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1. BANK SEKTOUNA DAĠR TƏġƏBBÜSLƏR  

 

1. 8 yanvar 2019, Prezident Administrasiyası, MBNP, MB, Ədliyyə və Vergilər Nazirliyi, 

aidiyyati olan Ģəxslər ilə bağlı əqdlərin bağlanılması haqqında; 

2. 8 yanvar 2019, Vergilər Nazirliyi, VM 165.5-ci maddəsinin tətbiqinə aydınlıq gətirilməsi ilə 

baglı; 

3. 14 yanvar 2019, Banklara, “təcili ödəniĢlər” sisteminin yaradılması üzrə təkliflər barədə; 

4. 14 yanvar 2019, MBNP, Ġpotekanın dövlət qeydiyyatının adi və təcili formada ləğvi ilə bağlı 

dövlət rüsumu və xidmət haqqlarının aĢağı salınması və eyni tariflə müəyyən edilməsi 

məsələləri barədə; 

5.  5 fevral 2019, banklara, banklara aidiyyatı olan Ģəxslərlə bağlanan əqdlərin meyarlarının 

müəyyən edilməsi ilə bağlı; 

6.  19 fevral 2019, MBNP, MB, PA, ƏN, Ġcra BaĢ Ġdarəsi, “Ġcra haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununa təkliflər; 

7. 3 aprel 2019, banklara, vergi qanunvericiliyinin təkmlləĢdirilməsinə dair təkliflər barədə; 

8. 5 aprel 2019, PA, fiziki Ģəxslərin 5 il ərzində yaĢayıĢ yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaĢayıĢ 

sahələrinin təqdim edilməsində verginin tutulmaması barədə; 

9. 25 aprel 2019, MBNP, “Aktivlərin təsnifləĢdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün 

xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları”nın 11.6-cı maddəsinə əlavənin edilməsi haqqında;  

10.  30 aprel 2019, MBNP, MB, Vergilər Nazirliyi, vergi qanunvericiliyinin təkmlləĢdirilməsinə 

dair təkliflər barədə; 

11. 6 may 2019 Vergilər nazirliyi, Vergi Məcəlləsinə və vergi inzibatçılığına dair yenilənmıĢ 

təkliflər barədə; 

12. 14 iyun 2019, Vergilər Nazirliyi, PA, Vergi Məcəlləsinin 150.1.13-cü maddəsinə əlavənin 

edilməsi barədə; 

13. 19 iyun 2019, PA, MB, “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləĢdirilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanından irəli gələn 

məsələlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı təkliflər; 

14. 24 iyun 2019, PA, Mülki Məcəlləsinin 146.3.-cü maddəsinə əlavə və dəyiĢiklik edilməsi 

haqqında; 

15. 28 iyun 2019, ƏN, ĠBĠ, “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləĢdirilməsi haqqında” 

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

qanunvericilik aktlarına dair Azərbaycan Banklar Assosisasiyasına üzv banklar tərəfindən 

verilmiĢ əlavə və təkliflər barədə; 

16. 28 iyun 2019, PA, ƏN, MBNP, “Özəl icra” haqqında təkliflər barədə;  

17. 4 iyul 2019, PA, ƏN, MBNP, MB, “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların 

dərinləĢdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 aprel 2019-cu il tarixli 

Fərmanının icrası ilə bağlı bəzi qanunvericilik aktlarına dair Azərbaycan Banklar 

Assosisasiyasına üzv banklar tərəfindən verilmiĢ əlavə və təklifləri barədə;  

18. 16 iyul 2019, ABA üzvlərinə, Azərbaycan Respublikasının Ġnzibati Xətalar Məcəlləsində, 

“Banklar haqqında”, “Bank olmayan kredit təĢkilatları haqqında” və “Kredit büroları 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyiĢiklik barədə; 

19. 30 iyul 2019, banklara, “Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində 

dəyiĢikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” layihəsinə rəy və 

təkliflər barədə; 



20. 2 avqust 2019, PA, AM, MB, MBNP, “Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual 

Məcəlləsində dəyiĢikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” 

layihəsinə rəy və təkliflər barədə; 

21. 26 avqust 2019, MB, VN, MN, MBNP, müvafiq borclar üzrə vergi ödəyicilərinin bank 

hesablarına öncədən qoyulmuĢ məhdudiyyətlər mövcuddursa, müvafiq məhdudiyyətin də 

Ģəxsi hesab vərəqəsi üzrə məlumatlara uyğun formada online rejimde geri çağırılmasının 

təmin edilməsini təklif edilməsi barədə; 

22. 27 avqust 2019, MB, MBNP, banklara, “Bank kapitalının və onun adekvatlığının 

hesablanması Qaydaları”na edilmiĢ dəyiĢiklərlə əlaqədar Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının (ABA) üzvlərinin müvafiq rəy və təklifləri barədə;  

23. 27 sentyabr 2019, MBNP, “Aktivlərin təsnifləĢdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi 

üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları”nın 4.4-cü bəndinə aĢağıdakı məzmunda yeni 

mətnin əlavə edilməsi;  

24. 14 oktyabr 2019, ƏN, MBNP, ipoteka müqavilələrində ipoteka predmetinin iki və daha artıq 

satıĢ üsulunun eyni zamanda müəyyən edilməsi haqqında; 

25. 15 oktyabr 2019, MBNP, MB, 50 və 100 manatlıq əksinazlara tətbiq edilən rüsumun ləğv 

edilməsi və ya banklar tərəfindən Mərkəzi Banka təhvil verilmiĢ qeyd olunan əksinasların 

rüsum ödənilmədən dəyiĢdirilməsi məsələsi barədə; 

26. 31 oktyabr 2019, ƏN, müvafiq notariat xidmət haqqlarının qəbulu üzrə proqram 

təminatlarının ödəniĢ Ģirkətlərinin təqdim etdiyi terminallara inteqrasiyası təklifi barədə; 

27. 8 noyabr 2019, ƏN, MB, PA, Ġpoteka müqavilərinə icra məmurunun imzası və hərrac 

xərclərinin tutulması ardıcıllığı ilə bağlı: 

28. 12 noyabr 2019, PA, MBNP, ƏN, notariusların depozit hesablarına nağd pul vəsaitlərinin 

birbaĢa daxil edilməsini məhdudlaĢdırmaq və ya tam qadağan etmək, bunun əvəzində 

notariusun cari hesabına vəsaitin yalnız köcürmə yolu ilə həyata keçirilməsi təklifi barədə; 

29. 25 dekabr 2019, MB, Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavə və 

təkliflərin verilməsi.   

 

2. TƏDBĠRLƏR VƏ GÖRÜġLƏR (sayı - 67)  

 

1. Ümumi Yığıncaqlar – (sayı – 1)  

15 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Ümumi yığıncağı 

keçirilib.Yığıncağı giriĢ sözü ilə açan Zakir Nuriyev iclasın gündəliyində olan məsələlər barədə 

məlumat verib.Ġclasın gündəliyinə ABA-nın  2018-ci  il  üzrə  fəaliyyətinə  dair  hesabatın  

(görülmüĢ  iĢlər, 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  Ģtat cədvəlinin təsdiqi:  ABTM; Banklar və Biznes qəzeti; Biləsuvar bağça-

məktəb-lisey kompleksi və cari məsələlər daxil olub.Ġclasda 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 Ģtat cədvəli təsdiq edilib. 

 

 

2. Rəyasət Heyətinin iclasları – (sayı – 5) 

 



1.16 yanvar 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) Rəyasət Heyətinin 

iclası keçirilib. Ġclasın gündəliyində duran əsas məsələlər ABA-nın 2019-ci il üzrə iĢ 

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. Ġclas zamanı ABA-nın 

2019-cu il üzrə iĢ planı müzakirə olunub və təsdiq edilib. Həmçinin ABA-nın 2019-cu il 

üzrə büdcə və Ģtat cədvəli təsdiq edilib. Gündəlikdə duran digər məsələ- Daxili audit üzrə 

Ekspert Qrupunun”nun yaradılması da iclasda təsdiq edilib; 

2.Əhalinin sosial rifahının daha da yaxĢılaĢdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə köklü sosial-iqtisadi islahatlar aparılmıĢ, bir 

çox dövlət əhəmiyyətli qərarlar qəbul edilmiĢ və fərmanlar imzalanmıĢdır.Bu sənədlərin 

biri də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 fevral 2019-cu il tarixli “Azərbaycan 

Respublikasında fiziki Ģəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər 

haqqında” Fərmanıdır.  Bununla əlaqədar olaraq, 29 mart 2019-cu il tarixində Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyasının Rəyasət Heyətinin geniĢ tərkibdə iclası keçirilmiĢdir. Ġclasda 

yekdilliklə Qarabağ müharibəsi və 20 Yanvar Ģəhidlərinin 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 edilmiĢdir.Bundan 

sonra da banklara bu istiqamətdə əlavə güzəĢtlər edilməsi imkanlarının araĢdırılması 

tövsiyə edilmiĢdir; 

3.05 aprel 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Rəyasət Heyətinin 

növbəti iclası keçirilib.Ġclas zamanı “Fiziki Ģəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı 

əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı”nı ilə bağlı 

“Fiziki Ģəxslərin xarici valyutada olan kreditlərinin əsas məbləğinin devalvasiya 

nəticəsində manatla artmıĢ hissəsinin ödənilməsi mexanizminin və həmin məbləğə 

hesablanmıĢ faiz və dəbbə pulu (cərimə, penya) üzrə tətbiq ediləcək güzəĢtlərin müəyyən 

edilməsi Qaydası” müzakirə edilib. Qaydanın düzgün və vaxtında icrası üzrə görülməli 

olan tədbirlər nəzərdən keçirilib; 

4.31 iyul 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) Rəyasət Heyətinin 

iclası keçirilib.Ġclasın gündəliyində duran əsas məsələ “Məhkəmə-hüquq sistemində 

islahatların dərinləĢdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 aprel 

2019-cu il Fərmanının icrası ilə bağlı ABA tərəfindən müvafiq qurumlara təqdim edilmiĢ, 

bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və təkliflərin müzakirəsi və cari məsələlər olmuĢdur; 

5.24 oktyabr 2019-cu tarixində Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-nin baĢ ofisində  

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Rəyasət Heyətinin növbəti iclası baĢ 

tutub.Ġclasda bank sektorunun maliyyə vasitəçiliyinin artırılması imkanları və digər cari 

məsələlər müzakirə olunub. 

 

3.Forumlar – (sayı - 2) (3000-ə yaxın iĢtirakçı) 

1. 16-17 may 2019-cu il tarixlərində “Maliyyə və rəqəmsal texnologiyalar 

həftəsi”çərçivəsində  Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təĢkilatçılığı, Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi və Ġqtisadi Ġslahatların Təhlili, Kommunikasiya Mərkəzinin 

dəstəyi ilə keçirilən “FINTEX SAMMĠT – Maliyyə və Texnologiyalar Sammiti: 

Ödəmə mühitində yeni trendlər: innovativ həllər, maliyyə texnologiyaları və 



təhlükəsizlik” adlı Sammit öz iĢini yekunlaĢdırıb.Aidiyyəti dövlət qurumları, banklar və 

ödəniĢ ekosistemində təmsil olunan təĢkilatlarla yanaĢı, beynəlxalq maliyyə 

institutlarının, yerli və xarici ictimai təĢkilatların, habelə xarici dövlətlərin 

Azərbaycandakı səfirliklərinin nümayəndələrinin iĢtirak etdiyi bu tədbirdə Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatları, Yaponiya, Çin, Hindistan, Avropa Birliyi və Müstəqil Dövlətlər 

Birliyi ölkələrindən 100-ə yaxın beynəlxalq təĢkilatların və nüfuzlu Ģirkətlərin 

nümayəndələri iĢtirak ediblər; 

2. Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təĢkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, 

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və 

Ġqtisadi Ġslahatların Təhlili, Kommunikasiya Mərkəzinin dəstəyi ilə ənənəvi “IV 

BEYNƏLXALQ BANKÇILIQ FORUMU – NAĞDSIZ ĠQTĠSADĠYYAT: 

DAYANIQLI BANKÇILIĞA DOĞRU” adlı Forum uğurla baĢa çatıb.Ġki gün 

keçirilmiĢ bu ilki Forumda aidiyyəti dövlət qurumları, kommersiya bankları, yerli və 

xarici biznes və ictimai təĢkilatların rəhbərləri, beynəlxalq maliyyə institutları və xarici 

ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin nümayəndələri, həmçinin ABġ, Yaponiya, 

Avropa, Çin və MDB ölkələrindən 100-ə yaxın beynəlxalq təĢkilatların və nüfuzlu 

Ģirkətlərin nümayəndələri iĢtirak edirlər; 

 

 

4.Seminarlar, konfranslar, təlimlər və təqdimatlar – (sayı – 19) (900-ə yaxın iĢtirakçı) 

1.Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA), Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (IFC) 

və Ġsveçrənin Ġqtisadi Məsələlər üzrə Katibliyinin (SECO) təĢkilatçılığı ilə “DaĢınar əmlaka 

əsaslanan maliyyələĢmə imkalarından faydalanaq” adlı konfrans keçirilib. DaĢınar əmlakın 

yüklülüyü haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun qüvvəyə minməsi və DaĢınar 

əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinin fəaliyyətə baĢlaması daĢınar əmlaka əsaslananan 

maliyyələĢmənin tətbiqi üçün geniĢ imkanlar yaratmıĢdır. Bu sahədə göstərilmiĢ 

təĢəbbüslərin davamı olaraq, konfransda beynəlxalq ekspertlər tərəfindən daĢınar əmlaka 

əsaslanan maliyyələĢmə məhsulları barədə təqdimatlar nümayiĢ etdirilib; 

2.13 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosasiyasının(ABA)  “Risklərin Ġdarə 

Edilməsi üzrə” Ekspert Qrupu və “Xəzinədarlıq və Fondların Ġdarə Olunması üzrə” Ekspert 

Qrupu üzvlərinə “Xəzinədarlıq fəaliyyətində risklərin idarə edilməsi” mövzusunda Ziraat 

Bankın baĢ ofisində təlim təĢkil edilmiĢdir. Təlimdə Xəzinədarlıq idarəçiliyinin vacibliyi 

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

sövdələĢmələrinin hesablanmaları qaydaları və pərdəarxası məqamları təhlil olunmuĢdur. 

Eyni zamanda Mərkəzi Bankın bu əməliyyatlarda rolunun zəruriliyi və digər banklar ilə 

qarĢılıqlı əlaqələri qeyd edilmiĢdir; 

3.4 mart 2019-cu il tarixində Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC), Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası və Azərbaycan Banklar Assosiayası 

(ABA) IFC Elektron və Rəqəmsal Maliyyə Xidmətləri (ERMX) layihəsi çərçivəsində 

hazırlanan “Rəqəmsal bankçılıq: əlavə dəyər qatan xidmətlər” mövzusunda vebinar təĢkil 

edib.ABA-ın nəzdində fəaliyyət göstərən “ÖdəniĢ sistemləri və Alternativ Xidmət 

Kanalları” üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri üçün təĢkil olunan vebinarda, Azərbaycan da 

daxil olmaqla dünyada bankların rəqəmsallaĢmaq istəyi və əməliyyatların hansı hissəsinin 

rəqəmsallaĢdırılması araĢdırılıb. Seminarın əsas mövzuları “Rəqəmsal bankçılıq nədir?”, 

“Banklar hansı səbəbdən rəqəmsallaĢmaq 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”, “MüĢtəri yönümlü inqiliabi banklar”, 

“Keys – BBVA rəqəmsallığa doğru səyahət” olub.Vebinarı IFC (Dünya Bankı Qrupu) 

Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda Bankçılıq və Rəqəmsal Transformasiya Məsləhət 

Xidmətlərinə rəhbərli Kaiser Naseem keçirmiĢdir; 

4.14 mart 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası və Azərbaycan Bank Tədris 

Mərkəzinin birgə təĢkilatçılığı ilə bankların Ġnsan Resursları Departamentinin rəhbərləri 

üçün iĢgüzar səhər yeməyi təĢkil 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 çıxıĢ edib və bu anlayıĢın əsas izahını verib.GörüĢ 

geniĢ müzakirələrlə davam edib. Mövzunun aktuallığı və davamlı inkiĢafı müzakirələrin 

əhatəsinin geniĢlənməsinə səbəb olub; 

5.Sağlam kənd təsərrüfatı portfeli yaratmaq üçün kənd təsərrüfatı sektorunun gəlirli 

kreditləĢməsi, dəyər zəncirlərinin daxilində maliyyəyə olan ehtiyac və risklərin təsirlərinin 

azaldılması strategiyaları barədə maliyyə təĢkilatlarını məlumatlandırmaq məqsədilə 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyası Dünya Bankı Qrupunun üzvü olan Beynəlxalq Maliyyə 

Korporasiyası (IFC) ilə birlikdə  “Azərbaycanda rəqabətli kənd təsərrüfatının inkiĢafı: kənd 

təsərrüfatında mənfəətli dəyər zəncirlərinin maliyyələĢdirilməsi” mövzusunda konfrans 

keçirib.Konfransı giriĢ sözü ilə ĠFC-nin Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Aliyə 

Əzimova, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Ġdarə Heyəti sədrinin müavini vəzifəsini 

icra edən Asim Zülfüqarov, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və ĠnkiĢaf 

Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev, SECO təĢkilatının Cənubi Qafqaz üzrə regional 

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

6.05 aprel 2019-cu il tarixində  Azərbaycan  Banklar  Assosiasiyası (ABA) və Siyasi  

Psixologiya Mərkəzinin (SPM) birgə təĢkilatçılığı ilə təqdimat xarakterli tədbir təĢkil 

edilib.Tədbirdə biznes oyunları və simulyasiyalar vasitəsilə bank əməkdaĢlarının 

fəaliyyətinin  səmərəliliyinin artırılması mövzusunda müzakirələr aparılıb. Tədbirin spikeri 

“Nordic  Training  International”-ın  idarə  heyətinin üzvü, təlimçi Uğis  Strauss olub; 

7.Azərbaycan Banklar Assosiasiyası və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən 

“Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkiĢafına dair Strateji Yol Xəritəsi” 

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

geniĢləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası çərçivəsində maliyyə sektorunda çalıĢan 

mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının daha da artırılması, bu sahədə maliyyə savadlılığının 

yüksəldilməsi istiqamətində “Kobil systems” təĢkilatı ilə əməkdaĢlıq çərçivəsində növbəti 

tədbir keçirilib.“Elektron bankçılıq xidmətlərində təhlükəsizlik” mövzusunda keçirilən 

seminarda “Kobil systems” təĢkilatının 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 qarĢı mübarizə tədbirləri haqqında ətraflı 

məlumat verilib.QarĢılıqlı fikir mübadiləsinin aparıldığı görüĢdə həmçinin, elektron 

ödəniĢlərdə təhlükəsizlik sahəsində son trendlər, qabaqcıl banklar tərəfindən həyata 

keçirilən tədbirlər də müzakirə edilib; 

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

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təĢkilatçılığı ilə, “Accessbank” QSC-nin baĢ 



ofisində “Sahibkarlar üçün Rəqəmsal Maliyyə Texnologiyalarından istifadənin rolu və 

onlara gətirəcəyi üstünlüklər” mövzusunda seminar təĢkil edilmiĢdi.GörüĢdə “Ġnternet 

bankçılığın biznesdə rolu və istifadənin gətirəcəyi üstünlüklər”, “Rəqəmsal satıĢ kanalları 

və e-commerce-in biznesin inkiĢafında rolu” və “Rəqəmsal maliyyə texnologiyalarının 

biznesdə rolu” mövzularında təlimlər keçirilmiĢ və bu istiqamətdə müzakirələr 

aparılmıĢdır.Seminarda “Kapital Bank” ASC-nin, “Accessbank” QSC-nin və Ġqtisadi 

Ġslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin əməkdaĢları təlimçi qismində çıxıĢ 

etmiĢdirlər; 

9.13-17 may tarixləri arasında keçirilən “Maliyyə və Rəqəmsal Texnologiyalar Həftəsi” və 

keçən həftənin sonunda iĢini baĢa vurmuĢ  “FINTEX SAMMĠT – Maliyyə və 

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

Banklar Assosiasiyasının təĢkilatçılığı ilə “Avropa Banklar Federasiyasının Assosiativ 

üzvlərinin 48-ci iclası” öz iĢinə baĢlayıb.Ġclasda Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının 

prezidenti Zakir Nuriyev və  Avropa Banklar Federasiyasının siyasəti üzrə BaĢ Ġcraçı 

direktoru Sebastiyan  De  Brauver  açılıĢ nitqi ilə çıxıĢ edib.Daha sonra Sebastiyan  De  

Brauver Avropa bank-maliyyə sektorunda baĢ verən inkiĢaf  trendləri haqqında iclas 

iĢtirakçılarına məlumat verib.Ġclasda Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının Ġcraçı direktoru 

Yunus Abdulov ölkənin bankçılıq sektorunda inkiĢaf meylləri ilə bağlı çıxıĢ edib; 

10. 31 May 2019-cu il tarixində “Yapı Kredi Bank Azərbaycan”-nın təĢkilatçılığı  və 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının “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.ġ-nin müvafiq sahə üzrə mütəxəssisləri, bankın Maliyyə cinayətlərinin 

qarĢısının alınması üzrə direktoru Mehmet Tolga Ġncaz, Sanksiyalar və müxbir banklarla 

əlaqələr üzrə müdir Ahmet Kağan Sönmezer və baĢ mütəxəssis Ġrem Körgen tərəfindən 

keçirilib; 

11. “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkiĢafına dair Strateji Yol Xəritəsi” 

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

geniĢləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası çərçivəsində maliyyə sektorunda çalıĢan 

mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının daha da artırılması istiqamətində tədbirlər davam 

edir.Bu gün Azərbaycan Banklar Assosiasiyası və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 

birgə təĢkilatçılığı, “KPMG” beynəlxalq təĢkilatının dəstəyi ilə “RəqəmsallaĢma və 

innovativ həllər” mövzusunda tədbir keçirilir; 

12. 04 oktyabr 2019-cu il tarixində “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC-nin baĢ ofisində 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təĢkilatçılığı ilə “Biznes Davamlılığı (BD)” 

mövzusunda təqdimat xarakterli tədbir keçirilib.Təqdimat “Biznes davamlılığı” üzrə 

ekspert ƏĢrəf Həsənov tərəfindən edilib. Təqdimat zamanı Ģirkətlərdə hansı proseslərin 

necə və nələri nəzərə almaqla inkiĢaf etdirməyin lazım olduğunu və bununla da birbaĢa və 

dolayısı yolla BD tətbiqinə dəstək olmağın mümkünlüyü və üstünlükləri haqqında, 

həmçinin biznes davamlılığının informasiya təhlükəsizliyində rolu haqqında misallar 

təqdim edilib; 

13. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının dəstəyi, “ĠKT LAB” Tətbiq və Tədris Mərkəzinin və “IS3S” (Information 

Security Solutions) Ģirkətinin birgə təĢkilatçılığı ilə dövlət qurumlarının, bankların və özəl 

təĢkilatların rəhbər Ģəxsləri və menecerləri üçün ĠT təhlükəsizliyin əsasları sahəsi üzrə 

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



kibertəhlükəsizlik üzrə idarəetmə prosesində iĢtirak edən Ģəxslərin biliklərinin 

artırılmasıdır.Tədbir iĢtirakçılarına dünyada trend sahələrdən biri olan kibertəhlükəsizlik 

sahəsinin əhəmiyyəti və bu sahə üzrə mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı məlumat 

verilib; 

14. “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkiĢafına dair Strateji Yol Xəritəsi” 

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

geniĢləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası çərçivəsində 18 oktyabr tarixində 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının və Maliyyə  Bazarlarına  Nəzarət Palatasının 

təĢkilatçılığı ilə “Zolotaya Korona” pul köçürmə sisteminin ekspertlərinin iĢtirakı ilə pul 

köçürmə sisteminin fəaliyyəti, pul köçürmə sistemləri üzərindən aparılan əməliyyatlarda 

risklərin qarĢısının alınması təbdirləri, fırıldaqçılıq halları və onlara qarĢı mübarizə 

mövzusunda seminar keçirilib; 

15. Azərbaycan Mərkəzi Bankının təĢkilatçılığı, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının 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 ĠT və ĠT təhlükəsizlik üzrə rəhbər 

Ģəxsləri iĢtirak edib; 

16. 08 noyabr 2019-cu il tarixində “Nağdsız Cəmiyyət Günləri” çərçivəsində “SWIFT Meetup” 

tədbiri keçirilmiĢdir.Tədbirdə SWIFT tərəfindən təqdim edilən yeni bulud interfeysi və 

arxivləĢdirmə həlləri, Universal ÖdəniĢ Təsdiqləri və gpi icma yanaĢması, eləcə də ödəniĢ 

kateqoriyalarına üzrə ISO 20022 standartında qlobal miqrasiya ilə bağlı təqdimətlar 

nümayiĢ etdirilmiĢdir; 

17. 05 noyabr 2019-cu il tarixində “Nağdsız Cəmiyyət Günləri” çərçivəsində “Open Banking 

Meetup” tədbiri keçirilmiĢdir.Tədbirdə Open Banking üzrə mövcud trendlər, innovasiyalar, 

mümkün risklər və onların tənzimlənməsi, eləcə də bu istiqamətdə Türkiyə, Rusiya və 

PolĢa təcrübələri ilə bağlı təqdimətlar nümayiĢ etdirilmiĢdir.“Open Banking Meetup”-da 

KOOPHub və FintechPark Ģirkətlərinin təsisçisi Mustafa Baltacı, PolĢa Banklar 

Assosiasiyasının layihə meneceri Maciej Kostro və Rusiya Elektron Valyuta və Pul 

Köçürmələri Assosiasiyasının icraçı direktoru Pavel ġust məruzəçi qismində çıxıĢ 

etmiĢlərdir; 

18. 07 noyabr 2019-cu il tarixində “Cash Professionals – First Meet-Up” tədbiri 

keçirilmiĢdir.Tədbir Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ilə Cənubi Koreyanın Kisan 

Electronics Ģirkəti tərəfindən təĢkil olunmuĢdur.Tədbir zamanı xəzinə iĢinin 

təkmilləĢdirilməsi üçün zəruri texnologiya yenilikləri müzakirə olunmuĢ, bank əməkdaĢları 

bu istiqamətdə təcrübə mübadiləsi həyata keçirmiĢlər; 

19. 6 dekabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının və Azərbaycan 

Banklar Asossiasiyasının birgə təĢkilatçılığı ilə SWIFT təĢkilatının ekspertləri tərəfindən 

bankların ödəniĢ və hesablaĢmalar sahəsinə rəhbərlik edən Ģəxsləri üçün seminar 

keçirilmiĢdir. Ġnteraktiv formada keçirilmiĢ seminar maliyyə sistemində universal standart 

olan ISO 20022 standartının tətbiqi ilə bağlı məsələləri əhatə etmiĢdir. 

 

5.Dövlət qurumları ilə görüĢlər – (sayı – 14) 

 

1.17 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 görüĢ keçirilib. GörüĢ cari ilin 



fevral ayından etibarən Mərkəzi Bank tərəfindən təĢkil ediləcək “Kartla ödə, kartla qazan” 

adlı tirajlı stimullaĢdırıcı lotereyanın banklarla kommunikasiyası ilə əlaqədar keçirilib. Belə 

ki, əhalinin rəqəmsal ödəniĢlərə marağının artırılması məqsədilə keçirləcək lotoreyanın 

Ģərtlərinin daha geniĢ kütləyə çatdırılması üçün bankların dəstək vermə formaları müzakirə 

edilib. Bankların marketinq nümayəndələri ilə müzakirə zamanı lotoreyanın ilk visual 

posteri, sloqanı-təbliğat materialları təqdim edilib; 

2.Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) rəhbərliyi ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

yanında Aqrar Kredit və ĠnkiĢaf Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev arasında görüĢ keçirilib. 

GörüĢ zamanı kənd təsərrüfatını kreditləĢməsi sahəsindəki mövcud vəziyyət, qarĢıya çıxan 

çağırıĢlar və onların həlli yolları müzakirə edilib; 

3.Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) rəhbərliyi, Assosiasiyanın nəzdində fəaliyyət 

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

“Elektron Hökumətin ĠnkiĢafı Mərkəzi” arasında görüĢ keçirilmiĢdir. GörüĢ Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti yanında VətəndaĢlara Xidmət və Sosial Ġnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyinin tabeliyində “Elektron Hökumətin ĠnkiĢafı Mərkəzi” tərəfindən həyata 

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

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

əlaqəli olduğunu nəzərə alaraq birgə əməkdaĢlıq məsələrini müzakirə etmək məqsədi ilə 

baĢ tutub; 

4.01 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ġcra baĢ 

idarəsinin rəhbərliyi ilə  Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Rəyasət Heyəti 

arasında görüĢ keçirilib.GörüĢdə Nazirliyin Ġcra baĢ idarəsinin Rəisi – BaĢ icra məmuru 

Nurəddin Mustafayev, baĢ idarənin digər rəhbər Ģəxsləri, ABA-nın prezidenti Zakir 

Nuriyev, ABA-nın Rəyasət Heyətinin üzvləri iĢtirak ediblər.GörüĢ zamanı icra prosesinin 

təkmilləĢdirilməsi, icrada olan iĢlərin icrasının sürətləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi 

aparılıb, ABA üzvlərinin təklifləri Ġcra baĢ idarəsinin rəhbərliyi ilə müzakirə edilib. 

GörüĢdə Ġcra baĢ idarəsi tərəfindən “Elektron icra” informasiya sistemi haqqında təqdimat 

keçirilib, icra prosesinin rəqəmsal texnologiyalardan istifadə etməklə təkmilləĢdirilməsi və 

asanlaĢdırılması üzrə görülmüĢ və qarĢıda duran iĢlər, habelə hazırlanmaqda olan icra 

sahəsində vahid normativ hüquqi aktın – “Azərbaycan Respublikasının Ġcra Məcəlləsi”nin 

layihəsi barədə məlumat verilib; 

5.07 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təĢkilatçılığı ilə 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB) ilə bankların MüĢtəri  xidmətlərinə  

məsul  olan  department rəhbərləri və  əsas bölmə  rəhbərləri  ilə görüĢ keçirilib. GörüĢün 

əsas müzakirə mövzusu Mərkəzi Bank tərəfindən 1 fevral 2019-ci il tarixindən baĢlayaraq 

geniĢ əhali  təbəqəsini  əhatə  edəcək  üç  aylıq  “Kartla  ödə,  kartla  qazan”  stimullaĢdırıcı 

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

cavablandırılması və müĢtərilərə məlumatların daha lakonik, daha düzgün Ģəkildə verilməsi 

üçün müĢtəri xidmətlərini maraqlandıran bütün suallara AMB-nin əməkdaĢları tərəfindən 

aydınlıq gətirilib. Həmçinin AMB əməkdaĢları bank nümayəndələrinə lotoreya ilə bağlı  

ətraflı məlumat da veriblər; 

6.13 mart 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təĢkilatçılığı ilə 

VətəndaĢlara  Xidmət  və  Sosial  Ġnnovasiyalar üzrə  Dövlət  Agentliyi (ASAN) ilə bank 

nümayəndələri arasında görüĢ keçirilib.GörüĢün əsas məqsədi 108  “Çağrı” mərkəzi  

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



mərkəzlərinin  yaradılması  və  təkmilləĢdirilməsi  üçün geniĢ imkanların təklif edilməsi 

olub; 

7.01 May 2019-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Bazar əməliyyatları 

departamentinin direktoru Əli Əhmədov ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının nəzdində 

fəaliyyət göstərən “Xəzinədarlıq və Fondların Ġdarə Olunması” üzrə Ekspert Qrupunun 

növbəti görüĢü keçirilib. GörüĢdə Xəzinədarlıq və Fondların Ġdarə Olunması üzrə  Ekspert 

Qrupunun sədri Aydın Hüseynov və qrupa üzv olan bankların nümayəndələri iĢtirak 

ediblər.GörüĢ zamanı Mərkəzi Bankın pul siyasəti əməliyyatları o cümlədən depozit və not 

hərracları və banklararası bazarın inkiĢafına dair müzakirələr aparılmıĢ və bankları 

maraqlandıran suallar cavablandırılmıĢdır; 

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

Fondların Ġdarə Olunması üzrə” Ekspert Qrupunun Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatasının əməkdaĢları ilə görüĢü keçirilib.GörüĢdə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Departamentinin Direktoru vəzifəsini icra edən 

Samir Ġsmayılov və departamentin digər əməkdaĢları, “Xəzinədarlıq və Fondların Ġdarə 

Olunması üzrə” Ekspert Qrupunun sədri Aydın Hüseynov və bankların nümayəndələrindən 

ibarət Qrupun üzvləri iĢtirak edib; 

9.12 iyul 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Komplayns” 

Ekspert Qrupunun Mərkəzi Bankda görüĢü keçirilib. GörüĢdə Azərbaycan Respublikasında 

rəqəmsal ödəniĢlərin geniĢləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan Ani 

ÖdəniĢlər Sistemi (AÖS) ilə bağlı müzakirə aparılmıĢdır.GörüĢdə Mərkəzi Bank rəsmilərilə 

yanaĢı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının və Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 

rəsmiləri də iĢtirak etmiĢdir; 

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

Azərbaycan Banklar Assosiasiyası arasında görüĢ keçirilmiĢdir. GörüĢ zamanı məhkəmə və 

icra sahəsində bankların qarĢılaĢdıqları məsələlər ilə bağlı geniĢ müzakirələr 

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

göstərilməsi məqsədi ilə nazirlik və bank nümayəndələrindən ibarət məhkəmə və icra 

məsələləri sahəsində 2 (iki) ĠĢçi qrupunun yaradılması qərara alınmıĢdır; 

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

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin ĠnkiĢafı Agentliyinin (KOBĠA) 

yanında Ġctimai ġuranın nümayəndələri arasında görüĢ keçirilib.GörüĢdə ABA-nın 

prezidenti Zakir Nuriyev, ABA-nın icraçı direktoru Yunus Abdulov və “KOBĠA” yanında 

Ġctimai ġuranın sədri Fərhad QaraĢov iĢtirak ediblər; 

12. 30.10.2019-cu il tarixində Ədliyyə Nazirliyində nazir müavini Vilayət Zahirovun sədrliyi 

və digər Ġdarə rəislərinin iĢtirakı ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) 

ekspertləri ilə birgə yeni yaradılmıĢ “Məhkəmə ĠĢçi Qrupu” və “Ġcra ĠĢçi Qrupu” 

qruplarının nümayyəndələri arasında görüĢ keçirilmiĢdir.GörüĢ zamanı qrupların fəaliyyət 

istiqamətləri, qarĢılarına qoyulan və bankları narahat edən məsələlər, bunların mümkün 

həlli yolları müzakirə edilmiĢdir; 

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

maliyyə sektorunda çalıĢan mütəxəssislərin rəqəmsal transformasiya və tətbiq edilən həll 

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

yüksəldilməsi məqsədilə “BPC Banking Technologies” Ģirkətinin ekspertinin iĢtirakı ilə 

“Rəqəmsal bankçılıq: bankların rəqəmsallaĢmaya yanaĢması üzrə beynəlxalq təcrübə” 

mövzusunda seminar keçirilib; 



14. Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin iqtisadi müĢavirədə verdiyi tapĢırıqlardan 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 iĢinin yaxĢılaĢdırılması, bu sahədə qarĢıya 

çıxan problemlərin operativ həlli məqsədilə birgə iĢçi qrupları yaradılaraq qısa müddətdə 

səmərəli fəaliyyət göstərib.Bu sahədə iĢ daim nəzarətdə saxlanılmaqla Ədliyyə naziri Fikrət 

Məmmədov tərəfindən bank sektorunun bir qrup rəhbər Ģəxsləri ilə görüĢ keçirilib. 

Tədbirdə iĢçi qrupları tərəfindən görülən iĢlər barədə məlumat dinlənilib və qarĢıda duran 

məsələlər müzakirə olunub. 

 

6.Beynəlxalq və digər təĢkilatlarla görüĢlər – (sayı – 15) 

1. 6 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Ġnsan 

Resurslarının Ġdarə Olunması üzrə” Ekspert Qrupu ilə “Korn Ferry” Ģirkəti arasında 

görüĢ baĢ tutub. ƏməkdaĢlıq çərçivəsində keçirilən görüĢdə Ekspert Qrupunun üzvləri, 

“Korn Ferry” əməkdaĢları-Ersin Yıldırım və Gökhan Toğrul iĢtirak ediblər. GörüĢdə 

gələcək əməkdaĢlıq məsələləri müzakirə edilib; 

2. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) 

arasında görüĢ keçirilib.GörüĢdə ABA-nın prezidenti Zakir Nuriyev, icraçı direktoru 

Yunus Abdulov, baĢ iqtisadçısı Əzizağa Haxverdiyev, eləcə də IFC-nin proqram 

meneceri Leah Soroka və Azərbaycan Ġnvestisiya Mühiti və Aqrobiznes Rəqabətliliyi 

Layihəsinin Azərbaycanda nümayəndəsi Aqil Abdullayev iĢtirak ediblər.GörüĢ zamanı 

kənd təsərrüfatının maliyyələĢdirilməsinin cari statusu və təkmilləĢdirilməsi 

imkanları,eləcə də kənd təsərrüfatının maliyyələĢdirilməsində olan çağırıĢlar barədə 

fikir mübadiləsi aparılıb.Həmçinin, Ġsveçrə Ġqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi 

(SECO) tərəfindən maliyyələĢdirilən “Azərbaycan Ġnvestisiya Mühiti və Aqrobiznes 

Rəqabətliliyi Layihəsi” və bu yöndə ABA-nın əməkdaĢlıq imkanları müzakirə olunub; 

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

mühüm vəzifələr üçün peĢə tələblərinin və onların ölçülməsi alətlərinin hazırlanması 

məqsədilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (MBNP) tərəfindən dəvət olunmuĢ 

beynəlxalq ekspert  Mariola Szymańska-Koszczyc ilə Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyası (ABA) arasında görüĢ baĢ tutub. GörüĢdə ABA-nın prezidenti Zakir 

Nuriyev və icraçı direktoru Yunus Abdulov, MBNP nümayəndələri iĢtirak ediblər. 

GörüĢ əsnasında ekspertə ABA-nın fəaliyyəti, ABA nəzdində fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin (ABTM) gördüyü iĢlər, təlim və sertifikasiya 

məsələləri barədə məlumat verilib, bu sahədə tələb olunan təkmilləĢmələr istiqamətində 

fikir mübadiləsi aparılıb; 

4. 12 mart 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ilə Asiya ĠnkiĢaf Bankı 

regional nümayəndəliyi arasında görüĢ keçirilib.GörüĢdə ABA-nın prezidenti Zakir 

Nuriyev və icraçı direktor Yunus Abdulov, həmçinin Asiya ĠnkiĢaf Bankının yerli 

nümayəndəsi Nail Vəliyev və qurumun digər nümayəndələri iĢtirak ediblər.GörüĢ 

zamanı Azərbaycanda bank sektorunun maliyyə vasitəçiliyi rolunun artırılması 

imkanları, həmçinin regionlarda maliyyə savadlılığı və kreditləĢmə vəziyyəti müzakirə 

edilib; 

5. 26 aprel 2019-cu il tarixində Kiçik və Orta Biznesin ĠnkiĢafı Agentliyi tərəfindən 

xaricdən dəvət edilmiĢ ekspert-AniCap Ģirkətinin baĢ icraçı direktoru David Monkman  

və  Azərbaycan  Banklar Assosiasiyasının rəhbərliyi arasında görüĢ 



keçirilmiĢdir.GörüĢdə sahibkarlığın maliyyələĢdirilməsi, kiçik və orta biznes 

subyektlərinin maliyyə əlçatanlığı barədə fikir mübadiləsi aparılmıĢ, ekspertə ölkədə bu 

istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərlə bağlı  məlumat verilmiĢ və gələcək əməkdaĢlıq  

imkanları  istiqamətində müzakirələr aparılmıĢdır; 

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

(AKB) arasında Unibank ASC-nin baĢ ofisində görüĢ keçirilib.GörüĢün gündəliyinə 

banklar tərəfindən verilən müxtəlif ölkədaxili qarantiyaların kredit bürosunda müvafiq 

qaydada əks etdirilməsi ilə qarantiyaların benefisiarlarının risklərini azaldılmasına nail 

olunması məsələsi daxil edilmiĢdi.AKB baĢ direktoru Elçin Həbibov bu məqsədlə büro 

tərəfindən hazırlanmıĢ mexanizm təklif edib.Təklif edilmiĢ mexanizm ətrafında 

müzakirələr aparılıb, bir sıra fikirlər bildirilib; 

7. 13 iyun 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “ÖdəniĢ 

sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları üzrə” Ekspert Qrupu və Ġcbari Sığorta 

Bürosunun (ĠSB) nümayəndələri arasında görüĢ keçirilib.GörüĢdə Hökümət ÖdəniĢ 

Portalına  (HÖP) qoĢulmuĢ və bu infrastruktur vasitəsilə banklar tərəfindən “həyat 

sığortası” üzrə plastik kartlarla ödənilən sığorta haqlarına tətbiq edilən xidmət haqqı 

tarifləri müzakirə edilmiĢdir; 

8. 20 iyun 2019-cu il tarixində Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) Azərbaycan üzrə 

missiyası Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına (ABA) üzv banklar arasında görüĢ 

keçirilib.GörüĢdə, BVF-nu Azərbaycan missiyasının nümayəndələri Fondun Orta ġərq 

və Mərkəzi Asiya bölməsinin və Maliyyə Məsələləri departamentinin iqtisadçıları 

Anastasia Guscina və Galen Sher təmsil edirdilər.Dəyirmi masada, ölkədə bank 

sektorunun cari vəziyyəti, sektorun tənzimlənməsi məsələləri, korporativ və pərakəndə 

bankçılıqda yeni meyillər, 2015-16-cı illərdəki neft Ģokundan sonra kreditləĢmədə 

tətbiq olunan yeni standartlar, burada ortaya çıxan problemlər, risklərin 

qiymətləndirilməsi və maliyə sektorunda aparılan hüquqi islahatlara dair fikir 

mübadiləsi aparılıb; 

9. Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) icraçı direktoru Yunus Abdulov  və 

ABA-nın nəzdindəki “ÖdəniĢ Sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları” üzrə Ekspert 

Qrupunun üzvləri ilə “Visa Ġnc.” beynəlxalq kart təĢkilatının nümayəndələri arasında 

görüĢ keçirilib.GörüĢdə “ÖdəniĢ Sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları” üzrə 

Ekspert Qrupunun üzvləri Eltəkin Rəhimov, Teymur AğakiĢiyev və “Visa Ġnc.”  

beynəlxalq kart təĢkilatının Qafqaz, Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) və Cənub-ġərq  

Avropa regionu üzrə baĢ meneceri Kristina Doros, Biznes ĠnkiĢaf üzrə Direktor Nurlan 

Hacıyev, MDB və Cənub-ġərqi Asiya regionunda Hökümətlə Əlaqələr üzrə baĢ 

direktor Ġrina Kamxadze, MDB və Cənub-ġərqi Asiya regionunda Hökümətlə Əlaqələr 

üzrə direktor Yuliya ZavaliĢina, Biznes Həlləri üzrə direktor Olqa Rudenko, Avropa, 

Yaxın ġərq və Afrika ölkələrində Böyük Korporativ Biznes üzrə rəhbər Klayd Bleyr 

Rosanovski iĢtirak edib; 

10. 20 avqust 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosasiyasının (ABA) Ġcra aparatı 

nümayəndələri Almaniya Əmanət Bankları Assosasiyasının (AƏBA) Assosasiyaları 

Ġdarəetmə üzrə eksperti Tobias Grapetin baĢçılığı ilə nümayəndələri arasında görüĢ 

keçirilmiĢdir.GörüĢdə Tobias Grapet AƏBA-nın təĢkilatı strukturu və fəaliyyətinin əsas 

istiqamətlərini əks etdirən təqdimat keçirmiĢ, ABA nümayəndələrinin suallarını 

cavablandırmıĢdır; 



11. 21 avqust 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) ilə Almaniya 

Əmanət Bankları Assosasiyasının nümayəndələri arasında görüĢ keçirilib.GörüĢdə 

ABA-nın Prezidenti Zakir Nuriyev, baĢ iqtisadçı Əzizağa Haqverdiyev, layihələr üzrə 

menecer Elçin Həsənov, həmçinin Almaniya Əmanət Bankları Assosasiyasının 

assosasiyaları idarəetmə üzrə eksperti Tobias Grapentin, Beynəlxalq ƏməkdaĢlıq üzrə 

Əmanət Kassaları Fondunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Eduard ġmit və bankçılıq 

üzrə eksperti Ġlham Qafarov iĢtirak edib; 

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

Kredit Bürosunun (AKB) rəhbərliyi və Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) 

“Kredit iĢi” Ekspert Qrupu arasında görüĢ keçirilib.GörüĢdə Ekspert Qrupu tərəfindən 

kreditləĢmə ilə bağlı AKB-yə  təqdim edilmiĢ təkliflərə baxılıb və bu istiqamətdə  

müzakirələr aparılıb; 

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

Banklar Birliyinin (TBB) birgə təĢkilatçılığı ilə ABA-nın “ÖdəniĢ sistemləri və 

alternativ xidmət kanalları üzrə” Ekspert Qrupunun Türkiyəyə səfəri baĢ tutub.“Türkiyə 

Təcrübə Mübadiləsi Proqramı” adı altında keçirilən görüĢlər çərçivəsində ABA-nın 

Ekspert Qrupu banklar, aidiyyatı dövlət qurumları və ödəniĢ sistemi Ģirkətləri ilə 

görüĢlər keçirmiĢdir. Ġlk olaraq TBB-nin ekspertləri tərəfindən bank sisteminin cari 

vəziyyəti, həyata keçirilən islahatlar, rəqəmsal ödəniĢlər və xarakterik xüsusiyyətləri, 

tətbiq edilən innovativ ödəniĢ həlləri istiqamətində təqdimatlar keçirilmiĢdir; 

14. 07 noyabr 2019-cu il tarixində “Nağdsız Cəmiyyət Günləri” çərçivəsində “Oracle 

Meetup” tədbiri keçirilmiĢdir.Tədbirdə “Oracle” Ģirkətinin nümayəndələri tərəfindən 

bank sektorunda artan rəqabət çərçivəsində müĢtərilərə olan yanaĢmadakı dəyiĢikliklər, 

onların maliyyə ehtiyaclarını qiymətləndirməkdə və xidmətlər təqdim etməkdə yüksək 

texnologiyalardan və süni intelektdən istifadə imkanları ilə bağlı təqdimatlar nümayiĢ 

etdirilmiĢdir. Həmçinin maliyyə idarəetməsi və back office əməliyyatları üzrə yenilikçi 

həllər haqqında da iĢtirakçılara məlumat verilmiĢdir; 

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

spiker qismində çıxıĢ edən “Commerzbank”ın nümayəndəsi cənab Volker den Ouden-

in 06 noyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının “Komplayns” 

Ekspert Qrupu ilə görüĢü keçirilmiĢdir. 

 

7.Sosial və maliyyə savadlığı tədbirləri - (sayı – 11) (600-ə yaxın iĢtirakçı) 

1. 23 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan banklar Assosiasiyasının (ABA) təĢkilatçılığı ilə 

“Banklararası Boulinq Çempionatı-2019” keçirilib.Çempionatda 19 bankı təmsil edən 

komandalar iĢtirak 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 uduĢ fondunda təyin edilən hədiyyələr və kubokla 

mükafatlandırılıblar.“Banklararası Boulinq Çempionatı-2019” “Antaris” MMC-nin təĢkilati 

dəstəyi ilə keçirilib.Qeyd edək ki, tədbir Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA)  

Strateji Planında üzv banklarla birgə sosial yönlü layihələrin həyata keçirilməsi hədəfinə 

uyğun olaraq təĢkil edilib.Xatırladaq ki, “Banklararası Boulinq Çempionatı” bu il ilk dəfə 

olaraq keçirilib; 

2. 05 mart 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təĢkilatçılığı ilə 

“Cəmiyyətdə qadın menecerin rolu” adlı tədbir keçirilib.Ötən ildən etibarən keçirilən tədbir 

bu il “Göründüyündən güclü, olduğundan zərif” adı ilə baĢ tutub.Tədbiri giriĢ sözü ilə açan 



ABA-nın prezidenti Zakir Nuriyev bank sektorunda qadınların rolundan və bu rolun 

əhəmiyyətindən danıĢıb.Daha sonra tədbirin spikerlərinə söz verilib. Əvvəlcə Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rzayev “Qadın incəsənətdə” adlı mövzu ilə çıxıĢ edib. Daha 

sonra “Accessbank” QSC-nin Ġdarə Heyətinin sədri Anar Həsənov “Qadın bank 

sektorunda” adlı mövzu ilə çıxıĢı davam etdirib. Növbəti spiker “Yapı Kredi Bank 

Azərbaycan” QSC-nin Ġdarə Heyətinin üzvü Sinan AğırbaĢ “ĠĢgüzar qadın, xarici təcrübə” 

adlı çıxıĢ ilə xarici təcrübəni rəqəmlərlə qonaqların diqqətinə çatdırıb. Sonuncu çıxıĢçı-

“Alpha Coaching & Consalting” Ģirkətinin nümayəndəsi “Emosional liderlik” adlı təqdimat 

keçirib; 

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

Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkiĢafına 

dair Strateji Yol Xəritəsi”, həmçinin Prezidentin 2018-ci il 26 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiĢ “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödəniĢlərin 

geniĢləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” icrası ilə əlaqədar müxtəlif tədbirlər həyata 

keçirir. Bu tədbirlərdən biri də Qlobal Pul Həftəsi çərçivəsində Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının (ABA) və Mərkəzi Bankın təĢəbbüsü və Almaniya Beynəlxalq 

ƏməkdaĢlıq üzrə Əmanət Kassaları Fondunun və Təhsil Nazirliyinin birgə təĢkilatçılığı ilə 

keçirilmiĢ Avropa Pul Viktorinasının (Europian Money Quiz) milli mərhələsi olub. 

Yekunda, I, II və III yerləri bölüĢmüĢ qaliblərə mükafatlar, digər iĢtirakçılara isə müxtəlif 

hədiyyələr və sertifikatlar təqdim olunub. Viktorinanın qaydalarına əsasən, I yerin qalibləri 

– 257 nömrəli məktəbin Ģagirdi Fərid Rəcəbov və  220 nömrəli məktəbin Ģagirdi 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 Ģəklində davamlı olaraq keçirilir və bu tədbirin də illik 

əsasda baĢ tutacağı gözlənilir; 

4. Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təĢkilatçılığı və “Bank Respublika”nın dəstəyi 

ilə Xətai rayonunda yerləĢən 263 saylı məktəbdə məktəbin psixoloqu GülĢən Zeyniyeva 

tərəfindən Ģagirdlər və valideynlər üçün maliyyə savadlılığına dair tədbir keçirilib. 

Tədbirdə Ġcra hakimiyyətinin nümayəndələri , Mərkəzi Bankın əməkdaĢları, məktəbin 

direktoru, müəllimlər, Ģagirdlər, valideynlər və rayon sakinləri iĢtirak ediblər.Tədbirin 

keçirilməsində məqsəd məktəbliləri maliyyə savadlılığına dair ümumi anlayıĢlarla tanıĢ 

etmək, onlarda yığım, qənaət və pul haqqında ilkin fikirlər formalaĢdırmaq olub.Ġlk olaraq 

tədbirin təĢkilatçıları iĢtirakçılara maliyyə savadlılığı barədə geniĢ məlumat verib, gənclərin 

maliyyə maarifləndirilməsinin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıblar. Daha sonra məktəbin 

Ģagirdləri pulun tarixi, müxtəlif ölkələrin pul niĢanları, büdcə, qənaət və yığım mövzuları 

üzrə maraqlı səhnəciklər göstəriblər.Sonda təĢkilatçılar tərəfindən məktəblilər arasında 

maliyyə savadlılığı mövzusunda keçirlən rəsm müsabiqəsinin qaliblərinə eləcə də tədbirdə 

iĢtirak 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, PAġA Bank və Azərbaycan Dövlət 

Ġqtisad Universitetinin təĢkilatçılığı ilə tələbələrin PAġA Bank-ın Rəqəmsal 

Laboratoriyasına səfəri təĢkil edilmiĢdir.  Ziyarət çərçivəsində tələbələrə Rəqəmsal 

Laboratoriyanın fəaliyyəti haqqında məlumat verilmiĢ və onların sualları 

cavablaĢdırılmıĢdır; 



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

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının və 

Azərbaycan Dövlət Ġqtisad Universitetinin təĢkilatçılığı ilə 13  May 2019-cu il tarixində 

Azərbaycan Dövlət Ġqtisad Universitetinin tələbələrinə “Rəqəmsal Maliyyə 

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

təĢkil edilmiĢdir.Açıq dərs zamanı tələbələrə “Rəqəmsal texnologiya dövründə karyera 

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

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

təĢkil edilmiĢdir; 

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

ġahmat Federesiyasının təĢəbbüsü ilə  Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 

96-cı ildönümünə həsr olunmuĢ banklararası Ģahmat yarıĢı baĢa çatıb.YarıĢın nəticələrinə 

əsasən Ģəxsi komanda çempionatında “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC qalib gəlib.2-

ci və 3-cü yerlərdə isə müvafiq olaraq “Kapital Bank” ASC və “TuranBank” ASC 

qərarlaĢıb.Banklararası Ģahmat çempionatında Ģəxsi 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 

qərarlaĢıb; 

8. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası Ġctimai Birliyinin təĢkilatçılığı ilə (ABA) üzv təĢkilatların 

əməkdaĢlarının, ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən Ekspert Qruplarının motivasiyası 

məqsədilə “Xəzərin sahilində 2019” tədbiri keçirilib. 2017-ci ildən baĢlayaraq keçirilən 

motivasiya xarakterli bu tədbir  bu dəfə “Yeni BaĢlanğıclara” adı ilə baĢ tutub. Tədbirdə 

motivasiya xarakterli təlim və əlaqədar oyunlar, fərqli əyləncəli müsabiqələr təĢkil olunub; 

9. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının birgə iĢtirakı 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 Ġqtisad 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 

əməkdaĢın iĢtirak 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 

müəyyənləĢdirilməsi 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 qərarlaĢıb. 
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Hüquqi məsələlər üzrə Ekspert Qrupu 

 

Qrupun iclasları (iĢçi qruplarının görüĢləri daxil olmaqla) 

 

1. 9 yanvar 2019-cu il, ĠĢçi qrupunun iclası, 2019 cu il üçün iĢ planının və müzakirə olunacaq 

prioritet məsələlərin nəzərdən keçirilməsi. 

2. 22 fevral 2019-cu il, Ġcra BaĢ idarəsi ilə yaradılmıĢ ĠĢçi Qrupunun iclası 

3. 17 mart 2019-cu il, 28 fevral 2019-cu il tarixli “Azərbaycan Respublikasında fiziki Ģəxslərin 

problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanının tətbiqi ilə əlaqədar yaradılmıĢ ĠĢçi qrupunun iclası 

4. 19 aprel 2019-cu il, ĠĢçi qrupunun iclası, Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların 

dərinləĢdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanında göstərilən bəzi 

müddəalar və “Azərbaycan Respublikasında fiziki Ģəxslərin 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 inkiĢafın dair Yol xəritəsinin icrası ilə əlaqədar ĠĢçi 

qrupunun MBNPda görüĢü 

6. 27 iyun, 6, 20 sentyabr 2019-cu il, Konstitusiya Məhkəməsinin müvafq qərarı ilə Bank 

Respublikada 3 görüĢün təĢkili 

7. 16 avqust 2019-cu il, ĠĢçi qrupunun iclası, Aərbaycan Respublikası Mülki Prosessual 

Məcəlləyə, eyni zamanda digər qanunvericilik aktlarına təklif edilmiĢ dəyiĢikliklərin, qəbul 

edilmiĢ bəzi qərarların müzakirəsi. 

8. 16 sentyabr 2019-cu il, bankların təqdim etdikləri xidmətlər və məhsullara aid müxtəlif 

müqavilələrin unifikasiyası bağlı yaradılmıĢ ĠĢçi 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 yaradılmıĢ ĠĢçi Qrupun iclası və layihə ilə bağlı qeydlərin 

müzakirəsi 

10. 11 oktyabr 2019-ci il, bankların təqdim etdikləri xidmətlər və məhsullara aid müxtəlif 

müqavilələrin unifikasiyası bağlı yaradılmıĢ ĠĢçi Qrupun iclası və son layihənin MBNP-na 

təqdim olunması  

11. 22, 24 oktyabr 2019-ci il, Notariat ĠĢçi qrupu ilə Qeydiyyat və Notariat BaĢ Ġdarəsində görüĢ 

və Ġpoteka müqavilələrində satıĢ üsulunun müəyyən edilməsi ilə bağlı müzakirələrin aparılması. 

2 görüĢ 

12. 30 oktyabr 2019-cu il, Ədliyyə Nazirliyində yaradılmıĢ hər 3 ĠĢçi qruplarla görüĢ. 

13. 30 oktyabr, 11, 26 noyabr, 10, 18 dekabr 2019-cu il tarixlərində Ġcra ĠĢçi qrupunun 5 görüĢü 

14. 30 oktyabr, 12, 19 noyabr, 9 dekabr  2019-cu il tarixlərində Məhkəmə ĠĢçi qrupunun 4 

görüĢü. 

15.6 dekabr 2019-cu il, Ekspertiza ĠĢçi qrupunun iclası 

16. 17 dekabr 2019-cu il, ĠĢçi qrupunun iclası, “Banklar haqqında Azərbaycan Respublikası 

Qanun”una təqdim ediləcək rəy və təkliflərin müzakirəsi. 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüĢlər 

 

1.  01.02.2019-cu il, ƏN Ġcra BaĢ Ġdarəsinin rəisi Nürəddin Mustafayev ilə bank rəhbərlərinin və 

hüquqĢünasların görüĢü  

2. 28 fevral 2019-cu il tarixli “Azərbaycan Respublikasında fiziki Ģəxslərin problemli 

kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanının tətbiqi ilə MBNP-da 3, Ali Məhkəmədə 1, Konstutusiya Məhkəməsində 1 görüĢün 

keçirilməsi 

3. 18 aprel 2019-cu il, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Məhkəmə-hüquq sistemində 

islahatların dərinləĢdirilməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanının icrası ilə əlaqədar 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 

(ĠĢəgötürənlər) TəĢkilatları Milli Konfederasiyasının daxilində yaradılmıĢ ĠĢçi Qrupunun iclası 

4. 14 iyun 2019-cu il, Konstutusiya Məhkəməsində iĢtirak 

5. 25 oktyabr 2019-ci il, Ədliyyə Nazirliyində bank rəhbərləri və hüquqĢünaslarla görüĢ 

6. 31 oktyabr 2019-cu il, ƏN Məhkəmə Ekrspertiza Mərkəzində bank rəhbərləri və 

hüquqĢünaslarla görüĢ. 

7. 1 noyabr 2019-cu il, ƏN Qeydiyyat və Notariat BaĢ Ġdarəsində bank rəhbərləri və 

hüquqĢünaslarla görüĢ 

8. "Rəqəmsal Ədliyyə" ilə bağlı 21 noyabr 2019-cu il tarixində Bakı Kongress merkezində 

təqdimatında iĢtirak 

9. "Elektron Məhkəmə" ilə bağlı 24 dekabr 2019-cu il tarixində Fairmont hotelində təqdimatda 

iĢtirak 

 

GöndərilmiĢ müraciətlər və məktublar 

 

1. No. 19-057, 23 yanvar 2019-cu il, Birjalar ġurası Ġctimai Birliyinə, təkliflərlə bağlı 

2. No. 19-062, 25 yanvar 2019-cu il, Ġcra Məcəlləsinin hazırlanması ilə bağlı təkliflərlə bağlı - 

banklara 



3. No. 19-073, 4 fevral 2019-cu il, “DaĢınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Qanunla bağlı - 

banklara 

4. No. 19-080, 6 fevral 2019-cu il, Ġcra iĢçilərinin sayı ilə bağlı - müxtəlif dövlət qurumlarına 

5. No. 19-093, 13 fevral 2019-cu il, Ġcra haqqında qanuna təkliflərin verilməsi, müxtəlif 

qurumlara 

6. No. 19-099, 13 fevral 2019-cu il, Ġcra prosesi ilə bağlı təkliflər, müxtəlif qurumlara 

7. No. 19-103, 13 fevral 2019-cu il, daĢınar Əmlakla bağlı NƏ 

8.  No. 19-104, 14 fevral 2019-cu il, Ġcra prosesi və icra qanunvericiliyi ilə bağlı, banklara 

9. No. 19-108, 20 fevral 2019-cu il, Ġddia müddəti bitmiĢ kreditlər haqqında, banklara  

10. No. 19-133, 5 mart 2019-cu il, Fərmanın verilməsi haqqında - banklara 

11. No. 19-136, 9 mart 2019-cu il, Unifikasiya müqaviləsi haqqında - palatay 

12.No. 19-146, 1 aprel 2019-cu il, Ģəhid ailələrin kredit məslələri haqqında - banklara 

13.No. 19-153, 5 aprel 2019-cu il, DaĢınmaz əmlakdan verginin tutulması  - NƏ 

14.No. 19-157, 9 aprel 2019-cu il, Fərmanın tələbləri haqqında - MBNP 

15.No. 19-158, 9 aprel 2019-cu il, Fərmanın tələbləri haqqında - NƏ 

16.No. 19-002, 167, 408, 438, 716, HM EQ iclası - banklara -  

17.No. 19-173, 22 aprel 2019-cu il, ġəhid ailələri haqqında numayəndə- banklara 

18.No. 19-174, 22 aprel 2019-cu il, Banka ödəniĢlərin edilməsi- MBNP 

19.No. 19-177, 16 aprel 2019-cu il, Elektron herrac ve elektron mehkeme - banklara 

20.No. 19-178, 23 aprel 2019-cu il, Restruktizasiya müqaviləsi - banklara 

21.No. 19-190, 25 aprel 2019-cu il, yeni kredit müqavilələri- NƏ 

22.No. 19-193, 25aprel 2019-cu il, Komisyon haqlarinin tutulmaması - MBNP 

23.No. 19-350, 27 may 2019-cu il, Elektron mehkeme haqqinda Əsasnamə-banklara 

24.No. 19-368, 13 iyun 2019-cu il, KM iĢtirak 

25.No. 19-370, 14 iyun 2019-cu il, Hərrac nəticəsinə vergi - MBNP 

26.No. 19-371, 14 iyun 2019-cu il, geri qaytarılan iĢlər haqqında - banklara 

27.No. 19-372, 14 iyun 2019-cu il, Hərra neticələrinin vergiyə cəlb edilməsi - banklara 

28.No. 19-377, 19 iyun 2019-cu il, Qanunvericiliyə təkliflər - XƏ 

29.No. 19-379-1, 20 iyun 2019-cu il, geri qaytaralın iĢlər haqqında - MBNP 

30.No. 19-381, 24 iyun  2019-cu il, daĢınmaz əçlakın notarial qaydada təsdiqi - NƏ 

31.No. 19-383, 25 iyun 2019-cu il, kredit xətti müqavilələri - KM - MBNP 

32.No. 19-387, 28 iyun 2019-cu il, Məhkəmə hüquq isalahatları təkliflər - ƏN, ĠBĠ, PA, MBNP 

33.No. 19-389, 28 iyun 2019-cu il, Özəl Ġcra haqqında - ƏN, ĠBĠ, PA, MBNP 

34.No. 19-417, 30 iyul 2019-cu il, MPM layihəsinə təkliflər - banklara 

35.No. 19-421, 1 avqust 2019-cu il, MPM layihəsinə tekliflər - MB, AM, ƏN, PA 

36.No. 19-440, 15 avqust 2019-cu il, Ġcra qeydi haqqında - banklara 

37.No. 19-453, 29 avqust 2019-cu il, məhkəmələrdə olan iĢlərin geri qaytarılması haqqında - 

banklara 

38.No. 19-461, 4 sentyabr 2019-cu il, Ġcra və komnukasiya proqramı - MBNP 

39.No. 19-463, 6 sentyabr 2019-cu il, Ġməhkəmələrdə olan iĢlərin geri qaytarılması haqqında - 

MBNP 

40.No. 19-463, 10 sentyabr 2019-cu il, futbol turniri - banklara 

41.No. 19-494, 14 oktyabr 2019-cu il, Ġpoteka müqavilələrində satıĢ üsulunun secilməsi - QNBĠ, 

ƏN 

42.No. 19-642, 28 oktyabr 2019-cu il, ĠĢçi qruplarının yaradılması - banklara 

43.No. 19-649, 28 oktyabr 2019-cu il, təĢəkkur məktubu - ƏN 



44.No. 19-650, 28 oktyabr 2019-cu il, Hərrac protokolun icranin imzasi - ƏN, MB, PA 

45.No. 19-658, 29 oktyabr 2019-cu il, Ekspertiza Merkezinde gorüĢ - banklara 

46.No. 19-659, 29 oktyabr 2019-cu il, Notariatda görüĢ - banklara 

47.No. 19-669, 31 oktyabr 2019-cu il, Notariat hesablarina bankların inteqrasiyası 

48.No. 19-670, 31 oktyabr 2019-cu il, Ekspert qruplarına təkliflər - banklara 

49.No. 19-671, 31 oktyabr 2019-cu il, Məhkəmə ekspertizası qrupunun yaradılması - banklara 

50.No. 19-684, 8 noyabr 2019-cu il, Hərrac xərcləri ilə bağlı - ƏN, MBNP, PA 

51.No. 19-686, 12 noyabr 2019-cu il, Notariatda nagdsiz ödəniĢ - QNBĠ, MBNP, PA 

52.No. 19-717, 13 dekabr 2019-cu il, banklar haqqında qanuna təkliflər - banklara 

53.No. 19-719, 17 dekabr 2019-cu il, icra imzası və hərrac xerclaeri - PA 

54.No. 19-737, 25 dekabr 2019-cu il, iBank haqqında qanuna təkliflər - MB 

54.No. 19-659, 29 oktyabr 2019-cu il, Notariatda görüĢ - banklara 

55.No. 19-659, 29 oktyabr 2019-cu il, Notariatda görüĢ – banklara 

 

KeçirilmiĢ konfranslar və seminarlar, təqdimatlar  

 

1. Fintex Sammit, Hüquq paneli 

2. Starteji yol xəritəsi üzrə hakim və vəkillərə treninqlərin keçirilməsi – 23-24.05.2019 

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, çıxıĢlar, bank sektoruna aid 

məqalələr 

1. Yeni standartlaĢdırılmıĢ kredit müqavilələri özündə nələri ehtiva edir?-ARB24 Qorxmaz 

Ağayev 

2ASAN radio"  Qorxmaz Ağayev 

3.Pul köçürmələri (Qorxmaz Ağayev & Ġlqar 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 Ġqtisadi 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 – ĠTV Həyat sığortası 

14.Elçin Həsənov - Fed.az 

15. Qorxmaz Agayev, Emin Mahmudov  – ĠTV 

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmıĢ iĢçi qruplar 

 

1. 28 fevral 2019-cu il tarixli “Azərbaycan Respublikasında fiziki Ģəxslərin problemli 

kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanının tətbiqi ilə bağlı ĠĢçi qrupu 



2. Maliyyə xidmətləri inkiĢafın dair Yol xəritəsinin icrası ilə əlaqədar ĠĢçi qrupu 

3. Məhkəmə - hüquq islahatlarınin dərinləĢməsi ilə bağlı ĠĢçi qrupu 

4.Yol Xəritəsində qeyd edilmiĢ Məhkəmə, Ġcra qanunvericiliyi ilə bağlı MBNP yaradılmıĢ iĢçi 

qrupu  

5.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların 

dərinləĢdirilməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan 

Respublikası Sahibkarlar 

(ĠĢəgötürənlər) TəĢkilatları Milli Konfederasiyasının daxilində yaradılmıĢ ĠĢçi Qrupu 

6. ġəhid ailələri ilə iĢ üzrə ĠĢçi qrupu 

7. Məhkəmə məsələləri üzrə  ĠĢçi qrupu 

8. Ġcra məsələləri üzrə ĠĢçi qrupu 

9. Ekspertiza məsələləri üzrə ĠĢçi qrupu 

10. Notariat məsələləri üzrə ĠĢçi qrupu 

11. Vəkil və hüquqĢünaslardan yaradılmıĢ "Forward" futbol klubu 

 

HazırlanmıĢ tövsiyyələr və oxĢar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. dəyiĢikliklər 

 

1.Ġcra haqqında qanuna əlavə və təkliflər 

2. Ġpoteka haqqında qanuna əlavə və təkliflər 

3. Elektron icra və Elektron məhkəmə ilə bağlı təkliflərin hazırlanması, qanunvericiliyə 

dəyiĢikliklər və Əsasnamə rəy və təkliflər 

4. Ozəl icra haqqında təkliflər 

5. MPM layihəsinə rəy və təkliflər 

6. Banklar haqqında qanuna rəy və təkliflər 

7. DaĢınar əmlakın yüklülüyü haqqında Qanunvericiliyə dəyiĢikliklər 

8.Restruktizasiya müqaviləsinin hazırlanması 

9. Ġpoteka müqaviləsi ilə satıĢ üsulunun müəyyən edilməsi Ģərtləri 

10. Arbitraj Məhkəmələrinin yaradılması ilə bağlı təkilflər 

 

IT və ĠT təhlükəsizlik üzrə 

 

Qrupun iclasları (iĢçi qruplarının görüĢləri daxil olmaqla) 

 

1. 12 fevral 2019-cu, Qrupunun planlaĢdırdığı fəaliyyətlər və planlar müzakirə edilmiĢdir. 

GörüĢdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının informasiya təhlükəsizliyi üzrə eksperti 

Murad Qurbanovun tərəfindən ABB-ın informasiya təhlükəsizliyi üzrə yol xəritəsi 

təqdim edilmiĢdir. Təqdimatda kibertəhlükəsizlik üzrə Bankın tətbiq etdiyi və 

planlaĢdırdığı ən yaxĢı praktikalar, texnoloji yeniliklər və innovasiyalar üzrə təcrübə 

mübadiləsi və müzakirələr aparılmıĢdır. 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüĢlər 

 

 

1. 24 aprel 2019, Fintex Summit çərçivəsində tədbirlərlə bağlı Azərbaycan Respublikası 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə görüĢ  



2. 24 oktyabr 2019, “Blokçeyn və yeni texnoloji tətbiqlər üzrə təcrübə bölgüsü” adlı 

təqdimatın Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının müvafiq əməkdaĢları 

tərəfindən keçirilməsi 

3. 18 oktyabr 2019, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən “Kiber təhlükəsizlik: kritik risklər” adlı təlim 

 

KeçirilmiĢ konfranslar və seminarlar, təqdimatlar  

 

1. 16-17 may 2019-cu il, Fintex Sammitdə Kibertəhlükəsizlik Paneli  

2. 04 oktyabr 2019, “Biznes Davamlılığı (BD)” mövzusunda təqdimat  

 

 

ÖDƏNĠġ SĠSTEMLƏRĠ VƏ ALTERNATĠV XĠDMƏT KANALLARI 

 

Qrupun iclasları (iĢçi qruplarının görüĢləri daxil olmaqla) 

 

1. 10 yanvar 2019, Qrupun 2019-cu il üzrə ĠĢ Planı; Elektron hökumət informasiya mərkəzi 

və Ġnnoland inkubasiya mərkəzi ilə görüĢün keçirilməsi və aidiyyəti məktub 

ünvanlanması; Vergi güzəĢtləri ilə bağlı aidiyyəti məktubun VN ünvanlanması, həmçinin 

MCC kodlar haqqın son siyahının verilməsi; Mərkəzi Bankın instant payment sistemi ilə 

bağlı görüĢün keçirilməsi və sualların cavablandırılması; BKM tərəfindən hesabatlıq 

formalarının təkmilləĢdirilməsi 

2. 14 fevral 2019, Əmək haqqı layihələrində müxtəlif bankların iĢtirakı imkanı; Kart 

müqavilələrinin və bankdaxili prosedurların təhlili nəticəsində müəyyən edilən boĢluqlar 

və atılacaq addımlar; Ġnterchange xidmət haqlarının müzakirəsi; Qanunvericilikdə 

aparılacaq yeni dəyiĢikliklər 

3. 23 may 2019, ÖdəniĢ kartlarının emissiyası və istifadə qaydaları ilə bağlı qanunvericilik 

aktlarına ediləcək dəyiĢikliklər; BKM-də tətbiq olunan hesabatlılıq formalarının 

təkmilləĢdirilməsi; ÖdəniĢ kartları ilə ölkə daxilində aparılan əməliyyatlar üzrə tətbiq 

olunan xidmət haqları 

4. 13 iyun 2019, Hökumət ÖdəniĢ Portalı (HÖP) infrastrukturuna qoĢulmuĢ banklar 

tərəfindən sığorta haqlarının toplanılması məqsədilə tətbiq olunan xidmət haqqı tarifləri 

barəsində fikir mübadiləsi 

5. 19 sentyabr 2019, “Visa Ġnc.” beynəlxalq kart təĢkilatının təqdim etdiyi xidmət haqları, 

ödəniĢ kartlarının emissiyası və istifadə Qaydalarına ediləcək dəyiĢikliklərin qarĢıdakı 

dövrdə implementasiyası barəsində fikir mübadiləsi  

6. 04 dekabr 2019, Ġclas zamanı, Ġcbari Sığorta bürosu (ĠSB) tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB) və Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına (ABA) 

Hökümət ÖdəniĢ Portalı (HÖP) vasitəsilə keçən sığorta ödəniĢlərinə tətbiq edilən tariflərə 

yenidən baxılması barədə və AMB-tərəfindən ABA-ya ünvanlanmıĢ, ödəniĢ xidmətləri 

üzrə tariflərin optimallaĢdırılmasına dair məktublarda qaldırılan məsələlərin müzakirəsi 

7. BKM-də olan hesabatlıq formasının təkmilləĢdirilməsi – 3 görüĢ! 

8. Bank hesablarının məsafədən açılması – 4 görüĢ! 

9. Ġnterchnage xidmət haqlarının təyin edilməsi – 4 görüĢ! 

10. ÖdəniĢ kartlarının emissiyası və istifadə Qaydalarına ediləcək dəyiĢikliklər – 3 görüĢ” 



11. ÖdəniĢ xidmətləri və ödəniĢ sistemləri haqqında Qanun layihəsinə edilən dəyiĢikliklər – 6 

görüĢ! 

12. Video bağlantı ilə bağlı tövsiyələrin verilməsi – 2 görüĢ! 

 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüĢlər 

 

1. 12 iyul 2019, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında bank hesablarının məsafədən 

açılması prosedurunun müzakirə edilməsinə  dair görüĢ. 

2. 9 avqust 2019, “Visa Ġnc.” beynəlxalq təĢkilatının nümayəndəsi tərəfindən tokenizasiya 

xidməti, bu xidmətin tətbiqi və üstünlükləri haqqında təqdimat keçirilərək yarana biləcək 

suallar cavablandırılması 

3. 23-25 sentyabr 2019, Türkiyə Banklar Birliyi tərəfindən təĢkil edilmiĢ təcrübə mübadiləsi 

proqramı çərçivəsində TBB, Mərkəzi Bank, BDDK, YapıKrediTürkiyə, Dənizbank, 

BKM ilə görüĢlər 

4. 01 oktyabr 2019, "Məsafədən bank hesabının açılması zamanı video görüntünün təĢkilinə 

dair Tövsiyələr"in MBNP ilə müzakirəsi 

5. 30 oktyabr 2019, “Baza bank xidmətləri paketi”nin tətbiqi layihəsi ilə bağlı MBNP ilə 

görüĢ 

 

GöndərilmiĢ müraciətlər və məktublar 

 

1. 08 yanvar 2019, ASAN Xidmət, ƏməkdaĢlıq üçün görüĢ, Ġnnoland tanıĢlıq və s 

2. 16 yanvar 2019, VN, MCC yenilənmə 

3. 25 aprel 2019, Ani ÖdəniĢlər Sistemi” ilə əlaqədar banklarda yaranmıĢ suallar 

4. 12 iyun 2019, beynəlxaq ödəniĢ təĢkilatına ödənilən haqqların azaldılması ilə bağlı 

müraciət  

 

KeçirilmiĢ konfranslar və seminarlar, təqdimatlar  

 

1. 12 fevral 2019, “VISA Inc.” beynəlxalq kart təĢkilatı ilə əməkdaĢlıq çərçivəsində 

bankların və aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri üçün “Rəqəmsal ödəniĢlər” 

mövzusunda təlim; 

2. 4 mart 2019, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) tərəfindən “Rəqəmsal bankçılıq: 

əlavə dəyər qatan xidmətlər” mövzusunda vebinara 

3. 26 aprel 2019, “Kobil systems” təĢkilatının eksperti Koray Arikan tərəfindən “Elektron 

bankçılıq xidmətlərində təhlükəsizlik” mövzusunda seminar 

4. 15 may 2019, “Visa Inc” beynəlxalq kart təĢkilatının Müstəqil Dövlətlər Birliyi və 

Cənub-ġərqi Avropa ölkələrində risklər üzrə baĢ direktoru Larisa Makarova və eyni 

region üzrə risklər üzrə direktor Elnura Djenis tərəfindən ödəniĢ kartları sahəsində risklər 

və onların idarəedilməsinə cəlb olunmuĢ mütəxəssislər üçün “Fırıldaqçılıq hallarının 

qarĢısının alınması: ənənəvi hallar və innovativ ödəniĢ texnologiyalarının istifadəsi” 

mövzusunda seminar 

5. 15 may 2019, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının məsləhətçi eksperti Saçin Bansal 

tərəfindən elektron bankçılıq xidmətləri və onların inkiĢafı sahəsində çalıĢan 



mütəxəssislər üçün “Rəqəmsal maliyyə texnologiyalarının təchizatçıları tərəfindən 

alternativ xidmət kanallarından istifadə” mövsuzunda seminar 

6. 9 sentyabr 2019, KPMG beynəlxalq təĢkilatının dəstəyi ilə “RəqəmsallaĢma və innovativ 

həllər” mövzusunda tədbir 

7. 18 oktyabr 2019, “Zolotoya Korona” pul köçürmə sisteminin ekspertlərinin iĢtirakı ilə pul 

köçürmə sisteminin fəaliyyəti, pul köçürmə sistemləri üzərindən aparılan əməliyyatlarda 

risklərin qarĢısının alınması təbdirləri, fırıldaqçılıq halları və onlara qarĢı mübarizə 

mövzusunda seminar  

8. 4 noyabr 2019, “Open Banking MeetUp”-dır. MeetUp 

9. 1 noyabr 2019, “BPC Banking Technologies” Ģirkətinin ekspertlərinin iĢtirakı “Rəqəmsal 

bankçılıq. Bankların rəqəmsallaĢmaya yanaĢması üzrə beynəlxalq təcrübə” mövzusunda 

seminar 

10. 4 noyabr 2019, “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart təĢkilatının eksperti Cem 

Kibaroğlu tərəfindən “ÖdəniĢ kartları ilə fırıldaqçılıq əməliyyatları və onlara qarĢı 

mübarizə tədbirləri” mövzusunda seminar 

11. 5 noyabr 2019, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının eksperti Pavel ġulst tərəfindən 

“Məsafədən bank hesablarının açılması üzrə innovativ həllər və risklərin idarəedilməsi” 

mövzusunda seminar 
12. 06.05.2019 - BMK ilə birgə "Elektron pulla bağlı məsələlər"  vebinar; 

 

 

HazırlanmıĢ tövsiyyələr və oxĢar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. dəyiĢikliklər 

 

1. "Məsafədən bank hesabının açılması zamanı video görüntünün təĢkilinə dair Tövsiyələr" 

2. Bank sistemində rəqəmsal transformasiyanın sürətləndirilməsi üzrə aparılacaq islahatların 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsi məqsədilə sorğu 

3. “Baza bank xidmətləri paketi”nin tətbiqi barədə arayıĢ 

4. Kart Qaydaları 

5. ÖdəniĢ xidmətləri və ödəniĢ sistmeləri haqqında Qanun layihəsi 

6. Elektron pulun emissiyası və istifadə qaydaları 

7. ÖdəniĢ təĢkilatı və elektron pul təĢkilatlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi 

8. ÖdəniĢ sistmei operatorlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi 

9. ÖdəniĢ sistemləri üzrə statistic hesabatlıq 

 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxıĢlar, bank sektoruna aid 

məqalələr 

 

1. Fintex Sammit və Beynəlxalq Bankçılıq Forumu ilə bağlı çoxsaylı müsahibələr  

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmıĢ iĢçi qruplar 

 

1. No. 18-309, 07 iyun 2018-ci il, MBNP, Banklarda hesabların açılması, aparılması və 

bağlanması Qaydaları” üzrə ĠQ 



2. Beynəlxlq kart təĢkilatının tarifləri ilə bağlı ekspert qrupu yaradılmıĢdır. Qrupun 

üzvlərĠnin görüĢü də ABA-da keçirilmiĢdir. 

3. BKM hesabatlıq 

4. Kart Qaydalara dəyiĢiklik 

5. Forumların keçirilməsində yaradılan iĢçi qrupları – 2 dəfə yaradılıb 

 

KREDĠT ĠġĠ  

 

Qrupun iclasları (iĢçi qruplarının görüĢləri daxil olmaqla) 

 

1. 4 iyul 2019, Qrupun fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi  

2. 5 sentyabr 2019, Təkliflər paketinin təkmilləĢdirilməsi və bəzi təkliflərə yenidən 

baxılması; Ekspert Qrupu daxilində fəaliyyət göstərəcək iĢçi qruplarının yaradılması və 

istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsi; Özəl Kredit Bürosu ilə görüĢün gündəliyinin 

müzakirəsi.  

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüĢlər 

 

1. 26 sentyabr 2019, “Kredit iĢi” Ekspert Qrupu tərəfindən verilmiĢ təkliflərin Azərbaycan 

Kredit Bürosunun (AKB) rəhbərliyi ilə müzakirəsi  

 

HazırlanmıĢ tövsiyyələr və oxĢar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. dəyiĢikliklər 

 

1. KreditləĢmə sahəsindəki problemlər və təkliflər 

 

TƏDRĠS STRATEGĠYALARI, MALĠYYƏ SAVADLIĞI VƏ ĠNSAN RESURSLARININ 

ĠDARƏ OLUNMASI 

 

Qrupun iclasları (iĢçi qruplarının görüĢləri daxil olmaqla) 

 

2. 30 yanvar 2019, 2019-cu il ĠĢ Planının müzakirəsi.  

 

 

Aidiyyatı qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüĢlər 

 

1. 11.07.2019 - Qrup üzvləri ilə Korn Farry Ģirkətinin əməkdaĢlarının görüĢü 

2. 13.12.2019-cu il tarixində Korn Farry Ģirkətinin əmək haqqı sorgusunun nəticələri ilə 

bağlı təqdimatı 

 

GöndərilmiĢ müraciətlər və məktublar 

 

1. 1. 24.01.2019 N:061  Əmək Normaları haqqında mektub - ƏƏSMN 

2. 2. 30.01.2019 N:067. Beynəlxalq tecrubənin öyrənilməsi - banklara 

 

KeçirilmiĢ konfranslar və seminarlar, təqdimatlar  



 

1. 05.03.2019-"Cəmiyyətdə qadın menecerlərinin rolu: adlı konfrans 

 

HazırlanmıĢ tövsiyyələr və oxĢar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. DəyiĢikliklər 

 

1. 1 . Korn Farry Ģirkəti ilə 14 bank arasında Əmək haqqı Sorfusunun keçirilməsi 

 

 

ÇĠRKLĠ PULLARIN YUYULMASINA QARġI MÜBARĠZƏ VƏ KOMPLAYENS 

 

Qrupun iclasları (iĢçi qruplarının görüĢləri daxil olmaqla) 

 

1. 30 yanvar 2019, 2019-cu il üzrə planlarının müzakirəsi  

2. 08 fevral 2019, Nağdsız HesablaĢmalar haqqında Qanunun tələblərindən irəli gələn 

məsələlər, Baltik dövlətlərinin banklarıyla müəyyən dövr üzrə əməliyyatlarda bankların 

icra edə biləcəyi əlavə nəzarət tədbirləri. 

3. 12 aprel 2019, GörüĢdə AML və Komplayns məsələrinə dair aktual məsələlər müzakirə 

edilib, MBNP-nın rəsmiləri də iĢtirak edib. 

4. Palata tərəfindən tapĢırılan "Eqmont Qrupun Tələbləri" bağlı görüĢ (təsdiqedici mail qeyd 

edildi) 

5. 13 iyun 2019, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanan “Məsul Ģəxsə 

dair tələblər” və “PY/TMM sahəsinə aid proqram təminatına dair tələblər” sənədlərinin 

müzakirəsi 

6. 03 oktyabr 2019, məsafədən bank hesablarının açılması zamanı  müĢtərilərin 

eyniləĢdirilməsi prosesinin müzakirəsi aparılmıĢdır. Əlavə olaraq görüĢdə masəfədən 

hesab açma prosesinin PY/TMM haqqında Qanunvericilik çərçivəsində aparılmasına dair 

irəli sürülən təkliflər dəyərləndirilmiĢdir. 

 

Aidiyyatı qrumlarla və xarici ekspertlərlə görüĢlər 

 

7. 7 mart 2019-ci il tarixində, PASHA Bank və Kapital Bankın dəstəyi ilə Bakıda BAFT 

tərəfindən “Maliyə cinayətləri və Komplayns” mövzusunda seminar  

8. 12 iyul 2019, AÖS dair Mərkəzi Bankda görüĢ,  

9. Mərkəzi Bank & Palata valyuta rejimi görüĢü  

10. 12 sentyabr 2019, VN və MBNP ilə Hesabaçma Qaydalarına aid görüĢ 

11. 23.10.2019 tarixində Elektron Hökümətin ĠnkiĢafı Mərkəzilə Komplayns Ekspert 

Qrupunun görüĢü  

12. 06 noyabr 2019, Commerzbank nümayəndəsilə görüĢ 

 

GöndərilmiĢ müraciətlər və məktublar, sorğular 

 

1. VN yekun benefisiar ile bagli gonderilen mektub (təsdiqedici mail qeyd edildi) 

2. Vergilər Nazirliyinin Milli Gəlirlər Departamentinə göndərilen mektub (Serencamlara 

dair sual ve teklifler) (təsdiqedici mail qeyd edildi) 



3. MBNP-a göndərilən Məsul Ģəxsə dair tələblər və Proqram təminatına dair tələblər 

məktub (təsdiqedici mail qeyd edildi) 

4. Fatca tələblərinin optimallaĢdırılması ilə bağlı VN göndərilən məktub (təsdiqedici mail 

qeyd edildi) 

5. Üç Dövlət qrumuna göndərilən məktub (təsdiqedici mail qeyd edildi) 

6. Vergilər Nazirliyinə Fatca/CRS imza ilə ilə bağlı göndərilən məktub (təsdiqedici mail 

qeyd edildi) 

7. Elektron Hökumətin ĠnkiĢafı Mərkəzinə göndərilən məktub (təsdiqedici mail qeyd edildi) 

8. VətəndaĢlara Xidmət və Sosial Ġnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə göndərilən məktub 

(təsdiqedici mail qeyd edildi) 

9. Valyuta Rejimindən irəli gələn suallara dair Palataya müraciət (təsdiqedici mail qeyd 

edildi) 

 

KeçirilmiĢ konfranslar və seminarlar, təqdimatlar 

 

1. 31 May 2019, Beynelxalq sanksiyalar movzusunda telim 

2. ABA Ofisində tələbələrə "BANK ĠġĠ" Haqqında təlim (Təlimçi Anar Tarverdiyev) 

3. 07 noyabr 2019, Beynəlxalq Bank Forumu, Komplayns paneli 

 

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxıĢlar, bank sektoruna aid 

məqalələr 

 

1. Anar Tarverdiyev müsahibə, https://www.fed.az/az/bank/70554/banklar-vetendaslar-

haqqinda-bu-melumatlari-bilmirler  

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmıĢ iĢçi qruplar 

 

1. Məsafədən Bank hesabının açılması ilə bağlı yaradılan tövsiyənin yenidən yazılması üçün 

yaradılan iĢçi qrupu 

 

HazırlanmıĢ tövsiyyələr və oxĢar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. DəyiĢikliklər 

 

1. Konsiqnasiya suallarina cavab alındı (sənəd tövsiyyə xarakterli olaraq Banklar tərəfindən 

istifadə edilir) (təsdiqedici mail qeyd edildi) 

2. "ÇPY-TMM üzrə məsul Ģəxsin təyin edilməsinə və müstəqil fəaliyyətinə dair Tövsiyələr” 

sənədi (təsdiqedici mail qeyd edildi) 

3. "ÇPY-TMM üzrə proqram təminatlarının funksiyalarına dair Tövsiyələr” sənədi 

(təsdiqedici mail qeyd edildi) 

4. Mərkəzi Bank & Palata görüĢündən sonra valyuta rejimi ilə bağlı Mərkəzi Banka 

ünvanlanan e-mai-a cavab (cavablar tövsiyə xarakterli olaraq istifadə edilir) (təsdiqedici 

mail qeyd olundu) 

 

MARKETĠNQ VƏ PR ÜZRƏ 

 



Qrupun iclasları (iĢçi qruplarının görüĢləri daxil olmaqla) 

 

1. 6 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Marketinq və 

PR üzrə” Ekspert Qrupunun iĢgüzar səhər yeməyi formatında görüĢü baĢ tutub. GörüĢün 

gündəliyində duran əsas məsələ 2019-cu il üzrə ĠĢ Planının müzakirəsi və təsdiq edilməsi 

olub. 

2. 17 sentyabr 2019-cu il tarixində “Bank Respublika” ASC-nin BaĢ Ofisində Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyası (ABA) nəzdində fəaliyyət göstərən “Marketinq və PR” üzrə 

Ekspert Qrupunun növbəti iclası keçirilib.Ġclas zamanı Ekspert Qrupu tərəfindən 

keçiriləcək “Bank məhsulları haqqında müĢtəri rəy sorğusu” haqqında geniĢ müzakirələr 

aparılıb. 

3. 20 sentyabr 2019-cu il tarixində “Bank Respublika” ASC-nin BaĢ Ofisində “Marketinq 

və PR üzrə Ekspert Qrupu”nun növbəti iclası keçirilib.Ġclas zamanı Ekspert Qrupu 

tərəfindən hazırlanması planlaĢdırılan “Ölkədə nağdsız ödəniĢlərin stimullaĢdırılması” 

haqqında video barəsində müzakirələr aparılıb. 

4. 22 noyabr 2019-cu il tarixində “Bank Respublika” ASC-nin BaĢ Ofisində “Marketinq və 

PR üzrə Ekspert Qrupu”nun növbəti iclası keçirilib.Ġclas zamanı Ekspert Qrupu 

tərəfindən hazırlanması planlaĢdırılan “Ölkədə nağdsız ödəniĢlərin stimullaĢdırılması” 

haqqında video barəsində müzakirələr aparılıb. 

 

Aidiyyatı qrumlarla və xarici ekspertlərlə görüĢlər 

 

1. 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 görüĢ keçirilib.GörüĢ cari ilin 

fevral ayından etibarən Mərkəzi Bank tərəfindən təĢkil ediləcək “Kartla ödə, kartla 

qazan” adlı tirajlı stimullaĢdırıcı lotereyanın banklarla kommunikasiyası ilə əlaqədar 

keçirilib. Belə ki, əhalinin rəqəmsal ödəniĢlərə marağının artırılması məqsədilə keçirləcək 

lotoreyanın Ģərtlərinin daha geniĢ kütləyə çatdırılması üçün bankların dəstək vermə 

formaları müzakirə edilib.  

 

TV-lərdə və digər resurslarda video və yazılı müsahibələr, çıxıĢlar, bank sektoruna aid 

məqalələr 

1. ARB24, GülĢən Cumayeva- Bankların korporativ sosial məsuliyyəti 

2. ARB24, GülĢən Cumayeva- Kommersiya Banklarının reklam strategiyaları  

3. ARB24, Əli DaĢdəmirov- PayPass stikerin ödəniĢ sistemlərindəki rolu və əhəmiyyəti  

 

DAXĠLĠ AUDĠT 

 

Qrupun iclasları (iĢçi qruplarının görüĢləri daxil olmaqla) 

 

1. 01.02.2019 - Ekspert qrupunun fəaliyyət istiqamətləri, iĢləmə mexanizmi, 2019-cu il 

üçün təklif edilən əməliyyat planı, Ekspert qrupunun strukturu, kommunikasiya kanalları, 

“Banklarda Daxili auditin aparılması Qaydaları” layihəsi üzrə rəy və təkliflərin 

müzakirəsi 



2. 01.03.2019 - Banklarda Daxili audit bölmələrinin fəaliyyəti zamanı minimum tərtib 

olunmalı daxili sənədlər, Risk əsaslı audit planının hazırlanması istiqamətində təcrübə 

mübadiləsi, Daxili auditorlar institutunun nümayəndələri ilə görüĢ 

3. 29.03.2019 - “Banklarda Daxili auditin aparılması Qaydaları” layihəsinə dair rəy və 

təkliflərin müzakirəsi 

4. 05.04.2019 - Risk xəritəsinin iĢləmə mexanizmi, Daxili qiymətləndirilmənin (QAIP) 

təĢkili, Daxili audit departemtinin əsas fəaliyyət göstəricilərinin müəyyən edilməsi 

5. 10.05.2019 - Auditorların iĢə qəbul prosesi və tələblər,  AML ilə bağlı audit fəaliyyəti, 

Tədbirlər planlarının hazırlanması və onların izlənilməsi 

6. 10.06.2019 – MBNP-də “Banklarda Daxili auditin aparılması Qaydaları” layihəsinin 

müzakirəsi 

7. 06.12.2019 - Outsource xidmətlərin auditi, Audit hesabatlarının qiymətləndirilməsi, 

Audit olunan strukturların qiymətləndirilməsi (reytinq sistemi), Filialların audit edilmə 

formatları, Daxili Audit Forumunun təĢkili ilə bağlı təklif layihəsi 

 

GöndərilmiĢ müraciətlər və məktublar, sorğular 

 

1. 25.03.2019, MBNP, “Banklarda daxili auditin aparılması Qaydaları”na rəy və təklifləri 

 

 

XƏZĠNƏDARLIQ VƏ FONDLARIN ĠDARƏ OLUNMASI 

 

Qrupun iclasları (iĢçi qruplarının görüĢləri daxil olmaqla) 

 

1. 25 yanvar 2019, Qrupun 2019-ci il üzrə iĢ planı müzakirəsi 

2. 15 fevral 2019, “Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi 

Qaydaları”nın müzakirəsi  

3. 01 avqust 2019, təminatlı pul bazarı, eləcə də digər mövzularda müzakirələr  

4. 26.02.2019 - “Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi 

Qaydaları”nın müzakirəsi nəticəsində hazırlanmıĢ xülasənin banklara göndərilməsi 

5. 20 sentyabr 2019, AMB-nin not hərracları haqqında müzakirə  

 

 

Aidiyyatı qrumlarla və xarici ekspertlərlə görüĢlər 

 

1. 19 fevral 2019-cu il tarixində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında (MBNP) 

“Xəzinədarlıq və Fondların Ġdarə Olunması” üzrə Ekspert Qrupunun növbəti iclası 

keçirilib. GörüĢdə Ekspert Qrupunun üzvləri tərəfindən “Forvard müqavilələri” barəsində 

fikir mübadiləsi aparılıb. GörüĢün 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 görüĢ  

3. 04 iyul 2019, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə görüĢ, 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 görüĢ 

 

 

GöndərilmiĢ müraciətlər və məktublar, sorğular 

 

1. 18 sentyabr 2019, AMB, banklararası təminatlı pul bazarının formalaĢdırılmasına dair 

təklif  

2. 15 oktyabr 2019, MBNP, əskinaslara tətbiq edilən rüsum barədə  

3. “Aktivlərin TəsnifləĢdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların 

yaradılması” üzrə qaydalara dəyiĢiklik haqqında MBNP-a məktub 

 

 

KeçirilmiĢ konfranslar və seminarlar, təqdimatlar 

 
1. “Xəzinədarlıq fəaliyyətində risklərin idarə edilməsi” mövzulu təlim təĢkil edir.  

Təlim 13 fevral 2019 

2. 7 noyabr 2019, “Cash Professionals - First Meet-Up” 

 

 

RĠSKLƏRĠN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ 

 

Qrupun iclasları (iĢçi qruplarının görüĢləri daxil olmaqla) 

 

1. 3 aprel 2019, Aktivlərin təsnifləĢdirilməsi qaydasının 11.6 maddəsinin müzakirəsi; Daxili 

Nəzarət qaydalarının müzakirəsi; Aidiyyatı Ģəxslərlə bağlı qaydaların müzakirəsi; ABA 

tərəfindən may ayında təĢkil ediləcək forumun müzakirəsi; Təlimlərin keçirilməsi 

məqsədi ilə Təlim Planı lahiyəsinin hazırlanması 

2. 5 avqust 2019, Basel II`yə keçidlə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 

strategiyası və bankların bu mövzuda üzərinə düĢən öhdəliklərin müzakirəsi; Korpotariv 

müĢtərilər üzrə maksimum borclanma limitlərinin tətbiqi və bununla əlaqədar prudensial 

normativlərin müəyyənləĢməsi 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 baĢ vermə ehtimalları və bu tipli hücumlara qarĢı bankların 

atmalı olduqları preventiv addımlar, bu mövzuda requlyator tərəfindən tətbiq ediləbiləcək 

məcburi tədbirlərin müzakirəsi; Retail kreditlərdə son zamanlar baĢ verən artım, 

gələcəkdə bu artımın bir bum yaratması və bu xoĢagəlməz haldan qorunmaq üçün 

atılacaq addımların müzakirəsi; Ġstehlak kreditlərində baĢ verməsi mümkün olan fraud 

hallarının müzakirəsi 

3. 26 avqust 2019, “Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması” Qaydaları 

layihəsi üzrə verilən rəy və təkliflər ətrafında fikir mübadiləsi  

 

Aidiyyatı qrumlarla və xarici ekspertlərlə görüĢlər 

 



1. 29 avqust 2019, “Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları”na 

edilmiĢ dəyiĢiklərin 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 edilmiĢ dəyiĢiklərin və əlaqədar rəy və təkliflərin müzakirəsinin MBNP-nın 

müvafiq nümayəndələri ilə müzakirəsi 

 

GöndərilmiĢ müraciətlər və məktublar, sorğular 

 

1. 08 yanvar 2019, EN, AMB, NA, XA, MBNP, Bankın MüĢahidə ġurasının bəzi qərarların 

qəbulundakı səlahiyyətlərinin Ġdarə Heyətinə ötürülməsi meyarlarına dair təkliflər 

2. 25 aprel 2019, MBNP, “Aktivlərin təsnifləĢdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün 

xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları” 11.6-cı maddəsinə dair təklif  

3. 25 aprel 2019, MBNP, Bankın MüĢahidə ġurasının bəzi qərarların qəbulundakı 

səlahiyyətlərinin Ġdarə Heyətinə ötürülməsi meyarlarına dair təkliflər – 2 

4. 20 avqust 2019, MBNP, “Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması 

Qaydaları”na təkliflər 

5. 16 sentyabr 2019, MBNP, “Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması 

Qaydaları”na yenilənmiĢ təkliflər 

6. 30 oktyabr 2019, Tənzimləyici qaydalarla əlaqədar təkliflər; “Bank kapitalının və onun 

adekvatlığının hesablanması” Qaydaları üzrə yeni təkliflər 

 

KeçirilmiĢ konfranslar və seminarlar, təqdimatlar 

 
3. “Xəzinədarlıq fəaliyyətində risklərin idarə edilməsi” mövzulu təlim təĢkil edir.  

Təlim 13 fevral 2019 

 

HazırlanmıĢ tövsiyyələr və oxĢar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. DəyiĢikliklər 

 

1. Banklara aidiyyatı olan Ģəxslərlə bağlanan əqdlərin meyarları 

 

 

4. NƏġRLƏR  

 

1. “Makromaliyyə icmalı” - aylıq analitik icmal /12 nömrə/; 

2. “Bank sektoru trendləri” - rüblük analitik icmal /4 nömrə/; 

3. GeniĢləndirilmiĢ hesabat - rüblük analitik icmal /1 nömrə/; 

4. Kapital adekvatlığı hesabatı - rüblük analitik icmal /2 nömrə/; 

5. Audit Hesabatları üzrə illik hesabat /1 nömrə/; 

6. Banklar və Dinamika Bülleteni /2 nömrə/; 

 

5. ARAġDIRMA FƏALĠYYƏTĠ  

 

7. Beynəlxalq təcrübədə POS terminallar üzrə tariflər haqqında ArayıĢ;  

8. Azərbaycan bank sektorunun konsentrasiya meyilləri haqqında ArayıĢ; 



9. Əmanətlərin sığortalanması və sığorta məbləği ilə əlaqədar beynəlxalq təcrübə haqqında 

ArayıĢ; 

10. Bankların sayının dəyiĢməsi haqqında ArayıĢ; 

11. Faiz tavanı ilə bağlı beynəlxlaq təcrübə haqqında ArayıĢ; 

12. Bankların nağdsız hesablaĢmalar üzrə bölgüsü haqqında ArayıĢ;; 

13. Banklar Assosiasiyalarının kredit təĢkilatı olmayan üzvlərinin statusu, sahələri və səsvermə 

hüquqları; 

14. Real sektor üzrə kreditləĢmə göstəriciləri azrə ArayıĢ; 

15. Nağdsiz hesablaĢmalar sahəsində banklararasi pay bölgüsü və tendensiya; 

16. Problemli Kreditlər- Ġstanbul yanaĢması haqqında ArayıĢ; 

17. Kredit təĢkilatları tərəfindən verilməyən istehlak kreditlərinin tənzimlənməsi haqqında 

ArayıĢ; 

18. 2020-ci il üzrə proqnozlar. 

 

6. ĠCTĠMAĠYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR:  

 

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

CavanĢir Abdullayev və Ekspert Qruplarının sədrləri və üzvləri bir çox KĠV-lərdə müxtəlif 

müsahibələr vermiĢdirlər. 

 

7. GÖNDƏRĠLMĠġ MÜRACĠƏTLƏR VƏ MƏKTUBLARIN BƏZĠLƏRĠ:  

 

19. 8 yanvar 2019, Prezident Administrasiyası (PA), Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 

(MBNP), MB, Ədliyyə və Vergilər Nazirliyi, aidiyyati olan Ģəxslər ilə bağlı əqdlərin 

bağlanılması haqqında; 

20. 8 yanvar 2019, Vergilər Nazirliyi, Ölkədə nağdsız ödəniĢlərin inkiĢafı və əhalinin nağdsız 

ödəniĢlərin aparılmasına stimullaĢdırılması baglı; 

21. 14 yanvar 2019, Banklara, “təcili ödəniĢlər” sisteminin yaradılması üzrə təkliflər barədə; 

22. 14 yanvar 2019, MBNP, Ġpotekanın dövlət qeydiyyatının adi və təcili formada ləğvi ilə bağlı 

dövlət rüsumu və xidmət haqqlarının aĢağı salınması və eyni tariflə müəyyən edilməsi məsələləri 

barədə; 

23. 23 yanvar 2019, MBNP, Azərbaycan Respublikası və Ġran Ġslam Respublikası arasında 

iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaĢlıq üzrə Dövlət Komissiyasının 12-ci iclasının 

yekunlarına dair imzalanmıĢ AnlaĢma Memorandumuna əsasən, iki ölkənin bankları arasında 

müvafiq iclasın keçirilməsi barədə; 

24. 23 yanvar 2019, Azərbaycan Respublikası Birjalar ġurası Ġctimai Birliyinindən Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyasına daxil olmauĢ təkliflərə ABA-nın Hüquqi məsələlər üzrə Ekspert 

qrupunun cavab məktubu. 

25. 24 yanvar 2019, Azərbaycan Respublikası ƏƏSMN tərəfindən “PeĢə və kvalifikasiya 

standartlarının hazırlanması, yenidən hazırlanması, təsdiq edilməsi və qeydiyyatının aparılması 

Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında və “Bacarıqların inkiĢaf etdirilməsi üzrə sahə 

komissiyalarının yaradılması və əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin 

qərar layihələrinə rəy və təkliflərin verilməsi; 

26. 29 yanvar 2019-cu il, MB, “Kartla ödə, kartla qazan” adlı stimullaĢdırıcı tirajlı lotereya ilə 

əlaqədar Tiraj komissiyasında Azərbaycan Banklar Assosiasiyasınının nümayəndəsinin verilməsi 

haqqında; 



27. 30 yanvar 2019-cu il, banklara, Təcrübə mübadiləsi proqramı çərçivəsində ilk olaraq Ekspert 

Qrupları tərəfindən təklif ediləcək istiqamətlərdə və mövzularda Türkiyənin müxtəlif nüfuzlu 

bankları və əlaqədar digər qurumları ilə görüĢlər təĢkil ediləmis haqqında; 

28.  5 fevral 2019, banklara, banklara aidiyyatı olan Ģəxslərlə bağlanan əqdlərin meyarlarının 

müəyyən edilməsi ilə bağlı; 

29.  19 fevral 2019, MBNP, MB, PA, ƏN, Ġcra BaĢ Ġdarəsi, “Ġcra haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununa təkliflər; 

30. 20 fevral 2019, banklara, “Ġddia müddəti bitmiĢ kreditlər” haqqında müvafiq cədvəlin 

doldurulması haqqında 

31. 25 fevral 2019, banklara, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) tərəfindən Elektron və 

Rəqəmsal Maliyyə Xidmətləri (ERMX) Layihəsinin dəstəyi ilə agent bankçılığın tətbiqinin 

iqtisadiyyat üçün əhəmiyyəti müəyyən  edilməsi məqsədi ilə araĢdırmaların aparılırması 

haqqında;  

32. 6 mart 2019, MBNP, “Ġstehlak kreditlərinin verilməsi üzrə vahid kredit Ģərtləri”nin müəyyən 

olunması məqsədi ilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının nəznində Palata və bank 

nümayəndələrindən ibarət yaradılmıĢdır “ĠĢçi Qrupu” tərəfindən hazırlanmıĢ layihə haqqında; 

33. 1 aprel 2019, banklara, 1 yanvar 2019-cu il tarixinə Qarabağ müharibəsi və 20 Yanvar 

Ģəhidlərinin ailə üzvləri, eyni zamanda tələbə kreditləri üzrə 360 gündən artıq gecikməsi, əsas və 

faiz borcu 1000 (min) AZN məbləğinə qədər olan kreditlərin ümumi sayı və məbləği haqqında; 

34.  3 aprel 2019, banklara, vergi qanunvericiliyinin təkmlləĢdirilməsinə dair təkliflər barədə; 

35.  5 aprel 2019, PA, fiziki Ģəxslərin 5 il ərzində yaĢayıĢ yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaĢayıĢ 

sahələrinin təqdim edilməsində verginin tutulmaması barədə; 

36. 11 aprel 2019, MBNP, “Fiziki Ģəxslərin xarici valyutada olan kreditlərinin əsas məbləğinin 

devalvasiya nəticəsində manatla artmıĢ hissəsinin ödənilməsi mexanizminin və həmin məbləğə 

hesablanmıĢ faiz və dəbbə pulu (cərimə, penya) üzrə tətbiq ediləcək güzəĢtlərin müəyyən 

edilməsi Qaydaları”na təkliflər haqqında; 

37. 25 aprel 2019, banklara, Azərbaycan Respublikası ƏƏSMN-nin vahid platforma üzərindən 

informasiya sistemləri əsasında yaradılmıĢ MəĢğulluq Alt Sisteminin (MAS) Vakansiya Bankı 

haqqında məlumat; 

38. 25 aprel 2019, MBNP, “Maliyyə və Rəqəmsal Texnologiyalar Həftəsi” elan 

edilməklə əlaqədar qurumlar arasında qarĢılıqlı əməkdaĢlığa dair AnlaĢma Memorandumunun 

imzalanması və silsilə tədbirlərin keçirilməsi haqqında;   

39. 25 aprel 2019, MBNP, “Aktivlərin təsnifləĢdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün 

xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları”nın 11.6-cı maddəsinə əlavənin edilməsi haqqında;  

40. 25 aprel 2019, MBNP, ĠĠTKM, Faiz tavanı təyin edilməsinin mənfi fəsadları haqqında; 

41. 30 aprel 2019, MBNP, MB, Vergilər Nazirliyi, vergi qanunvericiliyinin təkmlləĢdirilməsinə 

dair təkliflər barədə; 

42. 6 may 2019 Vergilər nazirliyi, Vergi Məcəlləsinə və vergi inzibatçılığına dair yenilənmıĢ 

təkliflər barədə; 

43. 21 may 2019, MBNP, “Azərbaycan Respublikasının kredit təĢkilatlarında kassa 

əməliyyatlarının aparılması və qiymətlilərin inkassasiyasının təĢkili” Qaydalarının 2.2.-ci 

bəndinə əlavə və təkliflərin edilməsi; 

44. 14 iyun 2019, Vergilər Nazirliyi, PA, Vergi Məcəlləsinin 150.1.13-cü maddəsinə əlavənin 

edilmə barədə; 



45. 19 iyun 2019, PA, MB, “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləĢdirilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanından irəli gələn 

məsələlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı təkliflər; 

46. 24 iyun 2019, PA, Mülki Məcəlləsinin 146.3.-cü maddəsinə əlavə və dəyiĢiklik edilməsi 

haqqında; 

47. 25 iyun 2019, banklara, Kredit xətti ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsində əlaqədar iĢ 

məhkəmə prosesində olması haqqında; 

48. 28 iyun 2019, ƏN, ĠBĠ, “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləĢdirilməsi haqqında” 

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

qanunvericilik aktlarına dair Azərbaycan Banklar Assosisasiyasına üzv banklar tərəfindən 

verilmiĢ əlavə və təkliflər barədə; 

49. 28 iyun 2019, PA, ƏN, MBNP, “Özəl icra” haqqında təkliflər barədə;  

50. 4 iyul 2019, PA, ƏN, MBNP, MB, “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların 

dərinləĢdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 aprel 2019-cu il tarixli 

Fərmanının icrası ilə bağlı bəzi qanunvericilik aktlarına dair Azərbaycan Banklar 

Assosisasiyasına üzv banklar tərəfindən verilmiĢ əlavə və təklifləri barədə;  

51. 12 iyul 2019, Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və UĢaq Problemləri üzrə Dövlət 

Komitəsi, ABA-dan gender məsələləri üzrə məsul Ģəxsin müəyən edilməsi haqqında; 

52. 16 iyul 2019, ABA üzvlərinə, Azərbaycan Respublikasının Ġnzibati Xətalar Məcəlləsində, 

“Banklar haqqında”, “Bank olmayan kredit təĢkilatları haqqında” və “Kredit büroları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyiĢiklik barədə; 

53. 30 iyul 2019, banklara, “Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində 

dəyiĢikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” layihəsinə rəy və təkliflər 

barədə; 

54. 2 avqust 2019, PA, AM, MB, MBNP, “Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual 

Məcəlləsində dəyiĢikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” layihəsinə 

rəy və təkliflər barədə; 

55. 26 avqust 2019, MB, VN, MN, MBNP, müvafiq borclar üzrə vergi ödəyicilərinin bank 

hesablarına öncədən qoyulmuĢ məhdudiyyətlər mövcuddursa, müvafiq məhdudiyyətin də Ģəxsi 

hesab vərəqəsi üzrə məlumatlara uyğun formada online rejimde geri çağırılmasının təmin 

edilməsini təklif edilməsi barədə; 

56. 27 avqust 2019, MB, MBNP, banklara, “Bank kapitalının və onun adekvatlığının 

hesablanması Qaydaları”na edilmiĢ dəyiĢiklərlə əlaqədar Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının 

(ABA) üzvlərinin müvafiq rəy və təklifləri barədə;  

57. 4 sentyabr 2019, Ġcra və Komminikasiya Planının 1.2-ci, 1.4-cü və 1.6-cı bəndlərinə uyğun 

olaraq Azərbaycan Banklar Assosiasiyası tərəfindən görülmüĢ iĢlər haqqında;  

58. 6 sentyabr 2019, VN, “Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları”na 

əsasən, FATCA/CRS ilə əlaqəli nəzərdə tutulan özünüqiymətləndirmə anket formalarının 

elektron qaydada (qəbul edilməsinin mümkünlüyünə dair rəy bildirilməsi haqqında; 

59. 27 sentyabr 2019, MBNP, “Aktivlərin təsnifləĢdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi 

üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları”nın 4.4-cü bəndinə aĢağıdakı məzmunda yeni 

mətnin əlavə edilməsi;  

60. 1 oktyabr 2019, MBNP, “Kredit təĢkilatlarında sağlam kreditləĢmə və məsuliyyətli 

borclanma Prinsipləri” Ģərtlərininin tətbiq edildiyi ilə bağlı olaraq, ehtiyatların hesablanmasının 

məcburiliyi və həmin məbləğlərin xərclərə aid edilməsinə münasibət bildirilməsi məsələsi 

haqqında; 



61. 14 oktyabr 2019, ƏN, MBNP, ipoteka müqavilələrində ipoteka predmetinin iki və daha artıq 

satıĢ üsulunun eyni zamanda müəyyən edilməsi haqqında; 

62. 15 oktyabr 2019, MBNP, MB, 50 və 100 manatlıq əksinazlara tətbiq edilən rüsumun ləğv 

edilməsi və ya banklar tərəfindən Mərkəzi Banka təhvil verilmiĢ qeyd olunan əksinasların rüsum 

ödənilmədən dəyiĢdirilməsi məsələsi barədə; 

63. 31 oktyabr 2019, ƏN, müvafiq notariat xidmət haqqlarının qəbulu üzrə proqram 

təminatlarının ödəniĢ Ģirkətlərinin təqdim etdiyi terminallara inteqrasiyası təklifi barədə; 

64. 8 noyabr 2019, ƏN, MB, PA, Ġpoteka müqavilərinə icra məmurunun imzası və hərrac 

xərclərinin tutulması ardıcıllığı ilə bağlı: 

65. 12 noyabr 2019, PA, MBNP, ƏN, notariusların depozit hesablarına nağd pul vəsaitlərinin 

birbaĢa daxil edilməsini məhdudlaĢdırmaq və ya tam qadağan etmək, bunun əvəzində notariusun 

cari hesabına vəsaitin yalnız köcürmə yolu ilə həyata keçirilməsi təklifi barədə; 

66. 3 dekabr 2019, Azərbaycan Banklar Assosiasiyası tərəfindən 2020-ci ildə keçirilməsi nəzərdə 

tutulan tədbirlər haqqında; 

67. 13 dekabr 2019, ABA-ya üzv banklara qadın sahibkarlar üçün kreditləĢmə və digər güzəĢtləri 

nəzərdə tutan stimullaĢdırıcı mexanizmlər barədə; 

68. 25 dekabr 2019, MB, Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavə və 

təkliflərin verilməsi.   

 


