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1. İNSTİTUSİONAL İNKİŞAF Yunus 

 

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.  

 

 

2. BANK SEKTOUNA DAİR TƏŞƏBBÜSLƏR Elcin  

 

1. Bank sisteminin maliyyə vasitəçiliyinin artırılmasına dair təkliflərin hazırlanması və 

aidiyatı qurumlara göndərilməsi; 

2. Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması və aidiyatı 

qurumlara göndərilməsi; 

3. Elektron ticarət qaydasında vergi tutulmalı iş və xidmətlərin MCC siyahısının 

hazırlanması və aidiyatı qurumlara göndərilməsi;  

4. “Banklararası Kart Mərkəzi” (BKM) üzərindən ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlar 

üzrə “interçeync”in (banklararası qarşılıqlı xidmət haqlarının) aşağı salınması;  

5. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun tətbiqi ilə bağlı tövsiyyələr və Qanunun 

tətbiqinə nəzarət prosesi üzrə tövsiyyələrin hazırlanması və aidiyatı qurumlara 

göndərilməsi;  

6. 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. “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;  

http://www.bbn.az/


11. “SWIFT” İstifadəçilər Qrupunun formalaşdırılmasının təşkili;  

12.  “İpoteka haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi”nə dair təkliflərin hazırlanması və aidiyatı 

qurumlara göndərilməsi; 

13. Konsiqnasiya əməliyyatları və digər ixrac-idxal əməliyyatlarına nəzarətin gücləndirilməsi 

üzrə təkliflərin hazırlanması və aidiyatı qurumlara göndərilməsi; 

14. “Tələbin güzəşti” ilə əlaqədar banklarda uçotun aparılmasına dair hazırlanacaq qaydalara 

dair təkliflərin hazırlanması və aidiyatı qurumlara göndərilməsi; 

15. Ümumi Hesabatlılıq Standartı (ÜHS) proseduru üzrə yeni 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 aidiyatı qurumlara göndərilməsi; 

17. Bankdaxili rotasiyalar və əvəzetmələrlə bağlı təkliflərin hazırlanması və aidiyatı 

qurumlara göndərilməsi; 

 

 

3. TƏDBİRLƏR VƏ GÖRÜŞLƏR (sayı - 65) Təhminə 

 

 Ümumi Yığıncaqlar – (sayı – 1)  

 3 fevral 2017-ci il tarixində ABA-nın Ümumi Yığıncağı keçirilmişdir. Yığıncaqda 

ABA və onun törəmə təşkilatlarının 2016-ci ildə gördüyü işlərlə bağlı hesabat 

dinlənilmişdir. 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 verilmişdir; 

 

 Rəyasət Heyətinin iclasları – (sayı – 4) 

 14 aprel 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) 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 müzakirə edilib; 14 aprel 2017-ci il tarixində keçirilən Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının Rəyasət Heyətinin (RH) iclası zamanı Maliyyə Savadlığı 

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

maliyyə savadlılığı üzrə strategiyasının hazırlanması üzrə İşçi Qrupun üzvləri 

təsdiq edilib; 

 20 iyun 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) Rəyasət 

Heyətinin iclası keçirilib. İclasda 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; 

 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; 

 Dekabr 2017, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Rəyasət Heyətinin 

iclası keçirilib.  

 

 Forumlar – (sayı - 1) (600-ə yaxın iştirakçı) 

 23-24 noyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət Palatası (MBNP), Azərbaycan Respublikası İqtisadi 

İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi (İİTKM) və Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının (ABA) birgə təşkilatçılığı ilə “Bank sisteminin yeni inkişaf 

dövrünə adaptasiyası: İslahatlar, Nəticələr və Perspektivlər” mövzusunda II 

Bankçılıq Forumu keçirilib; 

 

 Konfranslar – (sayı - 3) (400-ə yaxın iştirakçı) 

 5 aprel 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) və 

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) tərəfindən “Daşınar əmlakın yüklülüyü 

islahatı: sorğunun nəticələri və növbəti addımlar” adlı Konfrans keçirilib;  

 May ayının 27-si Bakıda Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) 

təşkilatçılığı ilə “Bank və maliyyə bazarlarının təhlükəsizliyi” mövzusunda 

konfrans keçirilir;  

 Dünya Bankı Qrupunun üzvü olan Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (İFC) və 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə 31 may – 1 iyun 2017-ci il 

tarixlərində  “Regional Konfrans: Daşınar əmlakın yüklülüyü islahatı- nailiyyət və 

gələcək çağırışlar” adlı tədbir konfrans. 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 və 

gələcək perspektivlər istiqamətində təcrübə və fikir mübadiləsi aparılıb; 

 

 

 Seminarlar və təqdimatlar – (sayı – 14) (600-ə yaxın iştirakçı) 

 ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən Kredit işi və risk üzrə Ekspert Qrupunun 

üzvləri üçün  30 mart 2017-ci il tarixində Almaniya Əmanət Banklarının 



Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fondu (SBFIC) tərəfindən “Risklərin idarə olunması” 

mövzusunda seminar keçirilmişdir;  

 May 2017-ci il, ABA və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin birgə 

təşkilatçılığı ilə UNEC-in Karyera Mərkəzində “Uğura inan, öz biznesinə başla” 

adlı kitabının tələbələrə təqdim edilib və biznes fəaliyyətinə necə başlamaqla 

əlaqədar seminar keçirilib;  

 22 may 2017-ci il tarixində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (MBNP) və 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (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;  

 Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) nəzdində fəaliyyət göstərən “ÇYP 

qarşı mübarizə və Komplayens” üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri və Qrup üzvü 

olmayan digər bankların məsul şəxləri üçün ABA-nın təşkilatçılığı ilə 25 may 

2017-ci il tarixində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin sektor müdiri Azər Abbasov 

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;  

 30 iyun 2017-ci il tarixində “Ernst&Young” Audit Şirkətinin eksperti bank 

nümayəndələrinə “IFRS 9” standartı ilə əlaqədar təlim keçib;  

 20 iyul 2017-ci il tarixində Azərbaycan Mərkəzi Bankı ilə “MasterCard 

Worldwide” beynəlxalq kart təşkilatının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində həyata 

keçiriləcək “Nağdsız Azərbaycan” layihəsinin təqdimatı keçirilmişdir; 

 20 iyul 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) 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; 

 28 sentyabr 2017-ci il, saat 16:30-da Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) 

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; 

 29 sentyabr 2017-ci il tarixində “SWIFT” Beynəlxalq Maliyyə 

Telekommunikasiya Cəmiyyəti tərəfindən “Müştəri Təhlükəsizliyi 

Proqramı”  üzrə seminar keçirilib; 



 14 oktyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının rəsmi mətbu 

orqanı olan “Banklar və Biznes” Qəzeti (BBN.az) tərəfindən Almaniya Əmanət 

Banklarının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fondunun (SBFIC) 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 Mehman Mehdiyev və Mərkəzi Bankın “Tədqiqatlar və İnkişaf 

Mərkəzi”nin “İqtisadi maarifləndirmə xidməti”nin mütəxəssisi Lamiyə Qaralova 

çıxış edib; 

 28 oktyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının rəsmi mətbu 

orqanı olan “Banklar və Biznes” Qəzeti (BBN.az) tərəfindən Almaniya Əmanət 

Banklarının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fondunun (SBFIC) 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  Namiq Əliyev 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; 

 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 

Azərbaycan  Banklar Assosiasiyasına (ABA) üzv təşkilatların risklər və satış üzrə 

rəhbər əməkdaşları iştirak edib; 

 13 dekabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) 

“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. Belə ki, 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, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təşkilatçılığı ilə 

bankların İnsan resursları və PR və Marketinq departamentlərinin rəhbərləri üçün 

seminar təşkil olunub. Seminara dəvət edilmiş ekspert iştirakçılara gərgin iş 

mühitində düzgün qidalanmaq, düzgün əyləşmək, iş fasiləsi zamanı fiziki 

hərəkətlərin vacibliyi və bunlara əməl olunmasının müsbət təsirlərindən danışıb. 
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 Dövlət qurumları ilə görüşlər – (sayı – 13) 

 3 mart 2017-ci tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) 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;  

 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; 

 14 mart 2017-ci il tarixində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının (MBNP) 

Direktorlar Şurasının sədri cənab Rüfət Aslanlı Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasına  (ABA) 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 dinlənilmişdir; 

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

Mərkəzində Vergilər Nazirliyinin,  Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının və 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) 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;  

 25 iyul 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) 

“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 Qorxmaz Ağayev və “Daxili audit, mühasibat uçotu, vergi və 

hesabatlılıq üzrə” Ekspert Qrupunun sədri Zakir Kazımov və “ÇPY qarşı 

mübarizə və komplayns” üzrə  Ekspert Qrupunun sədri Anar Kərimov iştirak edib 

 11 sentyabr 2017-ci il tarixində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında (MBNP) 

bank nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüşdə MBNP-nın Baş icraçı 

direktorunun müavini, Strateji xidmətlər departamentinin direktoru Asim 

Zülfüqarov, Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin direktoru Anar Salmanov, Bank 



fəaliyyətinə nəzarət departamentinin direktoru İmran Məmmədov, Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyasının “Daxili audit, mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq” 

üzrə Ekspert Qrupunun sədri Zakir Kazımov 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;  

 10 oktyabr tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət Palatası (NBNP) 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; 

 13 oktyabr 2017-cı il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında(ABA) 

Ümumi Hesabatlılıq Standartı (Common Reporting Standard – CRS) proseduru 

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

Pulların Yuyulmasına qarşı mübarizə və Komplayens” üzrə Ekspert Qrupunun 

sədri Anar Kərimov, Ekspert Qrupunun üzvləri, Vergilər Nazirliyi tərəfindən 

Maliyyə institutlarında vergi monitorinqi idarəsinin direktoru, kiçik vergi xidməti 

müşaviri Səfərəli Cavadov və həmin idarənin Monitorinq şöbəsinin rəhbəri, baş 

vergi xidməti müşaviri Dəyanət Hüseynzadə, eləcə də, bankların nümayəndələri 

iştirak edib; 

 Noyabrın 2-də Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) rezident və qeyri-

rezidentlərlə xarici valyuta əməliyyatlarının  aparılması ilə əlaqədar bankların 

təkliflərinin müzakirəsi məqsədilə görüş keçirilib. Görüş zamanı Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Bankının 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. 

 Noyabr 2017, Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzində (İİTKM) “Azərbaycanın maliyyə-bank sektorunda 

çağırışlar və inkişaf perspektivləri” mövzusunda dəyirmi masa təşkil edilib. 

Dəyirmi masada Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının Prezidenti Zakir 

Nuriyev  İİTKM-in icraçı direktoru Vüsal Qasımlı, həmçinin, dövlət, bank 

sektoru, biznes və akademik dairələrin nümayəndələri iştirak edib;  

 17 noyabr tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət Palatası (NBNP) 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 təkliflərin 

müzakirəsi “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; 

 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 (QİA) idarə edilməsi üzrə “Bakı yanaşması”nın 

hüquqi mexanizmlərinin yaradılması məsələləri müzakirə olunub; 

 13 dekabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) 

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 Aynur Süleymanova, 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; 

 

 Beynəlxalq və digər təşkilatlarla görüşlər – (sayı – 22) 

 İyun 2017, Azərbaycan Banklar Assosiasiyası-nın prezidenti Zakir Nuriyev  və 

SECO-nun eksperti  Bob Ley arasında görüş keçirilib. Görüşdə ABA-nın icra 

aparatının nümayəndələri, “Hüquq məsələləri üzrə ekspert qrupunun sədri iştirak 

edib; 

 İyun 2017, ABA-nın prezidenti Zakir Nuriyev, ABA-nın icraçı direktoru Yunus 

Abdulov, Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin (ABTM) direktoru Cavanşir 

Abdullayev 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; 

 13 iyun 2017-ci ildə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) prezidenti 

Zakir Nuriyev və ABA-nın İcraçı direktoru Yunus Abdulov “HayGroup”un 

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

ümumi məsələlərin müzakirəsi  olub; 

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

prezidenti Zakir Nuriyevin “Ernst&Young” şirkətinin nümayəndələri ilə görüşü 



baş tutub. Görüşdə  ABA-nın İcraçı direktoru Yunus Abdulov,  “Daxili audit, 

mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq” üzrə Ekspert Qrupunun sədri Zakir 

Kazımov, “Ernst&Young” şirkətinin Zəmanət Xidmətləri partnyoru Turqay 

Teymurov və Vergi və Hüquq xidmətləri üzrə baş menecer Ülvi Yusifov iştirak 

edib; 

 İyun 2017, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) İcra Aparatının 

rəhbərliyi ilə Dünya Bankının nümayəndəsi arasında görüş keçirilib. ABA-nın 

mənzil-qərargahında baş tutan görüşdə ABA-nın icraçı direktoru Yunus Abdulov 

və İcra Aparatının baş iqtisadçısı Bəhruz Əhmədov, Dünya Bankından maliyyə və 

bazarlar üzrə məsləhətçi Michael J.Fuchs 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;  

 16 iyun 2017-ci il tarixində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası və Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyası (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;  

 23 iyun 2017-ci ildə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) İcraçı direktoru 

Yunus Abdulov və ABA-nın “Kredit işi və Risk üzrə” Ekspert Qrupunun sədri 

Tariyel İsmailov Dünya Bankının “2-ci Maliyyə Sektorunun Modernizasiyası 

Layihəsi” üzrə Missiyası ilə görüşüb. Missiyanın üzvləri Dünya Bankının 

Problemli Kreditlərin həlli üzrə Eksperti Fernando Dankausa və “İnsolvency” 

üzrə məsləhətçi Qordon Conson 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. 

 İyul 2017, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) prezidenti Zakir Nuriyev, 

ABA-nın icra aparatının rəhbəri Yunus Abdulov, “Daxili audit, mühasibat uçotu, 

vergi və hesabatlılıq üzrə” Ekspert Qrupunun sədri Zakir Kazımov 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. 

 13 iyul  2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının preidenti Zakir 

Nuriyev və ABA-nın icraçı direktoru Yunus Abdulov İsveçrə Milli Bankının sədri 

Tomas Yordanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti və İsveçrənin Azərbaycandakı 

səfiri Filip Stadler ilə görüşüblər; 

 15 avqust 2017-ci il tarixində prudensial qaydaların müzakirəsinə dair 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ( 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. 

 5 sentyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) 

prezidenti Zakir Nuriyev və İcraçı Direktoru Yunus Abdulov SECO-nun (İqtisadi 

Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi)  Makroiqtisadi Dəstək Proqramının məsul şəxsi 

Reto Weyerman və  İsveçrə Əməkdaşlıq Ofisinin Cənubi Qafqaz  regionu üzrə 

direktor müavini  Simone Haeberli ilə görüşüb. Görüşdə 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 

Qorxmaz Ağayevlə və “ÇYP və Komplayns” üzrə Ekspert Qrupunun sədri Anar 

Kərimovla görüşü baş tutub. Hər iki ekspert qrupunun fəaliyyəti barədə fikirlər 

dinlənilib. Görüş zamanı Maliyyə Monitorinqi Xidməti 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. 

 20 sentyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının İcra aparatı 

nümayəndələri Almaniya Əmanət Banklarının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fondunun 

ölkə üzrə nümayəndəsi Eduard Şmitlə görüşüb. Görüşdə 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; 



 21 sentyabr 2017-ci il tarixində Bank Ombudsmanı İkram Kərimov Almaniya 

Əmanət Banklarının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fondunun inzibati ofisində fondun 

ölkə üzrə nümayəndəsi Eduard Şmitlə görüşüb; 

 28 sentyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) “Kredit işi 

və risk” üzrə Ekspert Qrupunun üzvlərinin ekspert Robert Leigh ilə görüşü 

keçirilib.  İsveçrə Əməkdaşlıq Təşkilatının (SECO) təşəbbüsü ilə keçirilən 

görüşdə kommersiya banklarının nümyəndələri iştirak edib. Görüşdə 

Azərbaycanda Azərbaycanda Kredit Zəmanət Fondu yaradılması ilə əlaqədar 

araşdırmanın nəticəsi olaraq texniki-iqtisadi əsaslandırmaya dair təqdimat 

keçirilib. Bu mexanizmin Azərbaycanda tətbiqi məsələlələri müzakirə olunub. 

 28 sentyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (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 Nahid Zeynalov seçilib; 

 Oktyabr 2017, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) İcraçı Direktoru 

Yunus Abdulov Avropa Banklar Federasiyasının (ABF) Belçikanın Brüssel 

şəhərində keçirilən 45-ci toplantısında iştirak etmişdir; 

 Oktyabr 2017, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının nümayəndə heyəti Türkiyə 

Banklar Birliyinə işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının (ABA) İcraçı direktoru Yunus Abdulov və Baş iqtisadçı Bəhruz 

Əhmədov Türkiyə Banklar Birliyinin (TBB) Baş katibi Ekrem Keskin və Birliyin 

fəaliyyət istiqamətləri üzrə koordinatorları ilə görüşüblər; 

 Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) prezidenti Zakir Nuriyev 

“APA Holding”də olub. Z.Nuriyevlə yanaşı, təşkilatın icraçı direktoru Yunus 

Abdulov, icra aparatının baş iqtisadçısı Bəhruz Əhmədov və ABA-nın Daxili 

audit, mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq üzrə ekspert qrupunun rəhbəri Zakir 

Kazımov da şirkətin qonağı olublar;  

 24 oktyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, “Rabitəbank”, “AtaBank”,  “Azərbaycan 

Beynəlxalq Bankı”, “AccessBank” və “Azərbaycan Sənaye Bankı”nın təmsil 

olunduğu “Müvəqqəti İşçi Qrupu”nun iclası keçirilib. İclasda ABA-nın 

əməkdaşlıq etdiyi “Ernest&Young” şirkətinin eksperti Yokub Sharafitdinov 

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; 



 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 Zakir Nuriyev, Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət Palatasının Baş icraçı direktoru İbrahim Alışov, Bank 

Ombudsmanı İkram Kərimov, millət vəkili Vahid Əhmədov, həmçinin 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi İnsan hüquqları və ictimaiyyətlə 

əlaqələr idarəsinin rəisi Qurbanov Faiq iştirak edib 

 Noyabrın 8-də Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) prezidenti Zakir 

Nuriyevin rəhbərlik etdiyi ABA nümayəndə heyyəti ilə iqtisadçı-ekspertlər 

arasında görüş keçirilib. Görüşdə ABA-nın prezidenti Zakir Nuriyev, 

Assosiasiyanın Rəyasət Heyətinin üzvü Şakir Rəhimov, ABA-nın icraçı 

direkoru  Yunus Abdulov, İcra aparatının  baş iqtisadçısı Bəhruz 

Əhmədov,  Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondunun 

rəhbəri Sabit Bağırov, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar 

Bayramov  və  İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Samir Əliyev 

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; 

 Dekabrın 12-də Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) ilə Dünya Bankının 

Nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Görüşdə ABA-nın prezidenti Zakir 

Nuriyev, icraçı direktoru Yunus Abdulov, Daxili audit, mühasibat uçotu, vergi və 

hesabatlılıq üzrə Ekspert Qrupunun sədri Zakir Kazımov, həmçinin, Dünya 

Bankının nümayəndələri Cigdem Aslan, Zsolt Bango və Phillip Anderson iştirak 

edib. Görüş zamanı qiymətli kağızlar bazarındakı vəziyyət, bankların qiymətli 

kağızlar bazarındakı iştirakı və gələcək perspektivlər müzakirə olunub; 

 

 Sosial tədbirlər - (sayı – 7) (570 iştirakçı) 

 25 may 2017-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) 

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; 

 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; 



 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; 

 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;  

 Mart 2017-cı il, ABA və AMB tərəfindən nağdsız ödənişlər üzrə nominasiya 

müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması tədbiri keçirilmişdir; 

 28 noyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Banklar Assosiasiyanın (ABA) 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; 

 21 dekabr 2017-ci il tarixində  Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) 

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; 
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Hüquqi məsələlər üzrə Ekspert Qrupu 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

18. 19 yanvar 2017-ci il, 2017 ci il üçün iş planının və müzakirə olunacaq prioritet məsələlərin 

nəzərdən keçirilməsi;  

19. 17 fevral 2017-ci il, BTRİB, Azintelecom məktubu ilə bağlı; 

20. 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; 

21. 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; 

22. 10 oktyabr 2017-ci il, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması 

Qaydaları”nın yeni layihəsinin Palatanın, Maliyyə Monitorinq Xidmətinin (MMX) və 

Komplayens qrupunun nümayəndələrindən ibarət “Müvəqqəti İşçi Qrupu”nda müzakirəsi; 

23. 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; 

24. 8 dekabr 2017-ci il, 01.01.2018-ci il tarixindən qüvvəyə minəcək qanunvericilikdə olan 

dəyişikliklərlə bağlı (məktuba əlavə edilir) bankların təcrübədə rastlaşa biləcəkləri çətinliklər, 

yarana biləcək suallar, həyata keçirilməli olan tədbirlər və sair ilə əlaqədar məsələlərin 

müzakirəsi. 



 

Aidiyyatı qrumlarla görüşlər 

 

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. 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar 

 

1. 31 iyul 2017-ci il, No. 17-306, ƏN, notariat orqanları tərəfindən müvafiq etibarnamələrin 

rəsmiləşdirilməsi zamanı qanunun tələblərini nəzərə almağı, daha doğrusu nəqliyyat 

vasitəsinə dair sərəncam vermə hüququnu nəzərdə tutan etibarnamələr və ya nəqliyyat 

vasitələrindən müvəqqəti əvəzsiz istifadə edilməsinə (idarə etmə) dair etibarnamələr 

rəsmiləşdirilərkən ipoteka saxlayanın razılığının alınması tələbinə riayət edilməsi ilə bağlı 

göstəriş verilməsi barədə məktub; 

2. 25 iyul 2017-ci il, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun tətbiqinə dair üzvlərin rəy 

və təkliflərinə baxılıb. Görüşdə iştirakçılar “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun 

tətbiqi ilə əlaqədar banklarda həyata keçiriləcək prosedurların dəqiqləşdirilməsi 

istiqamətində müzakirələr aparılıb. 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar 

 

1. 23-24 noyabr 2017-cı il tarixlərində keçirilən II Bankçılıq Forumu zamanı Hüquq Paneli. 

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmış işçi qruplar 

 

1. 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. 

 

 

 



İT üzrə Ekspert Qrupu 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

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 xərclərinin 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. 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar 

 

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 

keçirilmişdir. 

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmış işçi qruplar 

 

1. 20 oktyabr 2017-ci il, Fincert-in yaradılması ilə bağlı işçi qrupu. 

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər 

 

1. İT təhlükəsizliklə əlaqədar ümumi tövsiyyələr. 

 

 

Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları üzrə Ekspert Qrupu 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

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. 

 

Aidiyyatı qrumlarla görüşlər 

 

1. 11 yanvar 2017, 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. 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar 

 

1. 05 yanvar 2017-ci il, No. 17-001, MBNP-na elektron ticarət möhlət; 

2. 22 fevral 2017-ci il, No. 17-099, 6300 - Sığorta satışı, anderraytinq və sığorta haqqları və 

6211 - Qiymətli kağızlar, Brokerlər/ Dilerlər - kodlarının 18% ƏDV-yə cəlb edilməsi bağlı 

sual; 

3. 16 mart 2017-ci il, No. 17-116, VN korporativ kartlar vergi suallar; 

4. 27 aprel  2017-ci il, No. 17-164, VN, maliyyə xidmətləri ƏDV; 

5. 05 iyun 2017-ci il, No. 17-235, VN Uber ƏDV və bununl a bağlı VN görüş; 

6. 01 avqust 2017-ci il, No. 17-307, “Azericard” və "Millikart MMC", Uber ƏDV texniki 

mümkünlük barədə sorğu; 

7. 03 oktyabr 2017-ci il, No. 17-388, Banklararası Kart Mərkəzi  çərçivəsində ölkədaxili 

banklararası kart əməliyyatları üzrə interçeync tariflərinin azaldıması ilə bankların təklifləri 

əsasında hazırlanmış cədvəl; 

8. 18 sentyabr 2017-ci il, No. 17-367, VN “Uber” taksi xidməti üzrə elektron qaydada aparılan 

ödənişlərin ƏDV-yə cəlb edilməsi texniki cəhətdən mümkünsüz olması barədə; 

9. 22 noyabr 2017-ci il, No. 17-439, Banklara, “Uber” və digər taksi xidmətlərinin vergiyə cəlb 

edilməsi ilə bağlı banklara tövsiyyə; 



10. 22 noyabr 2017-ci il, No. 17-440, PA. Natiq Əmirov, “Uber” və digər taksi xidmətlərinin 3 il 

vergiyə cəlb edilməməsi bağlı müraciət; 

11. 28 noyabr 2017-ci il, No. 17-444, VN, ödəniş kartı ilə elektron ticarət qaydasında 

“x.trade.com” web səhifəsi üzərindən hesab açılarkən və valyuta bazarında gəlir əldə etmək 

məqsədiylə müəyyən qədər vəsaitlə “Forex” maliyyə bazarında valyuta əməliyyatları 

aparılarkən əməliyyatın,  elektron ticarət qaydasında aparılan iş və ya xidmət hesab olunması, 

Bank tərəfindən 18 % ƏDV-nin hesablanaraq vergi hesabına köçürülməsi barədə sorğu. 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar 

 

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; 

3. 20 iyul 2017-ci il, AMB ilə “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart təşkilatının birgə 

əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçiriləcək “Nağdsız Azərbaycan” layihəsinin təqdimatı 

keçirilmişdir. 

 

TV-lərdə müsahibələr 

 

1. Noyabr 2017, 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?; 

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. 

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər 

 

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. 

 

 

 

 



Kredit işi və risk üzrə Ekspert Qrupu 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

1. 07 aprel 2017-cı ildə, “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. 

 

Aidiyyatı qrumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər 

 

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 Tariyel 

İsmayılov SECO-nun eksperti Bob Ley ilə görüşüb. Görüşdə  Kredit Zəmanət Mexanizmi,  

Azərbaycanda kredit sistemi, faiz dərəcələri müzakirə edilib; 

3. 23 iyun 2017-ci il, ABA-nın İcraçı direktoru Yunus Abdulov və ABA-nın “Kredit işi və 

Risk üzrə” Ekspert Qrupunun sədri Tariyel İsmailov Dünya Bankının “2-ci Maliyyə 

Sektorunun Modernizasiyası Layihəsi” üzrə Missiyasının qəbul edib. 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar 

 

1. 13 aprel 2017-ci il, No. 17-149, MBNP, 16 dekabr 2016-cı il tarixli “Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu” və “Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu” ilə əlaqədar suallar. 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar 

 

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. 

 

 

Tədris strategiyaları, maliyyə savadlığı və insan resurslarının idarə olunması üzrə 

Ekspert Qrupu 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

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. 

 

Aidiyyatı qrumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər 

 

1. 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. 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar 

 

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. 



 

Məqalələr və yazılı müsahibələr 

 

1. 05 iyul 2017, BBN., “Əməkhaqqı sorğusu” maaşlara necə təsir edəcək? – MÜSAHİBƏ; 

2. 25 oktyabr 2017-ci il, BBN, Banklar arasında baza əmək haqqında kəskin fərq yoxdur – 

Müsahibə. 

 

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və komplayens 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) 

 

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 (Paşabankda, Aydın Atakişiyev); 

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, 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). 

 

Aidiyyatı qrumlarla görüşlər 

 

1. 07 fevral 2017, 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, “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 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. 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar 

 

1. 13 fevral 2017-ci il, No. 17-055, Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim ediləcək yeni 

hesabat formalarına (TPR 1, TPR 2, TPR 3) dair Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına 

təkliflər. 

2. 05 iyun 2017-ci il, No. 17-234, 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.  

3. 17 avqust 2017-ci il, No. 17-341, CRS (Common Reporting Standarts) proseduru üzrə 

banklarda açılan hər bir müştəri hesabı, o cümlədən əmək haqqı kart hesabları üzrə Vergi 

Rezidentliyinin Müəyyən Edilməsi Üçün Özünüqiymətləndirmə Anketinin (bundan sonra 

Anket) əldə edilməsi ilə bağlı banklara məktub. 

4. 18 oktyabr 2017-ci il, No. 17-403, MBNP, Konsiqnasiya əməliyyatları və digər ixrac-idxal 

əməliyyatlarına nəzarətin gücləndirilməsi üzrə nəzarət prosesinin səmərəliliyini artırmaq 

məqsədilə təkliflər. 



5. 14 noyabr 2017-ci il, No. 17-428, VN, Ümumi Hesabatlılıq Standartı (ÜHS) 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 (bundan sonra Anket) əldə edilməsi tələbi ilə bağlı bankların sualları 

6. 06 iyun 2017-ci il, No. 17-237, MBNP, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun 

(Qanun) tətbiqi çərçivəsində MBNP tərəfindən banklara göndərilən məktubların tələbləri ilə 

əlaqədar müştərilərlə bağlı məhkəmə proseslərində bankların əleyhinə qərarın verilməsi 

ehtimalını nəzərə alaraq cavabdeh bankların mövqeyinin müdafiəsi məqsədilə MBNP 

dəstəyi. 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar 

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. 

 

TV-lərdə müsahibələr 

 

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. 

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmış işçi qruplar 

 

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. 

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər 

 

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; 

3. Avans ödənişlərinin şərtləri, icrası, izlənməsi və tətbiqi qaydalarından irəli gələn digər 

məsələlərlə bağlı bankların suallarına cavabların hazırlanması. 

 

Mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq 

 

Qrupun iclasları 

 

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 .”Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi 

ehtiyatların yaradılması Qaydaları”nın tətbidində valyuta aktivləri üçün ehtiyatların 

valyutada yaradılması və uçotunun müzakirəsi.  

 

Aidiyyatı qrumlarla görüşlər 

 

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; 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar 

 

1. 20 oktyabr2017-ci il, No. 17-407, MBNP, Tələbin güzəşti ilə bağlı təkliflər. 

2. 25 iyul 2017-ci il, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun tətbiqinə dair üzvlərin rəy və 

təkliflərinə baxılıb. Görüşdə iştirakçılar “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun tətbiqi 

ilə əlaqədar banklarda həyata keçiriləcək prosedurların dəqiqləşdirilməsi istiqamətində 

müzakirələr aparılıb;  



3. Maliyyə xidmətlərində Qaimə-fakturaların ləğv edilməsi üçün "Vergi Məcəlləsi"nə verilmiş 

təklif; 

4. ƏDV qeydiyyatından çıxmaq üçün banklara göndərilmiş təkliflər; 

5. Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsinə dair MBNP-nın dörd tənzimləyici qaydasının 

müzakirəsi, bankların təkliflərinin ümumiləşdirilməsi və MBNP təkliflərin göndərilməsi. 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar 

 

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. 

 

TV-lərdə müsahibələr 

 

1. 14 avqust 2017-ci il, BBN, Bank sektoru ilə bağlı hansı qaydalar müzakirə olunur?-

Videomüsahib. 

 

İpoteka krediti proqramının inkişaf etdirilməsi 

 

Qrupun iclasları 

 

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 qrumlarla görüşlər 

 

1. 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. 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar 

 

1. Dekabr 2017, MBNP və İpoteka Fondu, sükülən yaşayış ərazilər ilə bağlı ipotekasaxlayanın 

məlumatlandırılması mexanizminin hazərıanması. 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr 

 

1. 19 iyul 2017-ci il, BBN, İpoteka bazarında tələb hansı vəziyyətdədir?-Videomüsahib. 

2. ATV iqtisadiyyat xəbərləri 

3. ATV iqtisadiyyat xəbərləri. 

 

Marketinq və PR üzrə 

 

Qrupun iclasları 

 

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. 

 

 

5. NƏŞRLƏR Əzizağa  

 

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. “Azəraycan Bankları - 2016” – bank sektoru haqqında illik məlumat toplusunun hazırlanması 

/1 nömrə/. 

 

 

 



6. İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR:  

 

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

Cavanşir Abdullayev və Ekspert Qruplarının sədrləri və üzvləri bir çox KİV-lərdə müxtəlif 

müsahibələr vermişdirlər. 

 

 

7. GÖNDƏRİLMİŞ MÜRACİƏTLƏR VƏ MƏKTUBLARIN BƏZİLƏRİ: Elçin  

 

1. 06 yanvar 2017, Vergilər Nazirliyinə, orta bazar dərəcəsi barədə; 

2. 06 yanvar 2017, Vergilər Nazirliyinə, vegi məcəlləsi barədə suallar; 

3. 13 yanvar 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, ABA tərəfindən hazırlanmış valyuta 

ssenariləri barədə;  

4. 16 yanvar 2017, Vergilər Nazirliyi, nağdlaşdırmaya görə 1 faiz verginin bank fəaliyyətinə aid 

olmaması barədə; 

5. 16 yanvar 2017, Mərkəzi Bank, “Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezidentlərin 

xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”na dair ABA üzvlərinin sualları və 

cavablar; 

6. 24 yanvar 2017, ABA üzvlərinə, elektron ticarətin vergiyə cəlb ilə bağlı banklara izahat, 

MCC kodların siyahısı; 

7. 26 yanvar 2017, Vergilər Nazirliyi, Vergi Məcəlləsinin tətbiqi ilə bağlı suallar; 

8. 27 yanvar 2017, Vergilər Nazirliyi, Palata, AMB və s təşkilatlara, ABA tərəfindən 

müəyyənlənləşdirilmiş MCC siyahı; 

9. 07 fevral 2017, Vergilər Nazirliyi, Vergi Məcəlləsinin tətbiqi ilə bağlı suallar; 

10. 07 fevral 2017, Vergilər Nazirliyi, Vergi Məcəlləsinin tətbiqi ilə bağlı əlavə suallar; 

11. 10 fevral 2017, ABA üzvlərinə, “Bank Sektoru Trendləri” adlı dövri analitik-hesabat; 

12. 13 fevral 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, TPR1, TPR2 və TPR3 hesabatları 

barədə;  

13. 20 fevral 2017, ABA üzvlərinə, İT təhlükəsizliklə əlaqədar tövsiyyələr; 

14. 21 fevral 2017, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə, Azintelecom-un 

banklara müraciəti barədə; 

15. 22 fevral 2017, Vergilər Nazirliyi, 6300 - Sığorta satışı, anderraytinq və sığorta haqqları və 

6211 - Qiymətli kağızlar, Brokerlər/ Dilerlər MCC barədə aydınlaşdırma; 

16. 23 fevral 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Azintelecom-un banklara müraciəti 

barədə; 

17. 28 fevral 2017, ABA üzvlərinə, “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 rəy və təkliflər üçün banklara göndərilməsi;  



18. 02 mart 2017, ABA üzvlərinə, İxracatçının ixrac etdiyi malın dəyəri və müqabilində vəsaitin 

daxil olmasına dair cədvəl”in banklara göndərilməsi;  

19. 03 mart 2017, ABA üzvlərinə, “Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezidentlərin 

xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları” ilə bağlı ABA-nın suallarına AMB-nin 

cavab məktubunun banklara göndərilməsi;  

20. 03 mart 2017, ABA üzvlərinə, “İcra məmurunun sifarişi əsasında qiymətləndirmə və hərracın 

keçirilməsi Qaydaları”nın  banklara göndərilməsi;  

21. 16 mart 2017, Vergilər Nazirliyi, elektron ticarətlə bağlı, korporativ kartlara dair suallar; 

22. 13 aprel 2017, Vergilər Nazirliyi, vergi sərəncamlarının qəbul edilərək bankın sisteminə 

daxil edilməsi prosesinin avtomatlaşdırılması barədə; 

23. 13 aprel 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na dair bankların sualları; 

24. 18 aprel 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, “Bank kapitalının və onun 

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

borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi haqqında Qaydalar”ın banklara 

ünvanlanması; 

25. 26 aprel 2017, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Lisenziyalaşdırma və 

sahibkarlara xidmətlərin göstərilməsi şöbəsinin müdiri cənab İlqar Poladova, Azintelecomla 

bağlı “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Qanunu barədə; 

26. 27 aprel 2017, Vergilər Nazirliyi, elektron ticarətlə bağlı dəqiqləşmələr; 

27. 27 aprel 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, bank sisteminin inkişafının müxtəlif 

məsələlərinə dair təkliflər; 

28. 01 may 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun tətbiqi ilə bağlı banklardan daxil olan digər 

suallar;  

29. 05 may 2017, ABA üzvlərinə, elektron qaimə-fakturanın  banklar tərəfindən tətbiqi barərə;  

30. 11 may 2017, “Azərbaycan Respublikasının bank sistemi üçün Hesablar Planı və onun 

tətbiqinə dair Metodiki Göstərişlər”ə yeni hesablar daxil edilməsi barədə;  

31. 15 may 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, AMB, PA, Azintelecom barədə; 

32. May 2017, “Azərbaycan Respublikasında sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış 

imkanlarının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” fərmana dair rəybarədə;  

33. 30 may 2017, ABA üzvlərinə, interçeynclərin aşağı salınması barədə;  

34. 05 iyun 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” 

Qanunun tətbiqi üçün nəzarət prosesi üzrə ABA tərəfindən hazırlanmış tövsiyyələr;  

35. 05 iyun 2017, Vergilər Nazirliyi, Uber-lə bağlı; 

36. 06 iyun 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” 

Qanunun (Qanun) tətbiqinin məhkəmə proseslərində bankların əleyhinə qərarın verilməsi 

behtimalı barədə; 

37. 06 iyun 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, PA, banklarda elektron qaimə-

fakturaların tərtib edilməməsi barədə; 



38. 07 iyun 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” 

Qanunundakı boşluqla barədə; 

39. 10 iyul 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, bazar qiyməti və dövlət fondlarının 

kreditlərinin vergiyə cəlb edilməməsi barədə; 

40. 25 iyul 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, AMB, PA, İqtisadiyyat Nazirliyi, Bank 

sisteminin maliyyə vasitəçiliyinin artırılmasına dair təkliflər; 

41. 31 iyul 2017, Ədliyyə Nazirliyi, Palata, Qanunun tələbinə baxmayaraq notariat orqanları 

müvafiq etibarnamələri rəsmiləşdirərkən (nəqliyyat vasitəsinə dair sərəncam vermə 

hüququnu nəzərdə tutan etibarnamə və ya nəqliyyat vasitələrindən müvəqqəti əvəzsiz istifadə 

edilməsinə dair etibarnamə ) ipoteka saxlayanın razılığını tələb etməmələri barədə; 

42. 08 avqust 2017, ABA üzvlərinə, (ABA) üzvləri tərəfindən rəy və təkliflərin verilməsi üçün 

“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 barədə;  

43. 17 avqust 2017, ABA üzvlərinə, CRS (Common Reporting Standarts) proseduru üzrə 

qaydalar barədə;  

44. 17 avqust 2017, ABA üzvlərinə, “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması 

Qaydaları”nın yeni layihəsinin banklarla müzakirəsi barədə;  

45. 08 sentyabr 2017, MBNP, AMB, “Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-

rezidentlərin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”na dair ABA üzvlərinin 

təklifləri barədə;  

46. 18 sentyabr 2017, Vergilər Nazirliyinə, Uber taksi xidmətinin ƏDV-yə cəlbi barədə; 

47. 22 sentyabr 2017, ABA üzvlərinə, “SWIFT” İstifadəçilər Qrupunun formalaşdırılması 

barədə;  

48. 05 oktyabr 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, PA, “İpoteka haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 

Qanun layihəsi”nə dair Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının aşağıdakı rəy və təklifləri 

barədə; 

49. 05 oktyabr 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Konsiqnasiya əməliyyatları və digər 

ixrac-idxal əməliyyatlarına nəzarətin gücləndirilməsi üzrə təkliflər və suallar; 

50. 20 oktyabr2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, “Tələbin güzəşti” ilə əlaqədar 

banklarda uçotun aparılmasına dair hazırlanacaq qaydalara əlavə təkliflər və rəylər; 

51. 14 noyabr 2017, Vergilər Nazirliyi, Ümumi Hesabatlılıq Standartı (ÜHS) 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 (bundan sonra Anket) əldə edilməsi tələbi ilə bağlı Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının (ABA) nəzdində fəaliyyət göstərən “Çirkli Pulların Yuyulmasına qarşı 

mübarizə və Komplayens üzrə Ekspert Qrupu”nun üzvlərinin sualları; 



52. 25 dekabr 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, İpoteka Fondu, girovda olan söküntü 

əraziləri haqqında banklara öncədən məlumat təqdim edilməsi ilə bağlı ABA üzvlərinin 

təklifləri; 

53. 28 dekabr 2017, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, bankdaxili rotasiyalar və 

əvəzetmələrlə bağlı ABA-nın təklifləri; 

 

 
8. ARAŞDIRMA FƏALİYYƏTİ Əzizağa 

 

1. Azərbaycan bank sektorunda maliyyə texnologiyalarının tətbiqinə çəkilən xərclərin analizi; 

2. Avropa Birliyi, Mərkəzi-Şərqi Avropa və MDB ölkələrində bankların sayı /açılan-bağlanan 

bankların sayı, əhali sayı əsasında bankların sayının müqayisəsi/ yenilənmiş; 

3. Azərbaycan bank sektorunun konsentrasiya meyilləri; 

4. Korporativ borcların restrukturizasiyasına yanaşmalar: ölkə təcrübələri və “İstanbul 

yanaşması”; 

5. Rezolyusiya aləti kimi “körpü bank”: beynəlxalq təcrübə; 

6. Kontur-tsiklik kapital tələbləri haqqında arayış; 

7. İqtisadiyyatın kreditləşməsi və monetziasiya səviyyəsi /beynəlxalq müqayisə/  

8. Faizlərin subsidiyalaşdırılması təcrübəsi; 

9. Bankçılıq assosiasiyalarının nəzdində özəl kredit büroları; 

10. Pul baratlarının hərəkəti dinamikası /10 illik trend analizi/; 

11. ABB-nin restrukturizasiyası haqqında arayış; 

12. Türkdilli Ölkələrin Banklar Federasiyasının yaradılması potensialı haqqında arayış;  

13. Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondu haqqında arayış. 

 


