərinləşdirilməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan 

Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının daxilində 

yaradılmış İşçi Qrupu; 

6. Şəhid ailələri ilə iş üzrə İşçi qrupu; 

7. Məhkəmə məsələləri üzrə  İşçi qrupu; 

8. İcra məsələləri üzrə İşçi qrupu; 

9. Ekspertiza məsələləri üzrə İşçi qrupu; 

10. Notariat məsələləri üzrə İşçi qrupu; 

11. Vəkil və hüquqşünaslardan yaradılmış "Forward" futbol klubu 

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində 

müvafiq qayda, qanun, prosedur və s. dəyişikliklər (15) 

2018-ci il 

1. 10 iyul 2018-ci il, Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 

472.1 və 1306-cı maddələrinin əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun QƏRARI; 

2. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 477.0.1-ci maddəsinin həmin Məcəllənin 470.2-ci 

maddəsi və “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.0.8 və 10.5-ci maddələri, 

eləcə də Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 269.11 və 307.4-cü maddələrinin “İpoteka 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.2 və 10.5-ci maddələri ilə əlaqəli şəkildə şərh 

edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun QƏRARI; 

3. 3 dekabr 2018-ci il, MBNP, İstehlak kreditlərinin verilməsi üzrə vahid kredit şərtləri; 

4. Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 422-ci 

maddəsinin şərh edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi 

Plenumunun QƏRARI 
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2019-cu il 

1. İcra haqqında qanuna əlavə və təkliflər; 

2. İpoteka haqqında qanuna əlavə və təkliflər; 

3. Elektron icra və Elektron məhkəmə ilə bağlı təkliflərin hazırlanması, qanunvericiliyə dəyişikliklər 

və Əsasnamə rəy və təkliflər; 

4. Özəl icra haqqında təkliflər; 

5. MPM layihəsinə rəy və təkliflər; 

6. Banklar haqqında qanuna rəy və təkliflər; 

7. Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında Qanunvericiliyə dəyişikliklər; 

8. Restruktizasiya müqaviləsinin hazırlanması; 

9. İpoteka müqaviləsi ilə satış üsulunun müəyyən edilməsi şərtləri; 

10. Arbitraj Məhkəmələrinin yaradılması ilə bağlı təkliflər. 

 

2.  IT və İT təhlükəsizlik üzrə 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (11) 

2016-cı il 

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. 

 

2017-ci il 

1. 12 may 2017-cı il, “Bank və maliyyə bazarlarının kibertəhlükəsizliyi” adlı Konfransın və Qrupun 

fəaliyyət istiqamətlərinin müzakirəsi; 

2. 20 oktyabr 2017-cı il, digital bankçılığın inkişafına yönəldilən xərclərin təhlili ilə bağlı xüsusi 

analitik hesabatın hazırlanması və “FinCert”in yaradılması ilə əlaqədar məsələlərin müzakirəsi; 

3. Noyabr 2017, Fincert qrupunun görüşü; 

4. 22 iyul 2017, Fincertlə bağlı İşçi Qrupun iclası. 

 

2018-ci il 

1. 07 avqust 2018-ci il, bankların enerji təminatının optimizasiyası məsələlərinin müzakirəsi 

planlaşdırılır; 

2. 01 noyabr 2018-ci il, "Bankların İT və Kibertəhlükəsizlik sahələri: 2019-cu ilə keçən riskləri" 

mövzusu ətrafında müzakirələr və İlqar Əliyev tərəfindən təqdimat; 

3. 12 dekabr 2018-ci il, saat 16:30-da Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-nin Baş ofisində 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının “Risk üzrə Ekspert Qrupu” və “İT və İT təhlükəsizlik üzrə 

Ekspert Qrupu” arasında görüşün keçiriləcək. Görüşdə İT sahəsinə aid risklərin və digər 
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2018-ci il 

əlaqədar məsələlərin müzakirə nəzərdə tutulur. 

 

2019-cu il 

12 fevral 2019-cu, Qrupunun planlaşdırdığı fəaliyyətlər və planlar müzakirə edilmişdir. Görüşdə 

Azərbaycan Beynəlxalq Bankının informasiya təhlükəsizliyi üzrə eksperti tərəfindən ABB-ın 

informasiya təhlükəsizliyi üzrə yol xəritəsi təqdim edilmişdir. Təqdimatda kibertəhlükəsizlik üzrə 

Bankın tətbiq etdiyi və planlaşdırdığı ən yaxşı praktikalar, texnoloji yeniliklər və innovasiyalar üzrə 

təcrübə mübadiləsi və müzakirələr aparılmışdır. 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (4) 

2018-ci il 

16 fevral 2018, "AzInTelecom” la görüş  

 

2019-cu il 

1. 24 aprel 2019, Fintex Summit çərçivəsində tədbirlərlə bağlı Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə görüş; 

2. 24 oktyabr 2019, “Blokçeyn və yeni texnoloji tətbiqlər üzrə təcrübə bölgüsü” adlı təqdimatın 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının müvafiq əməkdaşları tərəfindən keçirilməsi; 

3. 18 oktyabr 2019, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi tərəfindən “Kiber təhlükəsizlik: kritik risklər” adlı təlim; 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar (6) 

2016-cı il 

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 tutub 

 

2017-ci il 

1. 15 fevral 2017, Kibertəhlükəsizliklə bağlı məsələlərin aktual olduğunu, texniki və proqram 

təminatındakı boşluqlar və nasazlıqlarla bağlı meydana çıxa biləcək ümumi risklərin müzakirəsi; 

2. 27 may 2017, “Bank və maliyyə bazarlarının təhlükəsizliyi” mövzusunda konfrans. 
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2018-ci il 

17-18 may tarixlərində “Maliyyə texnologiyalarında yeni trendlər: Blokçeyn, kriptovalyutalar və 

təhlükəsizlik” adlı iki günlük forumda Təhlükəsizlik Paneli 

 

2019-cu il 

1. 16-17 may 2019-cu il, Fintex Sammitdə Kibertəhlükəsizlik Paneli; 

2. 04 oktyabr 2019-cu il, “Biznes Davamlılığı (BD)” mövzusunda təqdimat  

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmış işçi qruplar (1) 

2017-ci il 

20 oktyabr 2017-ci il, Fincert-in yaradılması ilə bağlı işçi qrupu  

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər (1) 

2017-ci il 

İT təhlükəsizliklə əlaqədar ümumi tövsiyyələr 

 

3. Ödəniş sistemləri və alternativ xidmət kanalları 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (62) 

2016-cı il 

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, Qrupun növbəti iclası keçirilmiş, iclasda – AMB-dan 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 
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2016-cı il 

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. 

 

2017-ci il 

1. 06 yanvar 2017-ci il, Vergilər Nazirliyinə təqdim etmək məqsədilə MCC kodların vahid, banklar 

tərəfindən razılaşdırılmış siyahısının müəyyən edilməsi və və digər əlaqədar məsələlərin 

müzakirəsi; 

2. 17 fevral 2017-ci il, Qrupun 2017-ci il üzrə illik İş Planı, Vergi Məcəlləsi ilə əlaqədar açıq qalan 

məsələlər, “Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezidentlərin xarici valyuta 

əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”nın tətbiqinin ödəniş kartlarına aid məqamlar; 

3. 04 may 2017-ci il, debet kartları üzrə interçeync haqlarının unifikasiyası, ABA tərəfindən Vergilər 

Nazirliyinə təqdim edilmiş MCC kodlar və Tədbirlər Planı müzakirəsi; 

4. 27 iyul 2017-ci il, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası və Vergilər Nazirliyi (Nazirlik) ilə əldə 

edilmiş razılaşmaya əsasən MCC kodların siyahısının rüblük əsasda yenilənərək Nazirliyə 

ünvanlanması, həmçinin Uber taksi xidmətinin vergiyə cəld edilməsi ilə bağlı məsələlərin 

müzakirəsi; 

5. 10 oktyabr 2017-ci il, MBNP və VN ilə əldə edilmiş razılaşmaya əsasən MCC kodların siyahısının 

rüblük əsasda yenilənərək Nazirliyə ünvanlanması ilə əlaqədar məsələlərin müzakirəsi; 

6. 17 oktyabr 2017-ci il, “Uber” taksi xidmətinin vergiyə cəlb edilməsi ilə əlaqədar iclas keçirilib. 

 

2018-ci il 

1. 10 yanvar 2018-ci il, MCC kodların siyahısının rüblük əsasda yenilənərək Palata və Nazirliyə 

təqdim edilməsi ilə bağlı razılığa əsasən MCC kodların siyahısının və Qrupun 2018-ci il üzrə İş 

Planının müzakirəsi; 

2. 23 fevral 2018-ci il, ödəniş kartı infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin olunması 

araşdırmasının müzakirəsi; 

3. 15 mart 2018-ci il, MCC kodların yenilənmiş siyahısının, eləcə də key-entered formasında 

əməliyyatların müzakirəsi; 

4. 06 aprel 2018-ci il, Elektron ticarət qaydasında edilən ödənişlərin 2017-ci il üzrə dövriyyəsinə dair 

araşdırmanın nəticəsinin, həmçinin Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası və Vergilər Nazirliyinə 

ünvanlanmaq üçün MCC kodların yenilənmiş siyahısının, eləcə də key-entered formasında 

əməliyyatların müzakirəsi; 

5. 19 aprel 2018-ci il, “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Qanun layihəsinin 

müzakirəsi; 

6. 24 aprel 2018-ci il, "Ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlarda fırıldaqçılıq halları və onlara qarşı 

mübarizə tədbirləri” adlı seminar, “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart təşkilatı; 
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2018-ci il 

 

7. 25 may 2018-ci il, Beynəlxalq kart təşkilatları tərəfindən təqdim edilən xidmət haqları; Banklarla 

əməkdaşlıq edən yüksək riskli pul köçürmə sistemlərinə müəyyən təminat mexanizminin tətbiq 

edilməsi; Manual POS Key-entry əməliyyatlar üzrə standard tələblərin formalasdırılması; 

8. 01 iyun 2018-ci il, 04 iyun 2018-ci il, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması 

Qaydası” üzrə dəyişikliklər layihəsinin müzakirəsi; 

9. 23 noyabr 2018-ci il, lokal ödəniş kartları, habelə ödəniş kartları bazarında digər mühüm 

məsələlərin, o cümlədən aparılan əməliyyatlarda tətbiq olunan xidmət haqlarının birgə 

müzakirəsi; 

10. 4 iyun 2018-ci il, MBNP ilə ABA “Ödəniş sistemləri və alternativ xidmət kanalları” üzrə Ekspert 

Qrupu, həmçinin, “Komplayns” üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri arasında görüş keçirilib; 

11. Məsafədən bank hesabının açılması üzrə təklif olunan həll yollarının müzakirəsi məqsədilə 

07.03.2018-ci il tarixində saat 10:00-da Palatanın inzibati binasında görüş.keçirilib; 

12. 02.02.2018-ci il, Palatada görüş bankların rəqəmsal transformasiyası ilə bağlı işçi qrupunun 

üzvləri daxil olmaqla rəqəmsal blokun görüşü keçirilib; 

13.  30.03.2018, 16.04.2018, 18.04.2018, 23.04.2018 tarixlərində qrupun görüşləri keçirilmişdir. 

 

2019-cu il 

1. 10 yanvar 2019-cu il, Qrupun 2019-cu il üzrə İş Planı; Elektron hökumət informasiya mərkəzi və 

İnnoland inkubasiya mərkəzi ilə görüşün keçirilməsi və aidiyyəti məktub ünvanlanması; Vergi 

güzəştləri ilə bağlı aidiyyəti məktubun VN ünvanlanması, həmçinin MCC kodlar haqqın son 

siyahının verilməsi; Mərkəzi Bankın instant payment sistemi ilə bağlı görüşün keçirilməsi və 

sualların cavablandırılması; BKM tərəfindən hesabatlıq formalarının təkmilləşdirilməsi; 

2. 14 fevral 2019-cu il, Əmək haqqı layihələrində müxtəlif bankların iştirakı imkanı; Kart 

müqavilələrinin və bankdaxili prosedurların təhlili nəticəsində müəyyən edilən boşluqlar və 

atılacaq addımlar; İnterchange xidmət haqlarının müzakirəsi; Qanunvericilikdə aparılacaq yeni 

dəyişikliklərin müzakirəsi 

3. 23 may 2019-cu il, Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə qaydaları ilə bağlı qanunvericilik 

aktlarına ediləcək dəyişikliklər; BKM-də tətbiq olunan hesabatlılıq formalarının 

təkmilləşdirilməsi; Ödəniş kartları ilə ölkə daxilində aparılan əməliyyatlar üzrə tətbiq olunan 

xidmət haqlarının müzakirə edildiyi görüş 

4. 13 iyun 2019-cu il, Hökumət Ödəniş Portalı (HÖP) infrastrukturuna qoşulmuş banklar tərəfindən 

sığorta haqlarının toplanılması məqsədilə tətbiq olunan xidmət haqqı tarifləri barəsində fikir 

mübadiləsi; 

5. 19 sentyabr 2019-cu il, “Visa İnc.” beynəlxalq kart təşkilatının təqdim etdiyi xidmət haqları, ödəniş 

kartlarının emissiyası və istifadə Qaydalarına ediləcək dəyişikliklərin qarşıdakı dövrdə 

implementasiyası barəsində fikir mübadiləsi; 
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2019-cu il 

 

6. 04 dekabr 2019-cu il, İclas zamanı, İSB tərəfindən AMB və ABA-ya Hökümət Ödəniş Portalı 

vasitəsilə keçən sığorta ödənişlərinə tətbiq edilən tariflərə yenidən baxılması barədə və AMB-

tərəfindən ABA-ya ünvanlanmış, ödəniş xidmətləri üzrə tariflərin optimallaşdırılmasına dair 

məktublarda qaldırılan məsələlərin müzakirəsi; 

7. 2019-cu ildə BKM-də olan hesabatlıq formasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Qrupun 3 görüşü 

keçirilmişdir; 

8. 2019-cu ildə Qrupun Bank hesablarının məsafədən açılması ilə bağlı 4 görüşü keçirilib; 

9. İnterchnage xidmət haqlarının təyin edilməsi ilə bağlı qrupun 4 iclası keçirilib; 

10. Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə Qaydalarına ediləcək dəyişikliklər – 3 görüş” 

11. Bu ildə keçirilən 6 görüşdə Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında Qanun layihəsinə 

edilən dəyişikliklər müzakirə edilmişdir; 

12. 2 görüşdə Video bağlantı ilə bağlı tövsiyələrin verilmişdir 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (14) 

2016-cı il 

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 keçirilmişdir; 

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 keçirilmişdir 

 

2017-ci il 

1. 11 yanvar 2017-ci il, MCC kodlarla əlaqədar VN ilə görüş; 

2. 14 iyun 2017-ci il, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində Vergilər 

Nazirliyinin, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının iştirakı ilə vergi qanunvericiliyinə edilən 

dəyişikliklərin bank-müştəri münasibətləri ilə əlaqədar olan hissəsinin xüsusilə, elektron 

qaydada xaricdən alınan iş və xidmətlərin vergiyə cəlb edilməsi mexanizmində əsas rol oynayan 

MCC kodlar ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb; 

3. 6 noyabr 2017-ci il, Vergilər Nazirliyində “Uber” taksi xidmətinin vergiyə cəlb edilməsi ilə 

əlaqədar görüş keçirilib. Görüşdə AMB, MBNP, “Azericard”ın və bir sıra kommersiya 

banklarının nümayəndələri iştirak edib. 

 

2018-ci il 
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2017-ci il 

1. 01 fevral 2018-ci il, AMB nümayəndələrinin iştirakı ilə ani ödəniş sisteminin təqdimatı keçirilib; 

2. 02 fevral 2018-ci il, MBNP ilə rəqəmsallaşma müzakirə edilib; 

3. 11 sentyabr 2018-ci il, “Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə Qaydaları”na dəyişikliklərlə 

bağlı AMB və MBNP-nin nümayəndələrinin iştirakı ilə görüş keçirilib; 

4. 26 oktyabr 2018-ci il, “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin 

genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”ndan irəli gələn vəzifələrin AMB-nin nümayəndələri ilə 

müzakirəsi məqsədilə görüş keçirilib 

 

2019-cu il 

1. 12 iyul 2019-cu il, MBNP-da bank hesablarının məsafədən açılması prosedurunun müzakirə 

edilməsinə dair görüş keçirilib; 

2. 9 avqust 2019-cu il, “Visa İnc.” beynəlxalq təşkilatının nümayəndəsi tərəfindən 

tokenizasiya xidməti, bu xidmətin tətbiqi və üstünlükləri haqqında təqdimat keçirilərək 

yaranan suallar cavablandırılıb; 

3. 23-25 sentyabr 2019-cu il, Türkiyə Banklar Birliyi tərəfindən təşkil edilmiş təcrübə mübadiləsi 

proqramı çərçivəsində TBB, Mərkəzi Bank, BDDK, YapıKrediTürkiyə, Dənizbank, BKM ilə 

görüşlər keçirilib; 

4. 01 oktyabr 2019-cu il, "Məsafədən bank hesabının açılması zamanı video görüntünün təşkilinə 

dair Tövsiyələr"in MBNP ilə müzakirəsi baş tutub; 

5. 30 oktyabr 2019-cu il, “Baza bank xidmətləri paketi”nin tətbiqi layihəsi ilə bağlı MBNP ilə görüş 

keçirilib 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar (22) 

2016-cı il 

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. 

 

2017-ci il 

1. 23 noyabr 2017-ci il, II Bankçılıq Forumu zamanı Ödəniş sistemləri Paneli; 

2. 16 iyun 2017-ci il, MBNP və ABA ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlar üzrə fırıldaqçılıq 

hallarının qarşısının alınması sahəsində mövcud potensialın daha da yüksəldilməsi, beynəlxalq 

təcrübədə tətbiq edilən son texnoloji həllər haqqında bank əməkdaşlarının məlumatlandırılması 

məqsədilə “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart təşkilatı ilə birgə növbəti tədbir keçirib; 
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2017-ci il 

3. 20 iyul 2017-ci il, AMB ilə “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart təşkilatının birgə 

əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçiriləcək “Nağdsız Azərbaycan” layihəsinin təqdimatı 

keçirilmişdir. 

 

2018-ci il 

1. 13 mart 2018-ci il, “Rəqəmsal xidmətlər üzrə son tendensiyalar” adlı seminar ; 

2. 18 aprel 2018-ci il, saat 11:00-da “Visa İnc.” beynəlxalq kart təşkilatının dəstəyi ilə Palatanın 

inzibati binasında “Elektron ticarətdə fırıldaqçılıq halları və onların qarşısının alınması” adlı 

seminar; 

3. 31 oktyabr 2018-ci il, MasterCard Worldwide beynəlxalq kart təşkilatının iştirakı ilə ödəniş 

kartları üzrə fırıldaqçılıq əməliyyatlarına qarşı mübarizə tədbirlərinə həsr olunmuş növbəti 

tədbir; 

4. 13 noyabr 2018-ci il, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının iştirakı ilə “Rəqəmsal bankçılıq 

xidmətləri: elektron ödənişlərin gələcəyi” mövzusunda seminar; 

5. ABA-nin 15-16 noyabr 2018-ci il tarixində, rəqəmsal ödənişlər sahəsində forumunda bankçılığın 

transfomasiyası paneli; 

6. 15-16 may 2018-il, Maliyyə texnologiyalarında yeni trendlər forumunda panel 

 

2019-cu il 

1. 12 fevral 2019-cu il, “VISA Inc.” beynəlxalq kart təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bankların və 

aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri üçün “Rəqəmsal ödənişlər” mövzusunda təlim; 

2. 4 mart 2019-cu il, IFC tərəfindən “Rəqəmsal bankçılıq: əlavə dəyər qatan xidmətlər” 

mövzusunda vebinar; 

3. 26 aprel 2019-cu il, “Kobil systems” təşkilatının eksperti Koray Arikan tərəfindən “Elektron 

bankçılıq xidmətlərində təhlükəsizlik” mövzusunda seminar; 

4. 15 may 2019-cu il, “Visa Inc” beynəlxalq kart təşkilatının Müstəqil Dövlətlər Birliyi və Cənub-

Şərqi Avropa ölkələrində risklər üzrə baş direktoru Larisa Makarova və eyni region üzrə risklər 

üzrə direktor Elnura Djenis tərəfindən ödəniş kartları sahəsində risklər və onların 

idarəedilməsinə cəlb olunmuş mütəxəssislər üçün “Fırıldaqçılıq hallarının qarşısının alınması: 

ənənəvi hallar və innovativ ödəniş texnologiyalarının istifadəsi” mövzusunda seminar; 

5. 15 may 2019-cu il, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının məsləhətçi eksperti Saçin Bansal 

tərəfindən elektron bankçılıq xidmətləri və onların inkişafı sahəsində çalışan mütəxəssislər üçün 

“Rəqəmsal maliyyə texnologiyalarının təchizatçıları tərəfindən alternativ xidmət kanallarından 

istifadə” mövsuzunda seminar; 

6. 9 sentyabr 2019-cu il, KPMG beynəlxalq təşkilatının dəstəyi ilə “Rəqəmsallaşma və innovativ 

həllər” mövzusunda tədbir; 

7. 18 oktyabr 2019-cu il, “Zolotoya Korona” pul köçürmə sisteminin ekspertlərinin iştirakı ilə pul 

köçürmə sisteminin fəaliyyəti, pul köçürmə sistemləri üzərindən aparılan əməliyyatlarda 
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2019-cu il 

risklərin qarşısının alınması təbdirləri, fırıldaqçılıq halları və onlara qarşı mübarizə mövzusunda 

seminar; 

8. 4 noyabr 2019-cu il, “Open Banking MeetUp; 

9. 1 noyabr 2019-cu il, “BPC Banking Technologies” şirkətinin ekspertlərinin iştirakı “Rəqəmsal 

bankçılıq. Bankların rəqəmsallaşmaya yanaşması üzrə beynəlxalq təcrübə” mövzusunda seminar; 

10. 4 noyabr 2019-cu il, “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart təşkilatının eksperti Cem 

Kibaroğlu tərəfindən “Ödəniş kartları ilə fırıldaqçılıq əməliyyatları və onlara qarşı mübarizə 

tədbirləri” mövzusunda seminar; 

11. 5 noyabr 2019-cu il, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının eksperti Pavel Şulst tərəfindən 

“Məsafədən bank hesablarının açılması üzrə innovativ həllər və risklərin idarəedilməsi” 

mövzusunda seminar; 

12. 6 iyun 2019-cu il,BKM ilə birgə "Elektron pulla bağlı məsələlər" vebinar; 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank 

sektoruna aid məqalələr (14) 

2016-cı il 

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; 

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

Azərbaycanda hansılar daha çox istifadə olunur?" adlı müsahibəsi. 

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

adlı məqaləsi; 

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

məsrəflərinə qənaətin zəmanətidir!" adlı müsahibəsi; 

7. Qrup üzvü Səbinə Qurbanovanın BBN.az saytına "“Pul köçürməsi mexanizmi necə işləyir, 

limitlər nə qədərdir?” adlı müsahibəsi 

 

2017-ci il 

1. Noyabr 2017-ci il, BMK çərçivəsində interçeync haqqlarının aşağı salınması ilə bağlı müsahibə; 

2. 30 mart 2017-ci il, ABA-nın eksperti: “Nağdsız ödənişlər sayəsində ÜDM 70 mln. dollar artıb”; 

3. 24 yanvar 2017-ci il, BBN, Elektron ödənişlər zamanı vergi necə tutulacaq?; 
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2017-ci il 

4. 20 noyabr 2017-ci il, report, Azərbaycanda taksi xidmətinə görə ödənişləri ƏDV-yə tam cəlb 

etmək mümkün olmayacaq; 

5. noyabr 2017-ci il, Uberlə bağlı ATV yə müsahibə. 

 

2018-ci il 

30 noyabr 2018-ci il, Digital bankçılığa transformasiya aid çıxış, Beynəlxaq Bank Şurasında təqdimat 

 

2019-cu il 

Fintex Sammit və Beynəlxalq Bankçılıq Forumu ilə bağlı çoxsaylı müsahibələr  

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmış işçi qruplar (7) 

2016-cı il 

1. 07 iyun 2018-ci il, MBNP, Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları” 

üzrə İQ; 

2. Beynəlxlq kart təşkilatının tarifləri ilə bağlı ekspert qrupu yaradılmışdır. Qrupun üzvlərİnin 

görüşü də ABA-da keçirilmişdir. 

 

2017-ci il 

1. 07 iyun 2018-ci il, MBNP, Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları” 

üzrə İQ; 

2. Beynəlxlq kart təşkilatının tarifləri ilə bağlı ekspert qrupu yaradılmışdır. Qrupun üzvlərinin 

görüşü ABA-da keçirilmişdir; 

3. BKM hesabatlıq; 

4. Kart Qaydalara dəyişiklik; 

5. Forumların keçirilməsində yaradılan işçi qrupları – 2 dəfə yaradılıb 

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər (11) 

2017-ci il 

1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 16.12.2016-cı il 

tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunun tətbiqi ilə bağlı görüləcək işlər üzrə Tədbirlər Planı; 

2. Aparılan əməliyyatlar üzrə vergi tətbiq ediləcək MMC kodların ilkin siyahısı. 
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2019-cu il 

1. Məsafədən bank hesabının açılması zamanı video görüntünün təşkilinə dair Tövsiyələr"; 

2. Bank sistemində rəqəmsal transformasiyanın sürətləndirilməsi üzrə aparılacaq islahatların 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsi məqsədilə sorğu; 

3. “Baza bank xidmətləri paketi”nin tətbiqi barədə arayış; 

4. Kart Qaydaları; 

5. Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistmeləri haqqında Qanun layihəsi; 

6. Elektron pulun emissiyası və istifadə qaydaları; 

7. Ödəniş təşkilatı və elektron pul təşkilatlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi; 

8. Ödəniş sistemi operatorlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi; 

9. Ödəniş sistemləri üzrə statistik hesabatlıq 

 

4. Kredit işi 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (7) 

2016-cı il 

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 aparılmışdır. 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. 

 

 

2017-ci il 

1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 16.12.2016-cı 

il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunun tətbiqi ilə bağlı görüləcək işlər üzrə Tədbirlər 

Planı; 

2. Aparılan əməliyyatlar üzrə vergi tətbiq ediləcək MMC kodların ilkin siyahısı. 
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2017-ci il 

1. 07 aprel 2017-cı il, “Kredit işi və risk” üzrə Ekspert Qrupunun İş Planına uyğun görülməli işlərin, 

eyni zamanda cari vəziyyətlə əlaqədar məsələlərin müzakirə edilməsi; 

2. 24 oktyabr 2017-ci il, iclas zamanı  “Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin 

ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları”, “Banklarda açıq valyuta 

mövqeyinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi Qaydaları”, “Bir borcalan və ya bir-biri ilə 

əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi haqqında Qaydalar” və “Bank 

kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları”nın layihələrinə dair təkliflər 

müzakirə olunub. 

 

2019-cu il 

1. 4 iyul 2019-cu il, Qrupun fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi; 

2. 5 sentyabr 2019-cu il, Təkliflər paketinin təkmilləşdirilməsi və bəzi təkliflərə yenidən baxılması; 

Ekspert Qrupu daxilində fəaliyyət göstərəcək işçi qruplarının yaradılması və istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi; Özəl Kredit Bürosu ilə görüşün gündəliyinin müzakirəsi.  

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (4) 

2017-ci il 

1. 24 oktyabr 2017-ci il, “Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün 

xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları”, “Banklarda açıq valyuta mövqeyinin müəyyən 

edilməsi və tənzimlənməsi Qaydaları”, “Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu 

üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi haqqında Qaydalar” və “Bank kapitalının və onun 

adekvatlığının hesablanması Qaydaları”nın İşçi Qrupu çərçivəsində Palata ilə müzakirəsi; 

2. 06 iyun 2017-ci il, ABA-nın  Kredit işi və risk üzrə  Ekspert qrupunun sədri SECO-nun eksperti ilə 

görüşüb. Görüşdə  Kredit Zəmanət Mexanizmi,  Azərbaycanda kredit sistemi, faiz dərəcələri 

müzakirə edilib; 

3. 23 iyun 2017-ci il, ABA-nın İcraçı direktoru və ABA-nın “Kredit işi və Risk üzrə” Ekspert 

Qrupunun sədri Dünya Bankının “2-ci Maliyyə Sektorunun Modernizasiyası Layihəsi” üzrə 

Missiyasının qəbul edib.  

 

2019-cu il 

26 sentyabr 2019-cu il, “Kredit işi” Ekspert Qrupu tərəfindən verilmiş təkliflərin Azərbaycan Kredit 

Bürosunun (AKB) rəhbərliyi ilə müzakirəsi  
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Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar (4) 

2016-cı il 

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. 

 

2017-ci il 

1. 30 mart 2017-ci il, Almaniya Əmanət Banklarının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fondunun (SBFIC) 

təşəbbüsü ilə “Risklərin idarə olunması” mövzusunda seminar; 

2. 28 sentyabr 2017-ci il, Azərbaycanda Kredit Qarantiya Mexanizminin yaradılması ilə əlaqədar 

araşdırmanın nəticəsi olaraq texniki-iqtisadi əsaslandırmaya dair təqdimat, İsveçrə Əməkdaşlıq 

Təşkilatının (SECO) təşəbbüsü ilə ekspert Robert Leigh ilə Qrup üzvlərinin görüşü. 

 

2018-ci il 

22 may 2018-ci il, saat 16:00-da, Accessbank ASC-nin mərkəzi ofisində ABA-nın təşkilatçılığı ilə 

“S&P Global Market Intelligence” şirkətinin təmsilçisi tərəfindən “Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartları 9-un tətbiqi çərçivəsində skorinq modelləri (Scoring models in terms of IFRS 

9 implemenation project)” adlı seminar 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank 

sektoruna aid məqalələr (4) 

2016-cı il 

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

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

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

dayanmır? " adlı müsahibəsi; 

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

müsahibəsi. 
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Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində 

müvafiq qayda, qanun, prosedur və s. dəyişikliklər (1) 

2019-cu il 

Kreditləşmə sahəsindəki problemlər və təkliflər 

 

5. Tədris strategiyaları, maliyyə savadlığı və insan resurslarının 

idarə olunması 
 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (11) 

2016-cı il 

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. 

 

2017-ci il 

1. 04 aprel 2017-ci il, “Əmək haqqı sorğusu” layihəsinin müzakirəsi mövzusunda və maliyyə 

savadlılığı üzrə  borclanmaya dair müştərilərə yönəlik ümumi məsləhətlər ətrafında müzakirələr, 

eyni zamanda, iştirakçılar insan resursları üzrə böhran dövründə qeyri-maddi motivasiya, daxili 

təlim və inkişaf sistemi, karyera planlaşdırılması sistemi ilə bağlı fikir mübadiləsi; 

2. 02 iyun 2017-ci il, iclasda “HAY Group” şirkəti tərəfindən təqdimatı keçirilmiş “Əmək haqqı 

sorğusu” layihəsinin ilkin versiyası müzakirə edilərək, sorğu bəndləri nəzərdən keçirilib. 

Sorğunun bankların iş prinsipinə adaptasiya olunması üçün təkliflər irəli sürülüb; 

3. 13 iyun 2017-ci il, banklarda hər bir fəaliyyət istiqaməti və vəzifə səviyyələri üzrə orta əmək 

haqqı göstəriciləri və bankların əmək haqqı və kompensasiya siyasətindəki vəziyyət və 

tendensiyalar özündə əks etdirən “Əmək haqqı sorğusu” layihəsinin yekun versiyası “HAY 

Group” şirkətinin nümayəndələri ilə müzakirəsi; 

4. 15 Noyabr 2017-ci il, “İnsan Resursları üzrə Konfrans”ın təşkil edilməsi ilə bağlı məsələlərin 

müzakirəsi. 

 

2018-ci il 

1. 25 yanvar 2018-ci il, İş Planının müzakirəsi, “İnsan Resursları üzrə Konfrans”ın gündəliyinin və 

vaxtının müəyyən edilməsi, həmçinin “Əmək haqqı sorğusu” ilə əlaqədar banklara təqdim 

edilmiş hesabatla bağlı yaranan suallar müzakirə edilib; 
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2018-ci il 

2. 10 oktyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Tədris strategiyaları 

və İR üzrə” Ekspert Qrupunun iclası keçirilib. İclasda banklarda gender balansı üzrə keçirilmiş 

sorğunun nəticələri müzakirə olunub. Həmçinin növbəti illərdə də müqayisə üçün bu cür 

sorğuların keçirilməsi nəzərdə tutulub; 

3. 29 mart 2018-ci il, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “HR Forumu layihəsinin” İşçi 

qrupunun iclası keçirilib. İclasda “HR Konfransı”n mövzuları, spikerlərin seçilməsi, onlarla 

danışıqların aparılması, konfransın keçiriləcəyi yer, dəvətlilərin siyahısı və s. kimi məsələlər 

müzakirə olunub; 

4. 12 mart 2018-ci il, ABA “HR Forumu layihəsinin” İşçi qrupunun iclası keçirilib. İclasda forumun 

adı, tarixi, mövzulara uyğun spikerlərin cəlb edilməsi və s. məsələlər müzakirə edilib. 

 

2019-cu il 

30 yanvar 2019-cu il, 2019-cu il İş Planının müzakirəsi 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (3) 

2017-ci il 

13 dekabr 2017-ci il, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Məşğulluq Siyasəti şöbəsinin 

sektor müdiri Aytəkin Abbasova və Əmək Siyasəti şöbəsinin baş məsləhətçisi Fəridə Hacıyeva ilə 

görüş. 

 

2019-cu il 

1. 11 iyul 2019-cu il, Qrup üzvləri ilə Korn Farry şirkətinin əməkdaşlarının görüşü; 

2. 13 dekabr 2019-cu il tarixində Korn Farry şirkətinin əmək haqqı sorgusunun nəticələri ilə bağlı 

təqdimatı 

 

Keçirilmiş konfranslar, seminarlar və təqdimatlar (5) 

2017-ci il 

1. 03 may 2017-ci il , ƏH sorğusu ilə bağlı Ernst & Young Holdings şirkəti tərəfindən təqdimat; 

2. 11 may 2017-ci il, ƏH sorğusunun keçirilməsi üçün HayGroup (http://www.haygroup.com/tr/) 

tərəfindən bankların İnsan Resursları departamentinin rəhbərləri üçün təqdimat; 

3. 02 noyabr 2017-ci il, “Əmək haqqı sorğusu” nun nəticələrinin ümumi müzakirəsi və “HAY 

Group” şirkətinin nümayəndələri tərəfindən təqdimatı. 
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2018-ci il 

4 may 2018, tarixində “HR Forum 

 

2019-cu il 

1. 05.03.2019-cu il, "Cəmiyyətdə qadın menecerlərinin rolu: adlı konfrans 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank 

sektoruna aid məqalələr (3) 

2016-cı il 

Qrup sədri Aynur Süleymanlının BBN.az saytına "Hazırda bankların hansı işçilərə tələbi var?" adlı 

müsahibəsi. 

 

2017-ci il 

1. 05 iyul 2017-ci il,, BBN., “Əməkhaqqı sorğusu” maaşlara necə təsir edəcək? – MÜSAHİBƏ; 

2. 25 oktyabr 2017-ci il, BBN, Banklar arasında baza əmək haqqında kəskin fərq yoxdur – Müsahibə 

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində 

müvafiq qayda, qanun, prosedur və s. Dəyişikliklər (1) 

2019-cu il 

Korn Farry şirkəti ilə 14 bank arasında Əmək haqqı Sorğusunun keçirilməsi 

 

 

6. Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və komplayens 
 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (32) 

2016-cı il 

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; 
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2016-cı il 

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

edilmişdir.  

 

2017-ci il 

1. 17 aprel 2017-cı il, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının (MBNP) ÇPY və Komplayenslə bağlı 

banklara ünvanladığı məktublar, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu”nun tətbiqi ilə bağlı ortaya çıxan məqamlar və digər əlaqədar məsələlərin müzakirəsi; 

2. 12 sentyabr 2017-ci il, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları”nın 

yeni layihəsinə dair banklardan daxil olmuş təkliflər müzakirə olunub və əlaqədar təkliflərin 

sistemləşdirilməsi və bu məsələ ilə bağlı işçi qrupun yaradılması qərara alınıb; 

3. 27 sentyabr 2017, MBNP, Konsiqnasiya əməliyyatları və digər ixrac-idxal əməliyyatlarına 

nəzarətin gücləndirilməsi üzrə nəzarət prosesinin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə təkliflərin 

müzakirəsi;  

4. 05 oktyabr 2017-ci il, Qrupun fəaliyyətinə dair ümumi məsələlər, eyni zamanda konsiqnasiya 

əməliyyatları və digər ixrac-idxal əməliyyatları ilə bağlı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına 

(Palata) ünvanlanacaq məktub layihəsi müzakirəsi; 

5. 10 oktyabr 2017-ci il, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları”nın 

yeni layihəsinin Palatanın, Maliyyə Monitorinq Xidmətinin (MMX) və Hüquq qrupunun 

nümayəndələrindən ibarət “Müvəqqəti İşçi Qrupu”nda müzakirəsi; 

6. 24 noyabr 2017-ci il, Forumdan sonra Qrup üzvlərinin müzakirəsi, nağdsız hesablaşmalar 

haqqında tövsiyyələrə yenidən baxılması; 

7. May və İyun 2017-cil tarixində, hər 5-ci gün "Nağdsız hesablaşmalar üzrə tövsiyyələri hazırlayan 

Müvəqqəti işçi qrupunun görüşləri (cəmi 4 görüş). (05 may, 12 may, 19 may, 26 may). 

 

2018-ci il 

1. 19 yanvar 2018-ci il, beynəlxalq sanksiyalara dair  məlumat (tövsiyyə) xarakterli metodoloji 

rəhbərliyinin hazırlanması, nın müzakirəsi nəzərdə tutulur) əlaqədər məsələlər və “Nağdsız 

hesablaşmalar haqqında” Qanunun icrası prosesində qarşıya çıxan çətinliklərin müzakirəsi. 

2. 02 fevral 2018, İş Planın müzakirəsi; 

3. 13 aprel 2018-ci il, Dövlət satınalma əməliyyatlarına nəzarət aparmaq məqsədilə Vergilər 

Nazirliyinə rəsmi müraciətimizin müsbət qarşılanması və Vergilər Nazirliyinin banklara təqdim 

etdiyi yoxlama aləti; “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta 

mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması” Qaydasına dair müzakirə; • “NBC Bank”, “Bank 

Avrasiya” və “GünayBank”ın nümayəndələrinin “Komplayns Ekspert” Qrupuna daxil 
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2018-ci il 

edilməsinin müzakirəsi; 

4. 10 may 2018-ci il,  “POSİTİON PAPER” layihəsinin hazırlanması. Bu layihədə bankların 

qarşılaşdığı ümumi çətinliklərin müzakirə edilməsi, təkliflərin hazırlanması və çətinliklər barədə 

müvafiq Dövlət Orqanları ilə görüşlərin təşkil edilməsi nəzərdə tutulur. • MMX-nin “Monitorinq 

iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması 

Qaydaları”na və xüsusi indikatorlarına dəyişiklik edilməsinə dair təkliflərin hazırlanması; 

5. 04 iyun 2018-ci il, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydası” müzakirəsi 

6. 22 iyun 2018-ci il, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması; 

7. Qaydaları”nın yeni layihəsi ilə bağlı yaradılmış “Müvəqqəti İşçi Qrupu”nun iclası; 

8. 02 avqust 2018-ci il, • “Komplayns üzrə Ekspert” Qrupunun Komitə statusuna dəyişdirilməsi. • 

Komitənin Əsasnaməsinin və Etik Davranış Məcəlləsinin təqdimatı; 

9. Position Paper layihəsinə verilən təkliflərin müzakirəsi (təklif verən banklar: ACCESS Bank, 

Beynəlxalq Bank, Yapı Kredi Bank Azərbaycan, AFB Bank, Nikoil Bank), • Palatadan Banklara 

daxil olan 30.05.2018 tarixli 1820900179 nömrəli və 27.07.2018 tarixli 1820700691 nömrəli 

məktubların müzakirəsi; 

10. 26 sentyabr 2018-ci il,  iclasda yeni şəxsiyyət vəsiqələrilə eyniləşdirmə prosesinin aparılması və 

PL/TMM Qanunvericiliyinin Banklarda tətbiq edilməsi məsələlərinə baxılıb.Həmçinin iclas 

zamanı Dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin istifadəsinə nəzarətin 

optimallaşdırılması prosesi müzakirə olunub; 

11. 06 sentyabr 2018-ci il, iclasda Respublikada fəaliyyət göstərən Bankların qrupa üzv olan 

nümayəndələri iştirak edib. İclasda banklara dair yeni tələblərin, hesabatların və digər AML və 

Komplayns məsələlərinin müzakirəsi aparılıb; 

12. 9 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən 

Komplayns üzrə Ekspert Qrupu ilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının  Ekspert Qrupu 

arasında görüş keçirilib. Görüşdə Ekspert Qrupunun üzbləri və Palatanın nümayəndələri iştirak 

edib. ABA-da keçirilmiş  görüşdə banklarda müxbir hesabların açılması, aparılması və 

bağlanılması qaydaları, bankların müxbir əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə, o cümlədən 

müxbir hesabların vahid təkmilləşdirilməsinə dair müzakirələr aparılıb; 

13. 6 mart 2018-ci il tarixində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası və “Komplayns” üzrə Ekspert 

Qrupunun tərkibində formalaşdırılmış İşçi Qrupu arasında görüş keçirilib. Görüşdə Palatanın, 

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin, o cümlədən bir sıra bankların nümayəndələri iştirak edib. 

Görüşdə “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun  tətbiqi mexanizmində yaranmış 

çətinliklərə dair Tövsiyələr və bu çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində görüləcək işlər 

müzakirə olunub. Həmçinin bank sektoruna dair digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi 

aparılıb. 

14. 1 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) “Komplayns üzrə  

Ekspert Qrupunun” iclası keçirilib. Görüşdə valyuta rejiminin tələbləri və idxal-ixrac 

əməliyyatları ilə bağlı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının rəsmi mövqeyini əks etdirən 

sənədin müzakirəsi aparılıb; 
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2018-ci il 

15. 14 fevral 2018-ci ildə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) Komplayns üzrə Ekspert 

Qrupunun tərkibində formalaşdırılmış İşçi Qrupunun iclası keçirilib. İclasda “Nağdsız 

hesablaşmalar haqqında” Tövsiyələrin və “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun tətbiqi 

mexanizmində bankların qarşılaşdığı çətinliklər və onların həll yolları müzakirə olunub.  

 

2019-cu il 

1. 30 yanvar 2019-cu il, 2019-cu il üzrə planlarının müzakirəsi; 

2. 08 fevral 2019-cu il, Nağdsız Hesablaşmalar haqqında Qanunun tələblərindən irəli gələn 

məsələlər, Baltik dövlətlərinin banklarıyla müəyyən dövr üzrə əməliyyatlarda bankların icra edə 

biləcəyi əlavə nəzarət tədbirləri; 

3. 12 aprel 2019-cu il, Görüşdə AML və Komplayns məsələrinə dair aktual məsələlər müzakirə 

edilib, MBNP-nın rəsmiləri də iştirak edib; 

4. Palata tərəfindən tapşırılan "Eqmont Qrupun Tələbləri" bağlı görüş;  

5. 13 iyun 2019-cu il, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanan “Məsul şəxsə dair 

tələblər” və “PY/TMM sahəsinə aid proqram təminatına dair tələblər” sənədlərinin müzakirəsi; 

6. 03 oktyabr 2019-cu il, məsafədən bank hesablarının açılması zamanı  müştərilərin 

eyniləşdirilməsi prosesinin müzakirəsi aparılmışdır. Əlavə olaraq görüşdə masəfədən hesab 

açma prosesinin PY/TMM haqqında Qanunvericilik çərçivəsində aparılmasına dair irəli sürülən 

təkliflər dəyərləndirilmişdir. 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (18) 

2016-cı il 

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. 

 

2017-ci il 

1. 07 fevral 2017-ci il, Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim ediləcək yeni hesabat formalarının 

(TPR 1, TPR 2, TPR 3) tətbiqi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası və Vergilər Nazirliyinin 

səlahiyyətli nümayəndələri arasında görüş; 

2. 26 aprel 2017-ci il, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun tətbiqi üzrə tövsiyyələrin MBNP 

ilə müzakirəsi; 

3. 25 iyul 2017-ci il, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun tətbiqinə dair üzvlərin rəy və 

təkliflərinə baxılıb. Görüşdə iştirakçılar “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun tətbiqi ilə 
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2017-ci il 

əlaqədar banklarda həyata keçiriləcək prosedurların dəqiqləşdirilməsi istiqamətində müzakirələr 

aparılıb; 

4. 05 avqust 2017-ci il (şənbə günü), “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanuna dair ABA-nın 

suallarına Palatanın cavablarının müzakirəsi; 

5. 13 oktyabr 2017-cı il, Ümumi Hesabatlılıq Standartı (Common Reporting Standard - CRS) 

proseduru üzrə yeni qaydalara əsasən banklarda açılan hər bir müştəri hesabı, o cümlədən əmək 

haqqı kart hesabları üzrə Vergi Rezidentliyinin Müəyyən Edilməsi Üçün Özünüqiymətləndirmə 

Anketinin əldə edilməsi tələbi ilə bağlı məsələlərin VN ilə müzakirəsi; 

6. 11 sentyabr 2017-ci il, Konsiqnasiya əməliyyatları və digər ixrac-idxal əməliyyatlarına nəzarətin 

gücləndirilməsi üzrə nəzarət prosesinin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə təklifərin MBNP-da 

müzakirəsi; 

7. 17 noyabr 2017-ci il, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları”nın 

yeni layihəsinə dair banklardan daxil olmuş təkliflərin müzakirəsinin davamı olaraq İşçi Qrupun 

MBNP ilə növbəti iclası; 

8. 6 dekabr 2017-ci il, MBNP müvafiq departamentinin rəhbərliyi ilə işçi qaydada görüş keçirilib. 

Görüşdə konsiqnasiya və digər ixrac-idxal əməliyyatlarına nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı 

bankların sualları cavablandırılıb və ABA tərəfindən nəzarət prosesinin səmərəliliyini artırmaq 

məqsədiylə irəli sürülmüş təkliflər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 

 

2018-ci il 

1. 19 iyul 2018-ci il, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondunun nümayəndələri arasında, sərəncamların qəbulu, icrası və geriqaytarılması ilə bağlı 

texniki təkmilləşdirmələrə mövzusunda görüş; 

2. 28 noyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) və Avropa İttifaqının 

Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə bank nümayəndələri ilə 

Şengen ölkələrinin konsulları arasında görüş 

 

2019-cu il 

1. 7 mart 2019-ci il tarixində, PASHA Bank və Kapital Bankın dəstəyi ilə Bakıda BAFT tərəfindən 

“Maliyə cinayətləri və Komplayns” mövzusunda seminar; 

2. 12 iyul 2019-cu il, AÖS dair Mərkəzi Bankda görüş; 

3. Mərkəzi Bank və Palata valyuta rejimi görüşü; 

4. 12 sentyabr 2019, VN və MBNP ilə Hesabaşma Qaydalarına aid görüş; 

5. 23 oktyabr 2019 tarixində Elektron Hökümətin İnkişafı Mərkəzilə Komplayns Ekspert Qrupunun 

görüşü; 

6. 06 noyabr 2019, Commerzbank nümayəndəsilə görüş 
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Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar (11) 

2016-cı il 

19 may 2016-cı il, “Tonbeller AG” şirkətinin maliyyə və təşkilati dəstəyi ilə Qrup üzvləri üçün 

Konfrans keçirilmişdir 

 

2017-ci il 

1. 25 May 2017-ci il, Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin (MMX) sektor müdiri Azər Abbasov 

tərəfindən “Bank hesablarına dövlət satınalmalarından daxil olan vəsaitlərin idarə edilməsi” üzrə 

seminar;  

2. 24 noyabr 2017-ci il, II Bankçılıq Forumu zamanı Komplayens Paneli. 

 

2018-ci il 

1. 30 mart 2018-ci il, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (İFC) və Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Qrup üzvləri üçün “Rəqəmsal maliyyə xidməti layihələrində 

çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi riskləri” (CTF/AML in digital 

financial services) adlı vebinar ; 

2. 25 Aprel 2018-ci il, saat 10:00-da “Deloitte” şirkətinin eksperti tərəfindən “Fatca və CRS üzrə 

praktiki məsələlər” mövzusunda seminar; 

3. 15-16 noyabr 2018, 4-cü Bankçılıq Forumu, Komplayens Paneli; 

4. 11 dekabr 2018-ci il, saat 15:00-da Deloitte şirkətinin Lüksemburq filialı tərəfindən Deloitte 

şirkətinin Bakı ofisində (ünvan: ağ şəhər ofis binası, Nobel pr., 25E) ABA üzvlərinə AML üzrə 

seminar ; 

5. 13 noyabr 2018 ABŞ-ın müvafiq işçi qrupu ilə İran sanksiyaları mövzusunda görüş 

 

2019-cu il 

1. 31 May 2019-cu il, Beynəlxalq sanksiyalar mövzusunda təlim; 

2. ABA Ofisində tələbələrə "BANK İŞİ" Haqqında təlim (Təlimçi Anar Tarverdiyev); 

3. 07 noyabr 2019-cu il, Beynəlxalq Bank Forumu, Komplayns paneli 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank 

sektoruna aid məqalələr (12) 

2016-cı il 

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

keçirilmiş Konfrans zamanı Qrup sədri Lider TV-yə müsahibə vermişdir; 

2. Bank hesabları üzrə bəzi məsələlərə dair Anar Kərimovun BBN.az saytına müsahibəsi. 
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2017-ci il 

1. Noyabr 2017, ATV, fiziki şəxs sahibkarlara istehlak kreditlərinin verilməməsi; 

2. Noyabr 2017, AZTV, ÇPY və komplayenslə bağlı məsələlər; 

3. Dekabr 2017, ATV, əmanətlərin faizləri. 

 

2018-ci il 

1. 14 fevral 2018-ci il, ATV telekanalı Depozit məsələlərilə bağlı müsahibə; 

2. 18 sentyabr 2018-ci il, NPL kreditlər ilə bağlı İctimai TV müsahibə; 

3. 19 sentyabr 2018-ci il, Kredit və depozit faizləri ilə bağlı Xəzər TV müsahibə; 

4. 03 oktyabr 2018-ci il, Tam sığortalanmış depozitlərin müddətinin 2019-cu ildə bitməsi ilə bağlı 

intervyu; 

5. 24 oktyabr 2018-ci il, ARB TV, kart əməliyyatları zamanı banklar tərəfindən tutulan komissiyalar; 

6. 31 oktyabr 2018 ARB TV müsahibə (Anar Kərimov) 

 

2019-cu il 

Qrupun Eksperti Anar Tarverdiyev-in  Fed.az-a müsahibəsi 

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmış işçi qruplar (5) 

2017-ci il 

1. 03 may 2017-ci il, No. 17-175, “ÇYP qarşı mübarizə və Komplayens” üzrə Ekspert Qrupu ilə 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının (MBNP) və Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin (MMX) 

nümayəndələrindən ibarət İşçi Qrupun yaradılması. Qrupun məqsədi: Qanunvericilikdə baş 

vermiş son dəyişikliklər və MBNP-nin tələblərinin icrası üçün standart yanaşma konsepsiyasının 

işlənib hazırlanması; 

2. 18 sentyabr 2017-ci il, No. 17-368, MBNP “Banklarda hesabların açılması, aparılması və 

bağlanması Qaydaları”nın yeni layihəsinin daha effektiv müzakirəsi üçün Palatanın, Maliyyə 

Monitorinq Xidmətinin və ABA-nın Qruplarının nümayəndələrindən ibarət “Müvəqqəti İşçi 

Qrupu”nun yaradılması. 

 

2018-ci il 

1. 07 iyun 2018-ci il, MBNP, Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları” 

üzrə İQ; 

2. 27 sentyabr 2018-ci il, Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
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2018-ci il 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Qanun”un 

tələblərinin icrası üçün standart yanaşma konsepsiyasının işlənib hazırlanması 

 

2019-cu il 

Məsafədən Bank hesabının açılması ilə bağlı yaradılan tövsiyənin yenidən yazılması üçün yaradılan 

işçi qrupu 

 

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində 

müvafiq qayda, qanun, prosedur və s. Dəyişikliklər (12) 

2017-ci il 

1. 05 iyun 2017-ci il, MBNP, Nağdsız hesablaşmalar haqqında Qanunla bağlı, İşçi Qrup tərəfindən, 

vergi ödəyicilərinin hesablarından fiziki şəxslərə köçürmələr, dövlət şirkətlərindən və dövlət 

müəssisələrindən vergi ödəyicilərinin hesablarına daxilolmaların istifadəsi, habelə Qanunun 3.5-

ci maddəsinin tətbiqi üçün nəzarət prosesi üzrə tövsiyyələr; 

2. Nağdsız hesablaşmalar haqqında Qanunla əlaqədar bankların suallarına cavabların hazırlanması; 

Avans ödənişlərinin şərtləri, icrası, izlənməsi və tətbiqi qaydalarından irəli gələn digər 

məsələlərlə bağlı bankların suallarına cavabların hazırlanması 

 

2018-ci il 

1. 03 aprel 2018-ci il, vergi ödəyicilərinin ƏDV vergi ödəyicisi olub olmadığını müəyyən etmək 

üçün müvafiq likdə (https://www.e-taxes.gov.az/isvatpayer/xxxxxxxxxx) həm də vergi 

ödəyicilərinin Dövlət müəssisəsi olub olmadığını da müəyyən etmə imkanı; 

2. 18 sentyabr 2018-ci il, VN, Vergilər Nazirliyinin nümayəndələri tərəfindən şifahi olaraq 

bildirilmişdir ki, müştəriyə hesab açarkən “Vergi rezidentliyinin müəyyən edilməsi üçün 

özünüqiymətləndirmə anketi”-ndə ABŞ əlamətləri ilə bağlı olan bütün sualların cavabları 

“yoxdur” olarsa, “W8-BEN/W8-BEN-E” anketlərinin verilməsi zəruri olmamasının VN 

tərəfindən təsdiqi; 

3. 10 oktyabr 2018-ci il, “Benefisiar mülkiyyətçinin müəyyənləşdirilməsi üzrə praktiki tövsiyyələr”  

4. No. 18-299, 24 may 2018-ci il, tarixli məktubla, idxal-İxrac əməliyyatlarına (Avans 

əməliyyatlarına) dair suallara cavab sənədi; 

5. 05 fevral 2018-ci il, Beynəlxalq Sanksiyalara aid tövsiyə sənədi 

 

2019-cu il 

1. Konsiqnasiya suallarına cavab (sənəd tövsiyyə xarakterli olaraq Banklar tərəfindən istifadə 



          5 İLLİK HESABAT        .                                  
 
 

76 

 

2019-cu il 

edilir);  

2. "ÇPY-TMM üzrə məsul şəxsin təyin edilməsinə və müstəqil fəaliyyətinə dair Tövsiyələr” sənədi; 

3. "ÇPY-TMM üzrə proqram təminatlarının funksiyalarına dair Tövsiyələr” sənədi; 

4. Mərkəzi Bank & Palata görüşündən sonra valyuta rejimi ilə bağlı Mərkəzi Banka ünvanlanan 

məktub 

 

 

4.7. Mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq 
 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (7) 

2016-cı il 

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. 

 

2017-ci il 

1. 04 may 2017-cı il, Ekspert Qrupunun İş Planın müəyyən edilməsi, həmçinin banklarda mühasibat 

uçotunun tənzimlənməsinə dair normativ qaydaların (siyahı əlavə olunur) təkmilləşdirilməsi ilə 

əlaqədar məsələlərin Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə müzakirəsi; 

2. 13 iyul 2017-ci il, “Valyuta tənzimi haqqında” Qanun və Mərkəzi Bankın “Azərbaycan 

Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması 

Qaydaları”na dair üzvlərin rəy və təkliflərinə baxılıb; 

3. 20 sentyabr 2016-cı il, Normativ qaydalar sahəsində baş verən yeniliklərin, eyni zamanda “VTB 

Bank Azərbaycan” tərəfindən edilmiş müraciətə əsasən “tələbin güzəşti”nə ilə bağlı məsələlərin 

müzakirəsi; 

4. May 2017-ci il, .”Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi 

ehtiyatların yaradılması Qaydaları”nın tətbidində valyuta aktivləri üçün ehtiyatların valyutada 

yaradılması və uçotunun müzakirəsi 

 

2018-ci il 

20 fevral 2018-ci il tarixində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən “Daxili audit, mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq” 
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2018-ci il 

üzrə Ekspert Qrupunun görüşü keçirilib. Görüşdə Palatanın və Ekspert Qrupuna üzv olan bankların 

nümayəndələri iştirak ediblər. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında keçirilən görüşdə “Tələbin 

güzəşti” ilə əlaqədar məsələlər müzakirə edilib. 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (2) 

2017-ci il 

1. 04 may 2017-cı il, Ekspert Qrupunun İş Planın müəyyən edilməsi, həmçinin banklarda mühasibat 

uçotunun tənzimlənməsinə dair normativ qaydaların (siyahı əlavə olunur) təkmilləşdirilməsi ilə 

əlaqədar məsələlərin Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə müzakirəsi; 

2. 02 noyabr 2017-ci il, “Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezidentlərin xarici valyuta 

əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”na dair təkliflərin Mərkəzi Bankın Hüquq 

departamentinin direktoru Rəna Məlikova ilə müzakirəsi 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar  (5) 

2017-ci il 

1. 30 iyun 2017-ci il, “Daxili audit, mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq” üzrə Ekspert Qrupunun 

üzvləri və Qrup üzvü olmayan digər bankların müvafiq nümayəndələri üçün “Ernst & Young” 

şirkətinin təmsilçisi tərəfindən “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 9”a (MBHS9) 

(İFRS 9) dair təqdimat, banklara MBHS9 barədə məlumat veriləcək və bankların əlaqədar 

sualların cavablandırılması; 

2. 20 iyul 2017-ci il, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi 

haqqında” və “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” 16 dekabr 2016-cı il tarixli Azərbaycan 

Respublikasının Qanunlarının tətbiqi, yeni vergi bəyannamələri və mövcud bəyannamələrə 

dəyişikliklər, həmçinin vergi qanunvericiliyi sahəsində digər suallara aydınlıq gətirilməsi 

məqsədi ilə Vergilər Nazirliyinin müvafiq nümayəndələri arasında seminar. 

 

 

2018-ci il 

1. 07 fevral 2018-ci il, “Ernst&Young” şirkətinin təmsilçisi tərəfindən “Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartları 9-un tətbiqinin praktik aspektləri”nə (İFRS 9) dair təqdimat; 

2. 22 may 2018-ci il, saat 16:00-da, Accessbank ASC-nin mərkəzi ofisində (ünvan: Tbilisi prospekti 3) 

ABA-nın təşkilatçılığı ilə “S&P Global Market Intelligence” şirkətinin təmsilçisi tərəfindən 

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 9-un tətbiqi çərçivəsində skorinq modelləri 
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2018-ci il 

(Scoring models in terms of IFRS 9 implemenation project)” adlı seminar; 

3. 10 iyul 2018-ci il, Palatanın nümayəndələri arasında “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 

Standartları 9”-a (İFRS 9) dair müzakirə 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank 

sektoruna aid məqalələr (2) 

2017-ci il 

14 avqust 2017-ci il, BBN, Bank sektoru ilə bağlı hansı qaydalar müzakirə olunur?-Videomüsahibə. 

 

2018-ci il 

 Kapital adekvatlığı əmsalının hesablanması – Videomüsahibə 

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində 

müvafiq qayda, qanun, prosedur və s. Dəyişikliklər (1) 

2018-ci il 

6 Mart 2018-ci il, “Tələbin güzəşti” üzrə əməliyyatlara dair təkliflər və suallar Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatasına (Palata) ünvanlanmış və cavab alınmışdır.  

 

4.8.  İpoteka krediti proqramının inkişaf etdirilməsi 
 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (6) 

2016-cı il 

1. 15 aprel 2016-cı il, 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. 
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2017-ci il 

1. 31 yanvar 2017-ci il, Qrupun iş planının müzakirəsi; 

2. 21 aprel 2017-ci il, Sığorta şirkətləri ilə görüş, İpoteka krediti proqramı ilə əlaqədar müvafiq 

banklardan daxil olan təkliflərin müzakirəsi və aidiyyatı qurumlara ünvanlanacaq müraciətlərin 

tərtibi, həmçinin ipoteka kreditlərinin müştəriləri ilə bank arasında olan risklərin bölünməsi ilə 

əlaqədar məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi; 

3. 08 noyabr 2017-ci il, İpoteka sistemi ilə bağlı son yeniliklərin və problemlərin müzakirəsi 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (1) 

2017-ci il 

21 aprel 2017-ci il, Sığorta şirkətləri ilə görüş, İpoteka krediti proqramı ilə əlaqədar müvafiq 

banklardan daxil olan təkliflərin müzakirəsi və aidiyyatı qurumlara ünvanlanacaq müraciətlərin 

tərtibi, həmçinin ipoteka kreditlərinin müştəriləri ilə bank arasında olan risklərin bölünməsi ilə 

əlaqədar məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi. 

 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank 

sektoruna aid məqalələr (5) 

2016-cı il 

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

 

2017-ci il 

1. 19 iyul 2017-ci il, BBN, İpoteka bazarında tələb hansı vəziyyətdədir?-Videomüsahibə; 

2. ATV iqtisadiyyat xəbərlərinə müsahibələr 

 

2018-ci il 

2 dəfə ATV kanalına müsahibə; 

ARB kanalına müsahibə.; 

ARB24 kanalında Gündəm verilişində canlı yayım 
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7. Marketinq və PR üzrə 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (9) 

2016-cı il 

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

qərara alınmışdır; 

2. May 2016-cı il, Qrupun İş Planı müzakirə edilmişdir. 

 

2017-ci il 

1. 20 oktyabr 2017-ci il, qrupun yeni sədrinin təyin edilməsi ilə əlaqədar tanışlıq və qrupun fəaliyyət 

strategiyasının ümumi müzakirəsi nəzərdə tutulmuşdur. Əlavə olaraq qrup sədri tərəfindən 

təklif olunan aşağıdakı istiqamətlər üzrə fikir mübadiləsi: Ümumi araşdırmalar (əsasən müştəri 

davranışları və seçimləri-preferences), Jurnalistlər üçün təlimlər və ümumi məsələlər, Yeni 

yaranmış reklam idarəsi ilə iş prosesi, Maliyyə Nəzarət Palatası ilə əməkdaşlığın qurulması; 

2. 15 dekabr 2017-ci il, 20 oktyabr 2017-ci ildə keçirilmiş görüşün protokolunun və “Ümumi 

araşdırmalar (əsasən müştəri davranışları və seçimləri-preferences)” layihəsinin müzakirəsi. 

 

2018-ci il 

1. 26 yanvar 2018-ci il, İş Planı, “Marketiq və PR Konfransı”nın keçirilməsi ilə bağlı işlər və 

Konfransın gündəliyinin ilkin olaraq müəyyən edilməsi, “ABA-nın 2018-ci il üzrə İş Planı”nda 

Qrupa aidiyyatı olan tədbirlərin müzakirəsi 

 

2019-cu il 

1. 6 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Marketinq və PR üzrə” 

Ekspert Qrupunun işgüzar səhər yeməyi formatında görüşü baş tutub. Görüşün gündəliyində 

duran əsas məsələ 2019-cu il üzrə İş Planının müzakirəsi və təsdiq edilməsi olub; 

2. 17 sentyabr 2019-cu il tarixində “Bank Respublika” ASC-nin Baş Ofisində Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyası (ABA) nəzdində fəaliyyət göstərən “Marketinq və PR” üzrə Ekspert Qrupunun 

növbəti iclası keçirilib.İclas zamanı Ekspert Qrupu tərəfindən keçiriləcək “Bank məhsulları 

haqqında müştəri rəy sorğusu” haqqında geniş müzakirələr aparılıb. 

3. 20 sentyabr 2019-cu il tarixində “Bank Respublika” ASC-nin Baş Ofisində “Marketinq və PR üzrə 

Ekspert Qrupu”nun növbəti iclası keçirilib.İclas zamanı Ekspert Qrupu tərəfindən hazırlanması 

planlaşdırılan “Ölkədə nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması” haqqında video barəsində 

müzakirələr aparılıb; 

4. 22 noyabr 2019-cu il, “Bank Respublika” ASC-nin Baş Ofisində “Marketinq və PR üzrə Ekspert 

Qrupu”nun növbəti iclası keçirilib.İclas zamanı Ekspert Qrupu tərəfindən hazırlanması 

planlaşdırılan “Ölkədə nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması” haqqında video barəsində 
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2019-cu il 

müzakirələr aparılıb. 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (6) 

2018-ci il 

1. 26 oktyabr 2018-ci il, “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin 

genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”ndan irəli gələn vəzifələrin Azərbaycan Respublikası 

Mərkəzi Bankının nümayəndələri ilə müzakirəsi  

2. 1 noyabr 2018-ci il, 31 oktyabr Beynəlxalq Əmanət Günü münasibəti ilə noyabr ayı Maliyyə 

Savadlılığı ayı kimi qeyd olunur. Beləliklə, ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən “PR və 

Marketinq üzrə Ekspert Qrupu”nun (Qrup) üzvləri ilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankı və Almaniya Əmanət Banklarının Beynəlxalq  Əməkdaşlıq Fondu nümayəndələri arasında 

əhalinin Maliyyə savadlılığının artırılmasına yönəldilmiş aksiyaların keçirilməsi mövzusunda 

görüşü  

3. 11 avqust 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Marketinq və PR 

üzrə” Ekspert Qrupu və Qrup üzvü olmayan digər bankların nümayəndələri ilə Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı arasında görüş keçirilib. 

 

2019-cu il 

17 yanvar 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Marketinq və PR 

üzrə” Ekspert Qrupu, bankların marketinq nümayəndələri və Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankının nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Görüş cari ilin fevral ayından etibarən 

Mərkəzi Bank tərəfindən təşkil ediləcək “Kartla ödə, kartla qazan” adlı tirajlı stimullaşdırıcı 

lotereyanın banklarla kommunikasiyası ilə əlaqədar keçirilib. Belə ki, əhalinin rəqəmsal ödənişlərə 

marağının artırılması məqsədilə keçirləcək lotoreyanın şərtlərinin daha geniş kütləyə çatdırılması 

üçün bankların dəstək vermə formaları müzakirə edilib.  

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank 

sektoruna aid məqalələr (3) 

2019-cu il 

1. ARB24, Gülşən Cumayeva- Bankların korporativ sosial məsuliyyəti; 

2. ARB24, Gülşən Cumayeva- Kommersiya Banklarının reklam strategiyaları; 

3. ARB24, Əli Daşdəmirov- PayPass stikerin ödəniş sistemlərindəki rolu və əhəmiyyəti  
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4.9 Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması 
 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (11) 

2018-ci il 

1. 02 fevral 2018-ci il, İş Planının və digər əlaqədar məsələlərin müzakirəsi; 

2. 06 mart 2018-ci il, xarici banklarla müxbir əlaqələr sahəsindəki mövcud vəziyyət və Qrupun 

fəaliyyət istiqamətlərininin müzakirəsi; 

3. 06 aprel 2018-ci il, “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu”nun 

“Azərbaycan Fond Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası”nın üzvləri ilə görüşü; 

4. 11 may 2018-ci il, “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu”nun “Bakı 

Fond Birjası” və “Milli Depozit Mərkəzi”nin nümayəndələri ilə görüşü; 

5. 26 sentyabr 2018-ci il, Palatanın nümayəndələrinin iştirakı ilə görüş; 

6. 29 noyabr 2018-ci il, “Azərbaycan Fond Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası” İctimai Birliyinin 

nümayəndələrinin iştirakı ilə görüşü, korporativ istiqrazlar bazarı ilə əlaqədar məsələlərin 

müzakirəsi; 

7. 14 dekabr 2018-ci il, “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu”nun 

“Azərbaycan Fond Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası” İctimai Birliyinin nümayəndələrinin 

iştirakı ilə görüşü. 

 

2019-cu il 

1. 25 yanvar 2019-cu il, Qrupun 2019-ci il üzrə iş planı müzakirəsi; 

2. 15 fevral 2019-cu il, “Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi 

Qaydaları”nın müzakirəsi; 

3. 01 avqust 2019-cu il, təminatlı pul bazarı, eləcə də digər mövzularda müzakirələr; 

4. 26 fevral 2019-cu il, “Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi 

Qaydaları”nın müzakirəsi nəticəsində hazırlanmış xülasənin banklara göndərilməsi; 

5. 20 sentyabr 2019-cu il, AMB-nin not hərracları haqqında müzakirəsi  

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər  (6) 

2018-ci il 

1. 06 iyun 2018-ci il, “Xəzinədarlıq və Fondların İdarə Olunması üzrə Ekspert Qrupu” üzvlərinin 

Azərbaycan Mərkəzi Bankının Bazar əməliyyatları departamentinin direktoru Əli Əhmədovla 

görüşü; 
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2018-ci il 

2. 01 noyabr 2018-ci il, “törəmə alətlər bazarının problemləri və perspektivləri” mövzusunda, 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının nümayəndəsi ilə görüşü 

 

2019-cu il 

1. 19 fevral 2019-cu il tarixində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında (MBNP) “Xəzinədarlıq və 

Fondların İdarə Olunması” üzrə Ekspert Qrupunun növbəti iclası keçirilib. Görüşdə Ekspert 

Qrupunun üzvləri tərəfindən “Forvard müqavilələri” barəsində fikir mübadiləsi aparılıb. 

Görüşün nəticəsi olaraq “Forvard müqavilələrinə görə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına 

təqdim olunacaq hesabat forması”-nın həftə sonuna qədər hazırlanması və banklara 

göndərilməsi qərara alınıb; 

2. 01 may 2019, Mərkəzi Bankın Bazar əməliyyatları departamentinin direktoru Əli Əhmədovla 

görüş; 

3. 04 iyul 2019, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə görüş, pul və kapital bazarı, törəmə 

əməliyyatlar bazarı, eləcə də digər mövzularda müzakirələr; 

4. Azərbaycan Mərkəzi Bankının Bazar əməliyyatları Departamentinin Direktoru Əli Əhmədov ilə 

yeni not emissiyaları və klirinq məsələləri mövzusunda görüş. 

 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar (4) 

2018-ci il 

1. 05 iyun 2018-ci il, Holiday İNN mehmanxanasının “Moskva” zalında “Azərbaycan Maliyyə 

Təşkilatları üçün Moskva Birjasının İmkanları” adlı seminar; 

2. 05 oktyabr 2018-ci il, Azərbaycan Fond Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası (AFBİA) və Bakı Fond 

Birjasının iştirakı ilə tarixində “BFB-də maliyyələşmə və ticarət imkanları” adlı dəyirmi masa. 

 

2019-cu il 

1. 3 fevral 2019-cu il, “Xəzinədarlıq fəaliyyətində risklərin idarə edilməsi” mövzulu təlim;  

2. 7 noyabr 2019-cu il, “Cash Professionals - First Meet-Up” 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxışlar, bank 

sektoruna aid məqalələr (3) 

2019-cu il 

1. Maliyyəİnvestisiya Forumunda çıxış, Banklarda Likvidlik Riskinin Yaratdığı Faiz Riski, Gap və 

Durasiya Analizləri 
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2019-cu il 

2. Kommersiya Banklarında Açıq Valyuta Mövqeyi Riski və Riskə Məruz Dəyər Metodu 

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində 

müvafiq qayda, qanun, prosedur və s. Dəyişikliklər (1) 

2019-cu il 

Valyuta mövqeyi qaydalarına dair suallar  

 

8. Risklərin idarə edilməsi 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (4) 

2018-ci il 

17 sentyabr 2018, qrupun fəaliyyət istiqamətləri və “Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi 

Qaydaları”nın layihəsi müzakirəsi ; 

 

 

2019-cu il 

1. 3 aprel 2019-cu il, Aktivlərin təsnifləşdirilməsi qaydasının 11.6 maddəsinin müzakirəsi; Daxili 

Nəzarət qaydalarının müzakirəsi; Aidiyyatı şəxslərlə bağlı qaydaların müzakirəsi; ABA 

tərəfindən may ayında təşkil ediləcək forumun müzakirəsi; Təlimlərin keçirilməsi məqsədi ilə 

Təlim Planı lahiyəsinin hazırlanması; 

2. 5 avqust 2019-cu il, Basel II`yə keçidlə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 

strategiyası və bankların bu mövzuda üzərinə düşən öhdəliklərin müzakirəsi; Korpotariv 

müştərilər üzrə maksimum borclanma limitlərinin tətbiqi və bununla əlaqədar prudensial 

normativlərin müəyyənləşməsi məsələsinin müzakirəsi; Təmassız kartlarda limit və Mobil Bank 

kimi tətbiqlərin sektora yaratdığı risklər və onların mitiqasiyası üçün həyata keçiriləcək 

tədbirlərin müzakirəsi; Dünyada son zamanlar banklara edilən kiberhücumların ölkəmizdə baş 

vermə ehtimalları və bu tipli hücumlara qarşı bankların atmalı olduqları preventiv addımlar, bu 

mövzuda requlyator tərəfindən tətbiq ediləbiləcək məcburi tədbirlərin müzakirəsi; Retail 

kreditlərdə son zamanlar baş verən artım, gələcəkdə bu artımın bir bum yaratması və bu 

xoşagəlməz haldan qorunmaq üçün atılacaq addımların müzakirəsi; İstehlak kreditlərində baş 

verməsi mümkün olan fraud hallarının müzakirəsi; 

3. 26 avqust 2019-cu il, “Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması” Qaydaları layihəsi 

üzrə verilən rəy və təkliflər ətrafında fikir mübadiləsi 

 

 



                                                                     5 İLLİK HESABAT 
 

85 

 

Aidiyyatı qrumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər  (2) 

2019-cu il 

1. 29 avqust 2019-cu il, “Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları”na 

edilmiş dəyişiklərin və əlaqədar rəy və təkliflərin müzakirəsinin MBNP-nın müvafiq 

nümayəndələri ilə müzakirəsi; 

2. 30 sentyabr 2019 -cu il, “Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları”na 

edilmiş dəyişiklərin və əlaqədar rəy və təkliflərin müzakirəsinin MBNP-nın müvafiq 

nümayəndələri ilə müzakirəsi 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar (1) 

2019-cu il 

13 fevral 2019-cu il“Xəzinədarlıq fəaliyyətində risklərin idarə edilməsi” mövzulu təlim  

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində 

müvafiq qayda, qanun, prosedur və s. Dəyişikliklər  (1) 

2019-cu il 

1. Banklara aidiyyatı olan şəxslərlə bağlanan əqdlərin meyarları 

 

9. Ticarətin maliyyələşdirilməsi 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (2) 

2018-ci il 

1. 17 aprel 2018-ci il, ilk iclas keçirilib; 

2. 15 oktyabr 2018-ci il, “Bank qarantiyaları üzrə Azərbaycanda mövcud qanuvericiliyin beynəlxalq 

norma və qaydalara uyğunluğunun araşdırılması və bu mövzuda mövcud problemlərin həlli 

yolları” mövzusunda iclas. 

 

10. Daxili Audit 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (5) 

2019-cu il 

1. 1 fevral 2019-cu il, Ekspert qrupunun fəaliyyət istiqamətləri, işləmə mexanizmi, 2019-cu il üçün 

təklif edilən əməliyyat planı, Ekspert qrupunun strukturu, kommunikasiya kanalları, “Banklarda 
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2019-cu il 

Daxili auditin aparılması Qaydaları” layihəsi üzrə rəy və təkliflərin müzakirəsi; 

2. 1 mart 2019-cu il, Banklarda Daxili audit bölmələrinin fəaliyyəti zamanı minimum tərtib olunmalı 

daxili sənədlər, Risk əsaslı audit planının hazırlanması istiqamətində təcrübə mübadiləsi, Daxili 

auditorlar institutunun nümayəndələri ilə görüş; 

3. 29 mart 2019-cu il, “Banklarda Daxili auditin aparılması Qaydaları” layihəsinə dair rəy və 

təkliflərin müzakirəsi; 

4. 5 aprel 2019-cu il, Risk xəritəsinin işləmə mexanizmi; Daxili qiymətləndirilmənin (QAIP) təşkili; 

Daxili audit departemtinin əsas fəaliyyət göstəricilərinin müəyyən edilməsi; Gündəlikdə olan 

məsələlərin müzakirəsi; 

5. 10 may 2019-cu il, Auditorların işə qəbul prosesi və tələblər,  AML ilə bağlı audit fəaliyyəti, 

Tədbirlər planlarının hazırlanması və onların izlənilməsi; 

6. 10 iyun 2019-cu il, MBNP-də “Banklarda Daxili auditin aparılması Qaydaları” layihəsinin 

müzakirəsi; 

7. 6 dekabr 2019-cu il, Outsource xidmətlərin auditi, Audit hesabatlarının qiymətləndirilməsi, Audit 

olunan strukturların qiymətləndirilməsi (reytinq sistemi), Filialların audit edilmə formatları, 

Daxili Audit Forumunun təşkili ilə bağlı təklif layihəsi. 

 

6. NƏŞRLƏR,ARAYIŞLAR, ARAŞDIRMALAR VƏ ANALİTİK 

HESABATLAR (sayı-148) 
 

Say üzrə bölgü 

2015 2016 2017 2018 2019 

8 41 34 31 34 

 

İllər Nəşrlər,arayışlar, araşdırmalar və analitik hesabatlar 

2015 

1. İqtisadiyyatın kredit yükü: “Qızıl orta” axtarışında/ (Araşdırma, 11 səhifə) 

2. Maliyyə böhranları: “Yaradıcı məhvetmə” və yeni yüksəliş dalğası/ (Araşdırma, 13 

səhifə); 

3. İpoteka kreditləşdirməsinin tətbiqinə dair beynəlxalq təcrübə/ (Araşdırma, 13 səhifə); 

4. Kreditlərin bağışlanması mümkündürmü: beynəlxalq təcrübə/ (Araşdırma, 5 səhifə); 

5. Mərkəzləşdirilmiş inkassasiya sisteminin tətbiqinə dair/  (Arayış, 1 səhifə); 

6. Azərbaycan bank sektorunun cari vəziyyəti haqqında/ (Arayış, aylıq yenilənən, 3 səhifə); 

7. Azərbaycanda kredit faizləri: Formalaşmasına təsir edən amillər və azaldılması yolları 

haqqında bəzi mülahizələr/ (Araşdırma, 21 səhifə); 
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İllər Nəşrlər,arayışlar, araşdırmalar və analitik hesabatlar 

8. USD/AZN Məzənnəsi – 2016: Ssenari analizi/ (Analitika, 17 səhifə) 

2016 

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.  

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

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

məzənnə şokuna reaksiyası; 

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

və Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nəticələr; 

10. Manat – 2017 /Ekonometrik proqnozlar seriyası/. 

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

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

13. Makromaliyyə icmalı (dövri/aylıq); 

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

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

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

17. Mövcud valyuta rejimləri və ölkə təcrübələri; 

2017 

1. “Makromaliyyə icmalı” - aylıq analitik icmal /12 nömrə/; 

2. “Bank sektoru trendləri” - rüblük analitik icmal /4 nömrə/; 

3. “Tədiyyə balansı meyilləri” - rüblük analitik icmal /4 nömrə/ 

4. “Azərbaycan Bankları - 2016” – bank sektoru haqqında illik məlumat toplusunun 

hazırlanması /1 nömrə/. 

5. Azərbaycan bank sektorunda maliyyə texnologiyalarının tətbiqinə çəkilən xərclərin 

analizi; 

6. Avropa Birliyi, Mərkəzi-Şərqi Avropa və MDB ölkələrində bankların sayı /açılan-

bağlanan bankların sayı, əhali sayı əsasında bankların sayının müqayisəsi/ yenilənmiş; 

7. Azərbaycan bank sektorunun konsentrasiya meyilləri; 

8. Korporativ borcların restrukturizasiyasına yanaşmalar: ölkə təcrübələri və “İstanbul 

yanaşması”; 
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İllər Nəşrlər,arayışlar, araşdırmalar və analitik hesabatlar 

9. Rezolyusiya aləti kimi “körpü bank”: beynəlxalq təcrübə; 

10. Kontur-tsiklik kapital tələbləri haqqında arayış; 

11. İqtisadiyyatın kreditləşməsi və monetziasiya səviyyəsi /beynəlxalq müqayisə/  

12. Faizlərin subsidiyalaşdırılması təcrübəsi; 

13. Bankçılıq assosiasiyalarının nəzdində özəl kredit büroları; 

14. Pul baratlarının hərəkəti dinamikası /10 illik trend analizi/; 

15. ABB-nin restrukturizasiyası haqqında arayış; 

16. Türkdilli Ölkələrin Banklar Federasiyasının yaradılması potensialı haqqında arayış;  

17. Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondu haqqında arayış. 

2018 

1. “Makromaliyyə icmalı” - aylıq analitik icmal /12 nömrə/; 

2. “Bank sektoru trendləri” - rüblük analitik icmal /4 nömrə/; 

3. Genişləndirilmiş hesabat - rüblük analitik icmal /2 nömrə/; 

4. Kapital adekvatlığı hesabatı - rüblük analitik icmal /2 nömrə/; 

5. Audit Hesabatları üzrə illik hesabat /1 nömrə/; 

6. İllik Bank Sektoru Analizi /1 nömrə/; 

7.  “Azəraycan Bankları - 2017” – bank sektoru haqqında illik məlumat toplusunun 

hazırlanması /1 nömrə/. 

8. Amerika Bankirlər Assosiasiyası haqqında Arayış; 

9. Azərbaycan bank sektorunun konsentrasiya meyilləri; 

10. Əhali Gəlirləri, İstehlak Davranışları və Pərakəndə Bankçılıq Meyilləri; 

11. İtaliya Bankçılıq Assosiasiyaları haqqında Arayış; 

12. Pul baratlarının hərəkəti dinamikası; 

13. Yığımların dollarlaşma meyilləri; 

14. Banking Sector Of The Republic Of Azerbaijan; 

15. Non Performıng Loans In Azerbaıjan Bankıng Industry. 

2019 1. “Makromaliyyə icmalı” - aylıq analitik icmal /12 nömrə/; 

2. “Bank sektoru trendləri” - rüblük analitik icmal /4 nömrə/; 

3. Genişləndirilmiş hesabat - rüblük analitik icmal /1 nömrə/; 

4. Kapital adekvatlığı hesabatı - rüblük analitik icmal /2 nömrə/; 
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İllər Nəşrlər,arayışlar, araşdırmalar və analitik hesabatlar 

5. Audit Hesabatları üzrə illik hesabat /1 nömrə/; 

6. Banklar və Dinamika Bülleteni /2 nömrə/; 

7. Beynəlxalq təcrübədə POS terminallar üzrə tariflər haqqında Arayış;  

8. Azərbaycan bank sektorunun konsentrasiya meyilləri haqqında Arayış; 

9. Əmanətlərin sığortalanması və sığorta məbləği ilə əlaqədar beynəlxalq təcrübə haqqında 

Arayış; 

10. Bankların sayının dəyişməsi haqqında Arayış; 

11. Faiz tavanı ilə bağlı beynəlxlaq təcrübə haqqında Arayış; 

12. Bankların nağdsız hesablaşmalar üzrə bölgüsü haqqında Arayış;; 

13. Banklar Assosiasiyalarının kredit təşkilatı olmayan üzvlərinin statusu, sahələri və 

səsvermə hüquqları; 

14. Real sektor üzrə kreditləşmə göstəriciləri azrə Arayış; 

15. Nağdsiz hesablaşmalar sahəsində banklararasi pay bölgüsü və tendensiya; 

16. Problemli Kreditlər- İstanbul yanaşması haqqında Arayış; 

17. Kredit təşkilatları tərəfindən verilməyən istehlak kreditlərinin tənzimlənməsi haqqında 

Arayış; 

18. 2020-ci il üzrə proqnozlar. 

1. İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR (sayı 500-dən çox) 
 

SAY ÜZRƏ BÖLGÜ 

2015 2016 2017 2018 2019 

6 18 Bu illər ərzində KİV-ə çox sayda müsahibələr verilmişdir 

 

İllər İctimaiyyətlə əlaqələr 

2015 

1. Keçirilən tədbirlər zamanı KİV-lərlə və saytlara ABA prezidenti tərəfində müsahibələr 

verilib (bütün TV-lərə, iqtisadi yönümlü əsas saytlara); 

2. 01 dekabr 2015-ci il, saat 21:35-də ABA-nın prezidenti Zakir Nuriyev, ABTM-in Direktoru 

Cavanşir Abdullayev və Millət vəkili Vahid Əhmədovun iştirakı ilə İctimai Televiziyanın 

“Diqqət Mərkəzi” verilişində bank sektorundakı mövcud çətinliklər və çıxış yolları 

mövzunda müzakirələrini keçirilib; 

3. 29 noyabr və 27 dekabr 2015-ci il tarixdə ABA Prezidenti Zakir Nuriyevin ATV-nin 
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İllər İctimaiyyətlə əlaqələr 

"İqtisadi Zona" verilişinə müsahibəsi efirə gedib; 

4. 27 dekabr 2015-ci il, ABA Prezidenti Zakir Nuriyevin Space TV-nin "Hər Həftə" verilişinə 

müsahibəsi efirə gedib; 

5. ABA-nın Hüquq Qrupunun Eksperti, Bank of Bakunun Hüquq departamentinin 

direktoru Emin Mahmudov ANS TV-də efirə gedən 1.5 saatlıq verilişdə iştirak edib və 

bankların mövqeyi barədə hüquqi cəhətdən əsaslandırılmış şərhlər verib; 

6. ABA-nın Hüquq üzrə Ekspert Qrupunun sədri Qorxmaz Ağayev banklar haqqında bəzi 

KİV-lərədə gedən şayiələrə hüquqi cəhətdən əsaslandırılmış şərhlər verib.  

2016 

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

sektoruna dair geniş müsahibə verib; 

2. Yanvar 2016-cı il, ABA prezidenti Zakir Nuriyev ASK-nın jurnalına bank-maliyyə 

sektoruna dair geniş müsahibə verib; 

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

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

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

maliyyə sektoruna dair geniş müsahibə verib; 

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

sektoruna dair geniş müsahibə verib; 

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

maliyyə sektoruna dair geniş müsahibə verib; 

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

maliyyə sektoruna dair geniş müsahibə verib;  

8. Noyabr 2016-cı il, 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-
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İllər İctimaiyyətlə əlaqələr 

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; 

2017 

2018 

2019 

Bu illərdə bir çox Kütləvi İnformasiya Vasitələri ilə çoxsaylı müsahibələr verilmişdir. 
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