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1. BANK SEKTORUNA DAİR TƏŞƏBBÜSLƏR  (göndərilmiş məktublar və digər işlər) 

 

1. 06 yanvar 2021-ci il, banklara, Şəhid və yaralı hərbiçilərin ailə üzvlərinin kredit 

öhdəlikləri; 

2. 08 yanvar 2021-ci il, ARMB, Bank əməkdaşlarının kütləvi peyvəndlənməsi haqqında; 

3. 08 yanvar 2021-ci il, MasterCard, ikiqat vergitutma; 

4. 12 yanvar 2021-ci il, banklara, “Bank inzibatçılarının attestasiyadan keçməsi 

Qaydaları”nın təkmilləşdirilməsinə dair rəy və təkliflər; 

5. 12 yanvar 2021-ci il, AR MMX, Koordinasiya Şurasına ABA tərəfindən 

nümayəndələrin təyin edilməsi; 

6. 20 yanvar 2021-ci il, Xarici İşlər Nazirliyi, TBB, Amerika Səfirliyi, Raiffeisen Bank 

International, ABA müxbir münasibətlər; 

7. 21 yanvar 2021-ci il, banklara, Fırıldaqçılıqla bağlı müştərilərin məlumatlandırılması; 

8. 22 yanvar 2021-ci il, ARMB, Hərrac məsələləri ilə bağlı bəzi qanunvericilik aktlarına 

dəyişikliklərə rəy və təkliflər; 

9. 26 yanvar 2021-ci il, ARMB, AR MN “Restrukturizasiya və kompensasiya qalıqları 

ilə bağlı;  

10. 29 yanvar 2021-ci il, ARMB, Bank inzibatçılarının attestasiyadan keçməsi 

Qaydaları”nın təkmilləşdirilməsinə dair rəy və təkliflər; 

11. 02 fevral 2021-ci il, ARMB, Hərrac məsələləri ilə bağlı əlavə rəy və təkliflər; 

12. 16 fevral 2021-ci il, ARMB, ARNK Vahid Məlumat Bazası; 

13. 24 fevral 2021-ci il, ARMB, Əvvəlcədən ödəniş kartları; 

14. 25 fevral 2021-ci il, banklara, ARMB, AR İN, Korporativ ödəniş kartları; 

15. 25 fevral 2021-ci il, ARTN, Avropa Pul Viktorinası-Milli Mərhələ; 

16. 25 fevral 2021-ci il, DVX, SİF vergi sərəncamına dair suallar; 

17. 01 mart 2021-ci il, Naxşıvanbank, Bank Ombudsmanı Bəyannaməsinin İmzalanması; 

18. 03 mart 2021-ci il, ARİN, DVX, Ədv geri al portalına digər bankların inteqrasiyası; 

19. 05 mart 2021-ci il, ARMB, 2021-ci il üçün Fəaliyyət planı ilə bağlı rəy və təkliflər; 

20. 09 mart 2021-ci il, ARNK, Gender bərabərliyi üzrə Fəaliyyət Planı; 

21. 09 mart 2021-ci il, ARMB, Kassa qaydaları - rəy və təkliflər; 

22. 10 mart 2021-ci il, banklara, PY/TMM Qanunun yeni layihəsi; 

23. 12 mart 2021-ci il, banklara, Vergi siyasəti üzrə təkliflər; 

24. 15 mart 2021-ci il, AR İN, Vergi sahəsindən problemlər; 

25. 18 mart 2021-ci il, banklara, Mobil Notariatın tətbiqi haqqında; 

26. 06 aprel 2021-ci il, ARMB, ARNK, Bank sektorunun vaksinasiyası ilə bağlı; 

27. 09 aprel 2021-ci il, ARMB, ARPVXSİDA, ASAN Finans - Xidmət Haqqlarının 

yüksəldilməsi; 

28. 09 aprel 2021-ci il, ƏSF, ƏSF-na hesabatların təqdim edilməsi haqqında; 

29. 13 aprel 2021-ci il, banklara, İkiqat vergitutma yeni izahedici mövqe; 

30. 20 aprel 2021-ci il, banklara, Bank əməkdaşları üçün maliyyə savadlılığı vebinarları; 

31. 23 aprel 2021-ci il, banklara, Ödəniş kartı məlumatlarının təhlükəsizliyi; 

32. 04 may 2021-ci il, DVX, FATCA/CRS; 

33. 04 may 2021-ci il, banklara, ABA-ƏƏSMN-Qiymətləndirmə Komissiyası; 

34. 04 may 2021-ci il, ARMB, Rəqəmsal Ödəniş Strategiyası - 2021-2023 (Bankların rəy 

və təklifləri); 



35. 05 may 2021-ci il, ARMB, Prudensial qaydaların geriyə şamil edilməsi; 

36. 16 may 2021-ci il, KOBİA, “Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrin 

rəqəmsallaşdırılmasının təşviq edilməsi” layihəsi, İşçi Qrup; 

37. 17 may 2021-ci il, AR İN SİF, Akkreditiv və qarantiyalar üzrə təkliflər;  

38. 18 may 2021-ci il, banklara, ÖS yeni hesabatlıq formasına dair məlumat; 

39. 20 may 2021-ci il, banklara, Xarici Borc və beynəlxalq investisiyalar üzrə hesabat və 

təlimata dair rəy və təkliflər;  

40. 20 may 2021-ci il, Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurası, Azərbaycan və Rusiyanın bank 

sahəsində əməkdaşlığı; 

41. 21 may 2021-ci il, DVX, ARƏN, ARƏƏSM, ARPVXSİDA, Azərbaycan Kredit 

Bürosuna veriləcək məlumatlar; 

42. 21 may 2021-ci il, DVX, Vergi məsələləri üzrə rəy və təkliflər; 

43. 24 may 2021-ci il, banklara, Elektron imza bank xidmətlərinə inteqrasiya, AMB 

NRYT ABA görüş; 

44. 31 may 2021-ci il, ARMB, Elektron ticarətdə fırıldaqçılıq hallarının qarşısının 

alınmasına dair Tədbirlər Planı; 

45. 31 may 2021-ci il, ARMB, Məsafədən hesabların açılması - dəyişikliklər layihəsinə 

dair təkliflər; 

46. 01 iyun 2021-ci il, banklara, QR kodlardan istifadəyə dair təlimat; 

47. 02 iyun 2021-ci il, DVX, CRS dövlətlərin siyahısı; 

48. 02 iyun 2021-ci il, ARMB, FATCA/CRS; 

49. 18 iyun 2021-ci il, İKZF tərəfindən təqdim edilmiş müqavilələrə edilmiş dəyişikliklər 

haqqında; 

50. 21 iyun 2021-ci il, ARMB, QR kod təlimata dair rəy və təkliflər; 

51. 25 iyun 2021-ci il, DVX, Korporativ kartlarda məhdudiyyətlər; 

52. 30 iyun 2021-ci il, DVX, MCC kodlar üzrə vergi dərəcələri; 

53. 30 iyun 2021-ci il, ARAM, Ali Məhkəməyə hüquqi rəylər; 

54. 01 iyul 2021-ci il, banklara, Biznes kreditləri üzrə sorğu; 

55. 05 iyul 2021-ci il, banklara, VM-yə dəyişiklik layihəsi; 

56. 14 iyul 2021-ci il, ARMB, İmtiyazlıq səhmlər haqqında; 

57. 22 iyul 2021-ci il, banklara, EU4Environment layihəsi; 

58. 02 avqust 2021-ci il, ARMB, Analoq imza ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik 

edilməsi ilə bağlı; 

59. 03 avqust 2021-ci il, TBB, Türkiyənin yanğından zərər görmüş meşə fondunun 

bərpasına dəstək; 

60. 04 avqust 2021-ci il, banklara, Sahibkarlığın inkişafını sürətləndirəcək təkliflər; 

61. 04 avqust 2021-ci il,ARMB, İmza nümunələri ilə bağlı təkliflər; 

62. 04 avqust 2021-ci il, ARMB, Bankın mülkiyyətinə keçmiş yaşayış sahələri üzrə 

qeydiyyatda olan şəxslərin qeydiyyatının ləğv edilməsi haqqında; 

63. 13 avqust 2021-ci il, İH, İKZF, Pilot layihələr haqqında; 

64. 13/17 avqust 2021-ci il, DVX, ARMB, Sadələşdirilmiş verginin ödənilməsi barədə; 

65. 17 avqust 2021-ci il, DVX, Kredit Faizləri Bazar qiyməti; 

66. 17 avqust 2021-ci il, AZFİNA, Özünəxidmət terminallarında bank əməliyyatları; 

67. 18 avqust 2021-ci il, ARMB, Açıq bankçılıq üzrə yol xəritəsi layihəsi təkliflər; 

68. 03 sentyabr 2021-ci il, ARMB, Maliyyə Savadlılığı üzrə maarifləndirici videoçarxlar; 

69. 08 sentyabr 2021-ci il, banklara, Mediasiya fəaliyyətinin göstərilməsi haqqında; 



70. 14 sentyabr 2021-ci il, İN, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti ilə bağlı bəzi 

məsələlərin həlli haqqında; 

71. 20 sentyabr 2021-ci il, banklara, "Azərbaycan Respublikasının ərazisində POS-

terminalların quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi Qaydaları”na dair düzəlişlər; 

72. 21 sentyabr 2021-ci il, ARMB, “Maliyyə institutlarında istehlakçıların şikayətlərinə 

baxılmasına dair” Metodoloji Rəhbərliyə rəy və təkliflər; 

73. 27 sentyabr 2021-ci il, banklara, Pulköçürmə sistemləri hesabatlıq; 

74. 27 sentyabr 2021-ci il, banklara, Ani Ödənişlər Sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə 

əlaqədar sorğu; 

75. 01 oktyabr 2021-ci il, banklara, Rəqəmsallaşma üzrə təkliflər; 

76. 06 oktyabr 2021-ci il, ARMB, İpoteka krediti hesabına qeyri-yaşayış sahəsi alınarkən 

“qarışıq müqavilə” formasında əqdlərin rəsmiləşdirilməsi haqqında; 

77. 07 oktyabr 2021-ci il, banklara, Quraşdırılmış POS-terminalların təhlili ilə bağlı; 

78. 12 oktyabr 2021-ci il, ARMB, Mülki Məcəlləyə təklif edilən dəyişikliklə bağlı; 

79. 13 oktyabr 2021-ci il, DVX, ARMBBank hesablarının açılması; 

80. 13 oktyabr 2021-ci il, ARMB, FATCA/CRS; 

81. 14 oktyabr 2021-ci il, ARMB, Türkiyə saytlarında ödənişlər; 

82. 15 oktyabr 2021-ci il, banklara, Biznes kreditləri ilə əlaqədar hesabat; 

83. 18 oktyabr 2021-ci il, banklara, Rəqəmsal ödənişlər sahəsində dələduzluq halları ilə 

mübarizə məqsədilə Tədbirlər Planı; 

84. 22 oktyabr 2021-ci il, ARMB, Müşahidə Şurasının üzvlərinin təyinatı ilə bağlı bəzi 

məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması haqqında; 

85. 22 oktyabr 2021-ci il, ARMB, “Xüsusi ehtiyat fondlarının yaradılmasına aid edilən 

məbləğlərin vergitutma məqsədləri üçün gəlirdən çıxılması Qaydası” ilə bağlı təklif 

və suallar; 

86. 18 noyabr 2021-ci il, İN, Qarışıq müqavilə formasında əqdlərin rəsmiləşdirilməsi 

haqqında; 

87. 06 dekabr 2021-ci il, banklara, MM 375.2-ci və “İpoteka haqqında” Qanununun 

48.1.2-ci maddələrinin əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair; 

88. 06 dekabr 2021-ci il, banklara, Biznesin maliyyəyə çıxışı üzrə problemlər – Sorğu; 

89. 15 dekabr 2021-ci il, İFC, Rəqəmsal bank xidmətləri; 

90. 24 dekabr 2021-ci il, ARMB, BKM interçeync xidmət haqları. 

 

2. TƏDBİRLƏR VƏ GÖRÜŞLƏR (sayı - 67)  

1. Ümumi Yığıncaqlar – (sayı – 1)  

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Ümumi Yığıncağı 19 fevral 2021-ci il tarixində 

zoom platforması üzərindən onlayn qaydada keçirilmişdir. 

 

2. Rəyasət Heyətinin iclasları – (sayı – 10) 

1. 5 yanvar 2021-ci il tarixində ABA Rəyasət Heyətinin geniş tərkibdə iclası keçirilmişdir. 

İclas zamanı bank sektorunun cari vəziyyəti və aktual məsələlərlə bağlı müzakirələr 

edilmişdir; 

2. 12 yanvar 2021-ci ildə ABA Rəyasət Heyətinin iclası baş tutmuşdur.İclas zamanı cari 

məsələlər müzakirə olunmuşdur; 



3. 18 yanvar 2021-ci il tarixində ABA Rəyasət Heyətinin geniş tərkibdə “Zoom” platforması 

üzərindən onlayn iclası keçirilmişdir; 

4.  20 yanvar 2021-ci il tarixində ABA Rəyasət Heyətinin geniş tərkisbdə “Zoom” platforması 

üzərindən onlayn iclası keçirilmişdir. İclasda cari məsələlər müzakirə olunmuşdur; 

5.  30 mart 2021-ci il tarixində ABA Rəyasət Heyətinin geniş tərkibdə “Zoom” platforması 

üzərindən onlayn iclası baş tutub. İclas zamanı Vətən Müharibəsi iştirakçılarının və zərər 

çəkən mülki şəxslərin kredit tarixçələrinin pisləşdirilməməsi ilə bağlı məsələlərin (əhatə 

olunacaq qrup, tarix intervalı, tarixçədə silinmə və ya qeydi verilməsi məsələsi və digər 

mövzuların) müzakirəsi aparılmışdır; 

6.  2 iyun 2021-ci il tarixində ABA Rəyasət Heyətinin Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankı rəhbərliyinin iştirakı ilə cari məsələlərin müzakirəsinə dair geniş tərkibdə onlayn 

iclas keçirilmişdir; 

7. ABA  Rəyasət Heyətinin “Zoom” platforması üzərindən növbədənkənar onlayn iclası 2 

avqust 2021-ci il tarixində baş tutmuşdur; 

8. 8 oktyabr 2021-ci il tarixində Rəyasət Heyətinin iclası keçirilmişdir. İclasda “Xüsusi 

ehtiyat fondlarının yaradılmasına aid edilən məbləğlərin vergitutma məqsədləri üçün 

gəlirdən çıxılması Qaydası”, maliyyə savadlığının artırılması proqramlarının 

dəstəklənməsində bankların iştirakı məsələləri müzakirəyə çıxarılmışdır; 

9. 21 oktyabr 2021-ci il tarixində Rəyasət Heyətinin növbəti iclası baş tutmuşdur. İclasda 

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimov adına Biləsuvar Bağça-Məktəb-Lisey 

Kompleksi”nə Azərbaycan Beynəlxalq Bankında kredit xəttinin açılması ilə bağlı məsələsi 

müzakirə edilmişdir; 

10. 27 oktyabr 2021-ci il tarixində Rəyasət Heyətinin il üzrə sonuncu iclası keçirilmişdir. 

İclasda Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyətinin müraciəti əsasında avtonəqliyyat vasitəsinin 

alınması məsələsi müzakirə edilmişdir. 

 

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

1. 28-29 yanvar 2021-ci il tarixlərində FİNTEX SAMMİT ONLAYN (MALİYYƏ VƏ 

TEXNOLOGİYALAR SƏRGİSİ) tədbiri baş tutub. Sammit Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 

virtual stendlər, “networking” xüsusiyyətlərinə malik xüsusi platforma üzərində həyata 

keçirilib. Tədbir “Visa” beynəlxalq kart təşkilatı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Mərkəzi Bank, 

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

Kommunikasiya Mərkəzinin dəstəyi ilə “Bank və ödəniş ekosistemində yeni trendlər: 

innovativ həllər, fintexlər və təhlükəsizlik” mövzusunda baş tutub. 

2. 8 -9 dekabr tarixlərində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təşkilatçılığı, 

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB), İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi 

(İİTKM) və Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) və Kiçik və Orta Biznesin 

İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) dəstəyi ilə ənənəvi V Beynəlxalq Bankçılıq Forumu 

keçirilmişdir. “Nağdsız iqtisadiyyat: etibarlı, təhlükəsiz və dayanıqlı” adı altında təşkil 

edilmişdir. İki gün davam edəcək forumda aidiyyəti dövlət qurumları, kommersiya bankları, 

yerli və xarici biznes və ictimai təşkilatların rəhbərləri, beynəlxalq maliyyə institutları, 

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

təşkilatların və nüfuzlu şirkətlərin nümayəndələri iştirak edib. Forumda “Rəqəmsal bank”, 

“Hər cihazda bankçılıq”, “Platforma bankçılığı və rəqəmsal ekosistem”, “İnnovativ ödəniş 

ekosistemi”, “Rəqəmsal valyutalar: mərkəzi banklara gedən yol”, “Blokçeyn texnologiyası: 

maliyyə xidmətlərində tarixi layihələr”, “Təkmilləşən ekommersiya: artan tələb”, 



“Komplaynsa fokuslanma”, “Distant bankçılıq: təhlükəsiz identifikasiya”, “Yeni normal: 

yeni kibertəhlükəsizlik trendləri” mövzuları ətrafında müzakirələr aparılıb. 

 

4.Seminarlar, konfranslar, təlimlər və təqdimatlar – (sayı – 28) (1000-ə yaxın iştirakçı) 

1.  18 yanvar 2021-ci il tarixində “USABILITYLAB” şirkəti ilə birgə Azərbaycan bankları 

üçün “İstifadəçi Təcrübəsi” (UX) mövzusunda vebinar keçirilmişdir. Vebinarda maliyyə 

sektorunda istifadəçi təcrübəsinin necə dəyişdiyi müzakirə edilmiş, bu istiqamətdə araşdırma 

nəticələri bölüşülmüş və suallar cavablandırılmışdır; 

2.  26 yanvar 2021-ci il tarixində Fintex Sammit çərçivəsində “Daha güclü müxbir əlaqələri 

qurmaq: maliyyə cinayətləri və riskdən azad olma ilə mübarizə aparan ən yaxşı 

texnoloji trendlər”  mövzulu vebinar keçirilmişdir. Elucidate-in həmtəsisçisi və baş icraçı 

direktoru Şeyn Reydel mövzu ətrafında təqdimatla çıxış etmişdir; 

3.  27 yanvar 2021-ci il tarixində Fintex Sammit çərçivəsində “Azerbaijani Banks Cyber 

Security Review” adlı vebinar keçirilmişdir. Vebinar Deloitte şirkətinin təşkilatçılığı ilə 

həyata keçirilmişdir. Deloitte Baku Cyber komandası icmal hazırlamış baxış hədəfləri olaraq 

Azərbaycandakı 26 bank seçilmiş, icmal çərçivəsində bankların İnternetdəki hər kəs üçün 

açıq olan veb mənbələri araşdırılmışdır. Bu veb-seminarda Vladimir Remiqa zəif 

təhlükəsizlik parametrlərindən və kiber təhlükəsizlik məsələlərində istifadəçinin məlumatlı 

olmaması səbəbindən veb serverlərdə həssas şifrələmə protokollarının istifadəsindən bəhs 

etmişdir. Tədbirdə müəyyən edilmiş məsələlər və onları həll etməyin mümkün yolları barədə 

tövsiyələr verilmişdir; 

4.  17 mart 2021-ci il tarixində ABA tərəfindən “Bankçılıqda vacib datalar və onların doğru 

analizi” adlı vebinar keçirilmişdir. Türk dilində baş tutmuş vebinarda “Bloomberg HT”-nın 

Baş redaktoru Gökhan Şen çıxış etmişdir. Vebinar Qlobal makroiqtisadi perspektiv, qlobal 

maliyyə perspektivi, makroiqtisadiyyatı anlamaqda istifadə ediləcək datalar, maliyyə 

vəziyyətini təhlil edə bilmək üçün lazımlı datalar, bankçılıqda vacib datalar və onların doğru 

formada oxunması, media tərəfdən dataların doğru analizi mövzularını əhatə etmişdir; 

5.  30 mart 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası və “MasterCard Worldwide” 

beynəlxalq kart təşkilatı birgə bank mütəxəssislərinin bilik və bacarıqlarının daha da 

artırılması məqsədilə “Elektron ticarətdə fırıldaqçılıq halları” mövzusunda  vebinar 

keçirilmişdir. Türk dilində baş tutmuş  vebinarda “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart 

təşkilatının risklərin idarə edilməsi üzrə eksperti Cem Kibaroğlu çıxış etmişdir;   

6.  30 mart 2021-ci il tarixində insan kapitalı və faydaları, məsləhətçilik və komanda işi 

sahəsində təcrübəsi olan “Willis Towers Watson” şirkətinin dəstəyi və ABA-nın “İnsan 

resurslarının idarəedilməsi üzrə” Ekspert Qrupunun təşkilati dəstəyi ilə Azərbaycan bankların 

əməkdaşları üçün “Agildə HR-ın rolu” mövzusunda vebinar keçirilmişdir.  Vebinarın 

moderatorları “Willis Towers Watson” şirkətinin istetadın idarəedilməsi və motivasiya üzrə 

nümayəndələri Doğan Çolak və Ümit Duman olmuşdur; 

7.  2 aprel 2021-ci il tarixində“Check-up Online” şirkəti ilə birgə ABA-ya üzv bankların 

əməkdaşları üçün girovların və digər aktivlərin məsafədən monitorinqi ilə bağlı proqram 

təminatı haqqında növbəti vebinarı keçirilmişdir;   

8.  7 aprel 2021-ci il tarixində ABA tərəfindən “Məqsədlərin dəyişdirilməsi: Müxbir 

bankçılıqda ABŞ və Avropa Birliyinin tənzimləyici dəyişikliklərindən necə 

faydalanmaq olar” adlı vebinar keçirilmişdir. “Elucidate”-nin rəhbəri Shane Riedel və 

eksperti Max Heywood çıxış etmişdir. Vebinar zamanı həmçinin “Raiffeisen Bank 



International” nümayəndələri tərəfindən “Yerli bazarda aktiv olan Avropa Birliyi bankından 

ilkin baxış-AML tədbirlərinə verilən əhəmiyyət və çoxşaxəli alət dəsti ML-də necə 

hesablayıcı ola bilər?” (First-hand view from an EU Bank active in the local market- The 

importance they place on AML measures & how a diversified toolset can counter ML) adlı 

təqdimat edilmişdir; 

9.  5 aprel 2021-ci il tarixində bankların informasiya texnologiyaları və rəqəmsal ödənişlər 

sahələrində çalışan nümayəndələri üçün vebinar keçirilmişdir. “Məlumat ötürmə 

şəbəkələrinin işi və monitorinqinin sabitliyinin təmin edilməsi”, “İT 

infrastrukturundakı nasazlıqların qarşısını necə almaq olar?”, “Mobil elektron imza: 

müştərinin işini asanlaşdırmaq və bankdakı təhlükəsizlik səviyyəsini artırmaq” kimi 

mövzularda “Inoventica” şirkətinin beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə rəhbəri Kseniya Çekunova, 

“MONQ AIOps” şirkətinin icra şöbəsinin rəhbəri Serqey Radçenko, “Safe Guard” şirkətinin 

layihə rəhbəri Artyom Fomiçevin çıxış etmişdir; 

10. 9 aprel 2021-ci il tarixində ABA tərəfindən “İnformation system auditing, controls and 

Assurance” adlı praktiki vebinar keçirilmişdir. Vebinarda Texnoloji İdarəetmə və 

İnformasiya təminatı üzrə ekspert İlqar Əliyev çıxış etmişdir; 

11.  22 aprel 2021-ci il tarixində "ECOPSY Consulting" şirkətinin dəstəyi və ABA-nın “İnsan 

resurslarının idarəedilməsi üzrə” Ekspert Qrupunun təşkilati dəstəyi ilə Azərbaycan bankların 

əməkdaşları üçün “Məsafəli işin biznesin böyüməsinə və inkişafına səbəb olması üçün nə 

etmək lazımdır” mövzusunda keçirilmişdir. Vebinarda "ECOPSY Consulting" şirkətinin 

nümayəndələri Pavel Degtyarev və Maya Kolosnitsyna çıxış etmişlər; 

12. 27 aprel 2021-ci il tarixində “Bank əməkdaşları üçün maliyyə savadlılığı” vebinarları 

keçirilmişdir. Vebinarlarda Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı heyətin 

idarəedilməsi şöbəsinin rəisi Təranə Həsənli, Təhsil və inkişaf şöbəsi,Aparıcı mütəxəssisi 

Lalə Əkbərli, Maliyyə savadlılığı şöbəsinin rəisi Xumar Hüseynova təqdimat etmişdir; 

13. 5 may 2021-ci il tarixində keçirilmiş “Banklarda texnoloji və təşkilati alətlərlə GDPR 

uyğunluğunun təmini (fərdi məlumatların qorunması)” adlı vebinarda Texnoloji 

İdarəetmə və İnformasiya təminatı üzrə ekspert İlqar Əliyev çıxış etmişdir. Vebinar Fərdi 

məlumatların qorunması üzrə ISO27011 tələbləri, banklarda fərdi məlumatların qorunması 

üzrə tələb olunan siyasət və proseduralar, biznes informasiya resursları üzrə nəzarətlər, 

bankların rəqəmsal sistemlərində fərdi məlumatlarda insidentlərin idarə olunması nəzarətləri, 

girişə nəzarət vasitələri, loqlaşdırma və monitorinq vasitələri, texniki nəzarətlərin tətbiqi 

metodları müzakirə olunmuşdur; 

14. 27 may 2021-ci il tarixində “Couchbase” müasir verilənlər bazasının (database) 

idarəedilməsi” adlı vebinar keçirilmişdir. Vebinar “Visa”, “PayPal”, “American Exspress”, 

“Marriott”, “Citibank”, “Wells Fargo”, “Revolut”, “AXA” vədigər tanınmış şirkətlərə xidmət 

göstərən, NoSQL verilənlər bazaları üzrə dünya liderlərindən biri sayılan “Couchbase” 

şirkətinin dəstəyi ilə baş tutmuşdur; 

15. 22 iyun 2021-ci il tarixində “Visa Inc.” beynəlxalq kart təşkilatı tərəfindən “Visa B2B 

Connect: yeni sərhədlərarası B2B ödəniş şəbəkəsi” adlı vebinar keçirilmişdir. Vebinarda 

yeni sərhədlərarası B2B ödəniş şəbəkəsi olan “Visa B2B Connect” xidməti, onun 

üstünlükləri və bu şəbəkənin beynəlxalq ödənişlərdə rolu barədə məlumat verilmişdir; 

16.  23 iyun 2021-ci il tarixində “Kiber təhlükəsizliyə yeni yanaşma -XDR (Extended 

Detection Respond) həllinin bankda tətbiqi” mövzusunda vebinar keçirilmişdir. Vebinarda 

“Unibank KB” ASC-nin Baş İnformasiya Təhlükəsizliyi Rəhbəri (CİSO) Rüstəm Rüstəmli    

XDR kiber həllinin faydaları, endpointda üstünlüyü və visibility imkanları, məlumat təhlili 



və Big data yanaşması, pereventiv, detektiv və responsiv imkanları mövzularında təqdimatla 

çıxış etmişdir; 

17.  22 iyun 2021-ci il tarixində“Dünyada ən çox yayılmış ticarət qaydaları” adlı vebinar 

keçirilmişdir. Vebinarda ICC United Arab Emirates direktoru Vincent O’Brien və ABA-nın 

“Ticarətin və layihələrin maliyyələşdirilməsi üzrə Ekspert Qrupu”nun rəhbəri, “Bank VTB 

Azərbaycan” ASC-nin İdarə Heyətinin üzvü, Korporativ Biznesin inkişafı Departamentinin 

direktoru Yasin Cəlilov çıxış etmişdir;  

18. 14 iyul 2021-ci il tarixində “BeyondMinds' technology” şirkəti tərəfindən “Bankçılıqda süni 

intellekt transformasiyası” (AI transformation for Banking) adlı vebinar keçirilmişdir. 

19. 14 iyul 2021-ci il tarixində “Mastercard Worldwide” beynəlxalq kart təşkilatı tərəfindən 

“Negative responses” adlı vebinar keçirilmişdir. Vebinar zamanı Murat Durmaz və Başak 

Göktürk tərəfindən təqdimat etmişdir; 

20.  26 avqust 2021-ci il tarixində  Visa Inc.” beynəlxalq kart təşkilatı tərəfindən "Visa 

Developer Platformu - Bank məhsullarının rəqəmsallaşdırılması üçün həllər" 

mövzusunda vebinar keçirilmişdir. Sözügedən mövzuda “Visa Inc.” beynəlxalq kart 

təşkilatının rəqəmsal həllər üzrə baş menecer Yevgeniy Bilodid məruzəçi qismində çıxış 

etmişdir; 

21. 7 sentyabr 2021-ci il tarixində “Nuru-Tech” şirkətinin İcraçı direktoru Emmanuel Steins 

tərəfindən “İnformasiya təhlükəsizliyi və GDPR: Data mərkəzdə biznes datalarının 

qorunması üçün praktik və qənaətli yol xəritəsi” (Information Security & GDPR: a 

practical and cost-efficient roadmap to secure your business data in your data center) adlı 

vebinar keçirilmişdir;   

22. 4 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyası (ABA) və  Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının birgə təşkilatçılığı 

ilə “Zoom” platforması vasitəsilə “Açıq bankçılığın tənzimlənməsi” adlı vebinar 

keçirilmişdir.  Banklar və fintexlərin müvafiq əməkdaşları üçün nəzərdə tutulan vebinarda 

“Açıq Bankçılıq” konsepsiyası təqdim edilmiş, o cümlədən müxtəlif müştəri seqmentləri 

üçün əsas istifadə halları, üstünlüklər, tənzimləmədə əsas yanaşmalar və s. müzakirə 

edilmişdir; 

23.  16 noyabr 2021-ci ildə “Visa Inc.” beynəlxalq kart təşkilatı tərəfindən “Visa Tap to Phone - 

Mobil dəstəkli dünya üçün təmassız ödənişlərin qəbul həlli” mövzusunda vebinar 

keçirilmişdir. Sözügedən mövzuda “Visa Inc.” beynəlxalq kart təşkilatının rəqəmsal həllər 

üzrə direktoru Oleksandr Stelmakh məruzəçi qismində çıxış etmişdir; 

24. 18 noyabr 2021-ci il tarixində Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası tərəfindən “Zoom” 

platforması vasitəsilə Banklar və fintexlərin müvafiq əməkdaşları üçün “Açıq bankçılıqda 

biznes modellər” adlı vebinar keçirilmişdir; 

25. 25 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyası (ABA) və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 

vebinar keçirilmişdir.“Zoom” platforması vasitəsilə  baş tutan vebinar “CBDC (Mərkəzi 

Bank Rəqəmsal Valyutası) ANLAYIŞLARI, İSTİFADƏ HALLARI VƏ 

TƏNZİMLƏMƏSİ” mövzusunu əhatə etmişdir. Banklar və fintexlərin müvafiq əməkdaşları 

üçün nəzərdə tutulan təlimdə Rusiya Elektron Pul və Pul köçürmələri Assosiasiyasının icraçı 

direktoru Pavel Şust təqdimatla çıxış edib; 

26.  30 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyası (ABA) və Mastercard beynəlxalq kart təşkilatı birgə “Elektron 

ticarətdə fırıldaqçılıq halları” mövzusunu əhatə edən vebinar keçirilmişdir. Bankların 



müvafiq əməkdaşları üçün nəzərdə tutulan təlimdə “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart 

təşkilatının risklərin idarə edilməsi üzrə eksperti Cem Kibaroğlu təqdimatla çıxış etmişdir; 

27. 3 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyası (ABA) və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 

“Rəqəmsal bankçılıq və müştəri bazasının genişləndirilməsi üzrə innovativ 

yanaşmalar” adlı vebinar keçirilmişdir. Banklar və fintexlərin müvafiq əməkdaşları üçün 

nəzərdə tutulan vebinarda IFC-də (Dünya Bankı Qrupu) Qlobal Rəqəmsal Transformasiya 

üzrə mütəxəssis Xose M. Moreno De Barreda çıxış etmişdir. 

28. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) və “IDNT” şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə 15 

dekabr 2021-ci il tarixində “Müştəri təcrübəsində innovasiya. Müxtəlif seqmentlərin 

müştəriləri üçün oflayn rejimdə fərqləndirilmiş xidmətlərin həyata keçirilməsi” 

mövzusunu əhatə edən vebinar keçirilmişdir. Müvafiq bank əməkdaşları üçün nəzərdə 

tutulan vebinarda “IDNT” şirkətinin rəhbəri Mikola Çumak çıxış etmişdir. 

 

5.Dövlət qurumları ilə görüşlər – (sayı – 24) 

1.  15 yanvar 2021-ci il tarixində Komplayns, Ödəniş sistemləri və IT üzrə rəhbər şəxslərin 

iştirakı ilə Koordinasiya Şurası ilə birgə görüş keçirilmişdir. Görüş zamanı bank hesabları 

üzrə mərkəzləşdirilmiş məlumat bazasının yaradılması məsələsi müzakirə edilmişdir; 

2.  Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına üzv bəzi bankların rəhbər şəxsləri ilə Ədliyyə Nazirliyi 

və İcra Baş İdarəsinin rəhbər şəxsləri arasında 26 yanvar 2021-ci il tarixində görüş 

keçirilmişdir. Görüş zamanı icra prosesində qarşıya çıxan məsələlər, onların həlli 

istiqamətləri müzakirə edilmiş, tərəfləri maraqlandıran suallara cavab verilmişdir; 

3.  9 fevral 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının nümayəndələri 

ilə onlayn görüş keçirilmişdir. Görüşdə biznes kartlardakı imkanlar və məhdudiyyətlər 

müzakirə olunmuşdur. Müzakirədə bankların ödəniş sistemləri və hüquq sahələrində çalışan 

əməkdaşları iştirak etmişdir; 

4.  Azərbaycan  Respublikasının Mərkəzi Bankı, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi və müvafiq 

bankların nümayəndələri ilə 11 fevral 2021-ci il tarixində onlayn görüş keçirilmişdir. Görüş 

zamanı Agentliyə kredit borclarının ödənişi üzrə əməliyyatların Hökumət Ödəniş Portalı 

vasitəsilə aparılması və ödənişlər üzrə Agentliklə banklar arasında  hesablaşmaların 

təkmilləşdirilməsi məsələsi müzakirə olunmuşdur; 

5.  17 fevral 2021-ci il tarixində İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik baş 

idarəsinin və Mərkəzi Bankın nümayəndələrinin də iştirakı ilə iclas keçirilmişdir. İclas 

“Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun müvafiq 

indikatora aid müddəalarının praktikada tətbiqi vəziyyətinin araşdırılması, bu sahədə özəl 

sektorun, o cümlədən bankların nümayəndələri ilə müzakirələrin aparılması, boşluqların və 

problemlərin müəyyən olunması, bu barədə hesabatın və təkliflərin Biznes mühiti və 

beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyaya təqdim olunması ilə bağlı müzakirələr aparılması 

məqsədi daşımışdır; 

6.  12 aprel 2021-ci il tarixində bank rəhbərləri, “Kredit işi” Ekspert Qrupunun üzvləri və 

Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin direktorunun iştirakı ilə görüş keçirilmişdir. İclas 

zamanı “ASAN Finans” tərəfindən banklara təqdim edilən bəzi məlumatlar üzrə xidmət 

haqqları müzakirə edilmişdir; 

7.   Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun daha səmərəli fəaliyyətinin təşkili, bazarda məhsullara olan 

tələbatın daha dərindən öyrənilməsi üçün 14 aprel 2021-ci il tarixində “Ticarətin və 

layihələrin maliyyələşdirilməsi üzrə” Ekspert Qrupu ilə müzakirə həyata keçirilmişdir; 



8.  27 aprel 2021-ci il tarixində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təşəbbüsü ilə 

Dövlət Vergi Xidməti, ABA-ya üzv banklar və qeyri-qida məhsullarının satışı ilə məşğul 

olan sahibkarlıq subyektləri ilə birlikdə onlayn görüş keçirilmişdir; 

9.  7 may 2021-ci il tarixində “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” (EHİM) ilə birgə görüş 

keçirilmişdir. Görüş zamanı proseslərin optimallaşdırılması, resurslara qənaət və fəaliyyətin 

səmərələliyini təmin etmək məqsədi daşıyan rəqəmsal həllər ilə bağlı özəl sektoru 

məlumatlandırmaq, həmçinin rəy və təkliflərin öyrənilməsi məsələləri müzakirəyə 

çıxarılmışdır; 

10.  21 may 2021ci il tarixində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təşəbbüsü ilə 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının, 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin və müvafiq 

sahibkarlıq subyektlərinin iştirakı ilə ölkənin bir sıra regionlarını əhatə etməklə (Bakı, 

Qəbələ-Oğuz, Şəki, Yevlax və Mingəçevir) “Sahibkarların maliyyə xidmətləri sahəsi üzrə 

maarifləndirilməsi” mövzusunda onlayn görüş keçirilmişdir; 

11.  25 may 2021-ci il tarixində Məlumat Hesablama Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış elektron 

imza sertifikatlarının bank xidmətlərin inteqrasiyası məqsədilə təqdimat edilmişdir; 

12. 11 iyun 2021-ci il tarixində vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Vergi 

Xidmətinə təqdim edilmiş təkliflərin müzakirəsi aparılmışdır; 

13.  29 iyun 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının müvafiq 

səlahiyyətli nümayəndələri ilə ABA-nın “Kredit işi” və “Risklərin İdarə Edilməsi” Ekspert 

Qruplarının nümayəndələrinin iştirakı ilə görüş keçirilmişdir. Görüş zamanı bankların real 

sektoru kreditləşdirilməsinin artırılması məqsədi ilə tənzimləyici bazanın təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində rəy və təkliflərin müzakirəsi aparılmışdır; 

14.  Vergi siyasəti üzrə müzakirələrin davamı olaraq, FATCA və CRS, eləcə də sanksiyalar və 

digər mövzularla əlaqədar məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparmaq üçün 12 iyul 2021-ci il 

tarixində Dövlət Vergi Xidmətinin səlahiyyətli nümayəndələri ilə ABA-nın müvafiq ekspert 

qruplarının nümayəndələri arasında növbəti görüş keçirilmişdir; 

15.  15 iyul 2021-ci il tarixində Dövlət Vergi Xidmətinin nümayəndələri ilə birgə görüş 

keçirilmişdir. Görüşdə Vergilər Məcəlləsinə dəyişikliklər layihəsinə dair bankların təklifləri 

müzakirə edilmişdir; 

16. 13 iyul 2021-ci il tarixində Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı İşçi 

Qrupunun iştirakı ilə görüş keçirilmişdir; 

17.  29 iyul 2021-ci il tarixində Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə onlayn görüş keçirilmişdir. Görüş 

zamanı Özünüməşğulluq Proqramı üzrə cari vəziyyət müzakirə edilmişdir; 

18.  Bank hesablarının açılmasının texniki infrastrukturunun (texniki tələblərin) müzakirəsi ilə 

bağlı 6 avqust 2021-ci il tarixində Dövlət Vergi Xidməti ilə birgə görüş keçirilmişdir; 

19.  13 avqust 2021-ci il tarixində bank hesablarının açılmasının texniki infrastrukturu (texniki 

tələblər), konkret detallar və həyata keçirilməsi imkanlarının müzakirəsi məqsədilə Dövlət 

Vergi Xidməti ilə birgə növbəti görüş keçirilmişdir; 

20.  Qarabağ Dirçəliş Fondunun Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ilə birgə layihə imkanlarının 

dəyərləndirilməsi, Qarabağın dirçəlişi istiqamətində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə və birgə 

layihələrin həyata keçirilməsinin müzakirə edilməsi məqsədilə 8 sentyabr 2021-ci il tarixində 

“Fairmont Baku” otelinin “Nizami” zalında görüş keçirilmişdir; 

21.  Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən “Banklarda informasiya 

təhlükəsizliyinin idarə edilməsi Qaydası” (Qaydalar) qəbul edilmişdir. Qaydaların tətbiqi ilə 



əlaqədar yaranan suallarla bağlı Mərkəzi Bankın rəhbər nümayəndələri ilə birlikdə 26 

oktyabr 2021-ci il tarixində görüş keçirilmişdir; 

22.  23 noyabr 2021-ci il tarixind’ ABA üzvlərinin kommersiya mübahisələri zamanı 

mediasiyaya olacaq müraciətlərin daha effektiv və kommunikativ qaydada təşkil edilməsi və 

mediasiya ilə bağlı məsələlərin müzakirə edilməsi məqsədi ilə ABA, Azərbaycan 

Respublikası Vəkillər Kollegiyası və Mediasiya Şurasının təşkilatçılığı ilə “Bank 

mübahisələri və mediasiya” mövzusunda onlayn görüş keçirilmişdir; 

23.  Qarabağ Dirçəliş Fondunun bank məhsulları və xidmətləri ilə əlaqədar təqdim etdiyi 

təkliflərin müzakirəsi məqsədilə 17 dekabr 2021-ci il tarixində Qarabağ Dirçəliş Fondunun 

nümayəndəsi ilə birgə görüş keçirilmişdir; 

24.  Vergi məcəlləsinə dəyişikliklərin banklara aid olan məqamlarının Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti nümayəndələri ilə birgə 

müzakirəsi məqsədilə 29 dekabr 2021-ci il tarixində onlayn görüş keçirilmişdir. 

 

6.Beynəlxalq və digər təşkilatlarla görüşlər – (sayı – 11) 

1.  4 fevral 2021-ci il tarixində Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Səfirliyi ilə bir-

neçə bankın rəhbəri və xəzinədarı arasında görüş keçirilmişdir. Görüş zamanı müvafiq 

işgüzar əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məsələsi müzakirə olunmuşdur. 

2. 9 fevral 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasyası ilə Beynəlxalq Valyuta 

Fondunun nümayəndələri arasında  görüş keçirilmişdir. 

3. 16 iyun 2021-ci il tarixində ABA və İFC arasında onlayn görüş keçirilmişdir. Görüşdə İFC 

nümayəndələri və ABA rəhbərliyi də iştirak etmişdir. Görüşün əsas məqsədi “IFC-nin 

maliyyə sektoruna Məhsul Şəhadətnaməsi və Anbar Şəhadətnaməsi kimi yeni alətlər təqdim 

etməyi” ilə əlaqədar olmuşdur. 

4. 22 iyun 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının İcraçı Direktoru Yunus 

Abdulov, “Azad İstehlakçılar” İctimai Birliyinin (AİİB) sədri Eyyub Hüseynov,  Bank 

Ombudsmanının Məsul Katibi Elçin Həsənov ilə istehlakçı hüquqlarının qorunması 

sahəsində çalışan və mərkəzi London şəhərində yerləşən şirkətin ekspertləri – Elena Volf, 

Tamara Lordkipanidze, Robert Simson, Rusiya İstehlakçılar Konfederasiyasının prezidenti 

Dmitri Yanin arasında onlayn görüş keçirilmişdir. 

5. 20 oktyabr 2021- ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası və “Raiffeisen Bank 

International” arasında görüş keçirilmişdir. Görüşdə “Raiffeisen Bank International” 

nümayəndələri və Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən 

“Komplayns üzrə Ekspert Qrupu”, “Ticarətin və layihələrin maliyyələşdirilməsi üzrə Ekspert 

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

üzvləri iştirak etmişdir. 

6. 20 oktyabr 2021-ci il tarixində “Sparkassenstiftung für internationale Kooperation” və 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyası arasında görüş keçirilmişdir. Görüşdə 

Sparkassenstiftungun Cənubi Qafqaz və Ukrayna üzrə regional direktoru Branko Wenhert 

iştirak etmişdir. 

7. Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) Maliyyə Sektorunun Qiymətləndirilməsi Proqramı 

üzrə virtual missiyası çərçivəsində 20 oktyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyası (ABA) və onun nəzdində fəaliyyət göstərən “Ödəniş sistemləri və rəqəmsal 

bankçılıq üzrə Ekspert Qrupu”nun nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir. 



8. 27 Oktyabr tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) Rəyasət Heyətinin üzvləri ilə 

Türkiyə Banklar Birliyinin (TBB) Rəyasət Heyətinin sədri, “Ziraat Bankası”nın baş meneceri 

Alpaslan Çakarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti arasında görüş keçirilmişdir. 

9. 24 noyabr 2021-ci il tarixində “Visa İnc.” beynəlxalq kart təşkilatı və Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının (ABA) rəhbərliyi arasında görüş baş tutmuşdur.  Görüşdə “Visa İnc” 

şirkətinin regional direktoru Kristina Doros, ABA-nın prezidenti Zakir Nuriyev, icraçı 

direktoru Yunus Abdulov və digər nümayəndələr iştirak etmişdir. 

10. 3 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) rəhbərliyi və 

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (IFC) nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Tərəflər 

təminatlı kreditləşmə infrastrukturunun yaradılmasına dəstək üçün potensial əməkdaşlığı 

müzakirə edilmişdir. 

11. 9 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) icraçı direktoru 

Yunus Abdulov və BƏƏ Banklar Federasiyasının (Federasiya) baş direktoru Camal Saleh 

arasında onlayn görüş keçirilmişdir. 

Dubay Ticarət və Sənaye Palatasının təşkilatçılığı ilə baş tutmuş görüş zamanı hər iki qurum 

öz fəaliyyəti və gördüyü işlər barədə məlumat vermiş, bank sektorunun cari vəziyyəti ilə 

əlaqədar fikir mübadiləsi aparılmışdır. 

 

7.Sosial və maliyyə savadlığı tədbirləri - (sayı –2) (400-ə yaxın iştirakçı) 

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

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına 

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

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

genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” icrası ilə əlaqədar müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. 

Bu tədbirlərdən biri də Qlobal Pul Həftəsi çərçivəsində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının 

(ABA) və Mərkəzi Bankın təşəbbüsü və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə Əmanət 

Kassaları Fondunun və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş Avropa Pul 

Viktorinasının (Europian Money Quiz) milli mərhələsi olub. Müsabiqədə 13-15 yaşlı, ingilis 

dili bilikləri yüksək səviyyədə olan dövlət və özəl məktəblərin şagirdləri iştirak etmişdirlər. 

Milli mərhələnin ilk seçim turu və yarımfinal onlayn keçirilmişdir. İlk mərhələdə 300 nəfər 

iştirak etmiş, onlardan 150 nəfər yarımfinala keçmişdir. 20 nəfər final mərhələyə keçmək 

hüququ qazanmışdır. 

2. 1 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) və Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankının birgə təşkilatçılığı ilə Qərbi Kaspi Universitetinin 50-yə 

yaxın tələbəsi üçün Maliyyə savadlılığı mövzusunda seminar keçirilmişdir. Təlimlər 

“Maliyyə savadlılığı və e-resurslar”, “Əmanət” və “Peşəkar karyerada maliyyə savadlılığının 

rolu” mövzularını əhatə etmişdir. Seminarlar Mərkəzi Bankın İstehlakçılarla iş 

departamentinin Maliyyə savadlılığı şöbəsinin əməkdaşları Vüsal Həsənov və Pərvin 

Qəhrəmanova, “Bank of Baku” ASC-nin əməkdaşı Rüfət Məmmədov tərəfindən 

aparılmışdır. Seminarda iştirakçılar Mərkəzi Bankın təşəbbüsü ilə yaradılmış elektron 

resurslarla ətraflı tanış olmuş, bu və ya digər maliyyə məsələlərinin həlli üçün Mərkəzi 

Bankın xidmətlərindən və informasiya resurslarından necə istifadə edilməsi yolları barədə 

geniş məlumat əldə etmişlər. Maliyyə bilik və bacarıqlarının artırılmasına yönəlmiş bu 

tədbirlərin gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. 



3. EKSPERT QRUPLARININ FƏALİYYƏTİ  
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Hüquqi məsələlər üzrə Ekspert Qrupu 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (sayı - 9 ) 

1.21 yanvar 2021-ci il, İşçi qrupunun iclası, 2021-ci il üçün İllik planının, eyni zamanda hərrac 

məsələləri ilə bağlı bəzi qanunvericilik aktlarına təklif edilmiş dəyişikliklərin və digər cari 

məsələlərin nəzərdən keçirilməsi. 

2.16 fevral 2021-ci il – İcra məsələləri İşçi Qrupunun iclası  

3.22 fevral 2021-ci il – Məhkəmə Ekspertizası məsələləri İşçi Qrupunun iclası 

4.25 fevral 2021-ci il - Məhkəmə məsələləri İşçi Qrupunun iclası 

5.5 may 2021-ci il - işçi qrupunun iclası, ipoteka predmetinin ipoteka saxlayan tərəfindən əldə 

edilməsi zamanı sadələşdirilmiş verginin ödənilməsi qaydalarının ilə bağlı bəzi 

qanunvericilik aktlarına təklif edilmiş dəyişikliklərin və digər cari məsələlərin müzakirəsi 

6.17 iyun 2021-ci il - İşçi qrupunun iclası, İpoteka və Zəmanət Fondu tərəfndən banklara 

göndərilmiş ipoteka müqaviləsinə dəyişikliklərin, Ali Məhkəmədə baxılacaq proseslər üzrə 

hazılanacaq hüquqi rəylərin  və digər cari məsələlərin müzakirəsi 

7.2 avqust 2021-ci il - İşçi qrupunun iclası, “Bank hesablarının açılması, aparılması və 

bağlanması Qaydaları”na imza nümunəsi ilə bağlı təklif, pilot layihələr zamanı ipoteka 

edilmiş mənzillərin sökülməsi və digər cari məsələlərin müzakirəsi 

8.2 sentyabr 2021-ci il - İşçi qrupunun iclası, “Bank hesablarının açılması, aparılması və 

bağlanması Qaydaları”na müvafiq təkliflərin verilməsi, rəqəmsal imkanlardan bank 

xidmətlərinin göstərilməsi zamanı istifadənin hüquqi tərəfləri və digər cari məsələlərin 

müzakirəsi 

9.16 dekabr 2021-ci il - İşçi qrupunun iclası, Konstitusiya Məhkəməsindən daxil olmuş 

müraciətin, xarici bank kartlarından xarici valyutada edilən ödənişlər həyata keçirilərkən 

aparılan əməliyyatlar, imtiyazlı səhmlərlə bağlı bızi qanunvericilik aktlarının və digər cari 

məsələlərin müzakirəsi. 

 



Aidiyyəti qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (sayı – 17) 

1. 26 yanvar 2021-ci il - Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına üzv bəzi bankların rəhbər şəxsləri 

ilə Ədliyyə Nazirliyi və İcra Baş İdarəsinin rəhbər şəxsləri arasında onlayn görüş keçirilməsi; 

2. 1 fevral - Elektron məhkəmə informasiya sisteminə inteqrasiya məsələləri ilə bağlı İKT ilə 

görüş; 

3. 5 fevral 2021-ci il- Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı işçi qrupunun iclası; 

4. 9 fevral 2021-ci il – ABA ilə Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələri arasında görüş; 

5. 17 fevral -• Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, müəssisənin bağlanması və müflisləşmə, 

məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyyət Planı” təsdiq 

edilmiş və “Müflisləşmənin həlli” indikatoru üzrə fəaliyyətin müəyyən edilməsi ilə bağlı 

İqtisadiyyat Nazirliyinin Hüquq şöbəsinin, Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik baş idarəsinin 

və Mərkəzi Bankın Hüquq departamentinin rəhbər şəxslərinin iştirakı görüşün keçirilməsi; 

6. 26 fevral - Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı işçi qrupunun iclası; 

7. 17 mart - Ədliyyə Nazirliyinin və “Cəmiyyətin və Vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı” 

İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Ədliyyə və məhkəmə islahatları sahibkarların 

hüquqlarının etibarlı müdafiəsinə təminat verir” mövzusunda videokonfrans; 

8. 21 may 2021-ci il – ABA ilə Əlil Sahibkarlar Təşkilatı İctimai Birliyi arasında görüş; 

9. 24 may 2021-ci il - ABA ilə “Azad İstehlakçılar” İctimai Birliyi arasında görüş 

10. 10 iyun 2021-ci il - Para Trap idman Cəmiyyəti ilə ABA arasında görüş 

11. 23 iyun 2021-ci il - İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu ilə ABA-ya üzv bankların 

nümayəndələri arasında görüşün keçirilməsi; 

12. 8 sentyabr 2021- ci il - Qarabağ Dirçəliş Fondu ilə görüşün keçirilməsi; 

13. 20 sentyabr 2021-ci il - Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı işçi qrupunun 

iclası; 

14. 23 noyabr 2021-ci il - ABA, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası və Mediasiya 

Şurasının təşkilatçılığı ilə “Bank mübahisələri və mediasiya” mövzusunda onlayn görüşün 

keçrilməsi; 

15. 9 dekabr 2021-ci il - Biznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə Komissiyası “Əmlakın 

qeydiyyatı” işçi qrupunun iclası 

16. 20 dekabr 2021-ci il - Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti ilə ABA-ya üzv 

bankların nümayəndələri arasında görüşün keçirilməsi; 

17. 29 dekabr 2021-ci il -Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərin müzakirəsi 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar (sayı – 54) 

1. No. 21-008, 12 yanvar 2021-ci il, banklara “Bank inzibatçılarının attestasiyadan keçməsi 

Qaydaları”na təkliflərlə bağlı; 

2. No. 21-018, 19 yanvar 2021-ci il, banklara "Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində, 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri 

haqqında" və “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə" Qanun layihəsinə rəy və təkliflərin bildirilməsi; 

3. No. 21-043, 22 yanvar 2021-ci il, MB, "Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində, 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri 

haqqında" və “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə" Qanun layihəsinə rəy və təkliflərin bildirilməsi;  



4. No. 21-045, 22 yanvar 2021-ci il, banklara, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına üzv bəzi 

bankların rəhbər şəxsləri ilə Ədliyyə Nazirliyi və İcra Baş İdarəsinin rəhbər şəxsləri arasında 

onlayn görüş keçirilməsi;  

5. No. 21-088, 21-089, 26 yanvar 2021-ci il, MB; MN, Banklara dövlət zəmanəti ilə ayrılmış 

kreditlər üzrə yerdə qalan son tranşların, həmçinin vətəndaşlara ödənilmiş kompensasiya üzrə 

qalığın ödənilməsi ilə bağlı;  

6. No. 21-097, , 27 yanvar 2021-ci il, NK, Müxbir hesabların açılması və hesablaşmalarda 

istifadə olunacaq valyuta seçimində kommersiya banklarının və təsərrüfat subyektlərinin 

müstəqil şəkildə fəaliyyəti haqqında; 

7. No. 21-099, , 29 yanvar 2021-ci il, MB,“Bank inzibatçılarının attestasiyadan keçməsi 

Qaydaları”na rəy və təkliflər; 

8. No. 21-100, , 1fevral 2021-ci il, , MB, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası 

tərəfindən vəkillər arasında daxili futbol turniri keçirilməsi haqqında; 

9. No. 21-102, , 2 fevral 2021-ci il, MB, "Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində, 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri 

haqqında" və “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə" Qanun layihəsinə rəy və təkliflərin bildirilməsi; 

10. No. 21-113,  5 fevral 2021-ci il, banklara,“Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, 

müəssisənin bağlanması və müflisləşmə, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi işçi qrupunun 

2021-ci il üçün Fəaliyyyət Planı” təsdiq edilmiş və “Müflisləşmənin həlli” indikatoru üzrə 

fəaliyyətin müəyyən edilməsi haqqında; 

11. No. 21-120, , 15 fevral 2021-ci il, banklara, Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, 

müəssisənin bağlanması və müflisləşmə, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi işçi qrupunun 

2021-ci il üçün Fəaliyyyət Planı” təsdiq edilmiş və “Müflisləşmənin həlli” indikatoru üzrə 

fəaliyyətin müəyyən edilməsi ilə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyinin Hüquq şöbəsinin, Ədliyyə 

Nazirliyinin Qanunvericilik baş idarəsinin və Mərkəzi Bankın Hüquq departamentinin rəhbər 

şəxslərinin iştirakı görüşün keçirilməsi; 

12. No. 21-121, 15 fevral 2021-ci il, banklara, 2021-2025-ci il üzrə “Strateji İnkişaf Planı” və 

“2021-ci il üzrə İş Planı” ilə bağlı təkliflərin verilməsi; 

13. No. 21-182, 3 mart 2021-ci il, banklara, İcra sənədi əsasında tutmalar; 

14. No. 21-184, 5 mart 2021-ci il, MB, Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə 

Komissiyanın “Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, müəssisənin bağlanması və 

müflisləşmə, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyyət 

Planı” üzrə rəy və təkliflər; 

15. No. 21-199, 16 mart 2021-ci il, ƏN NQBİ “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə rəy və təkliflər;  

16. No. 21-203, 17 mart 2021-ci il, banklara,“Check-up Online” şirkəti ilə birgə ABA-ya üzv 

bankların əməkdaşları üçün girovların və digər aktivlərin məsafədən monitorinqi ilə bağlı 

proqram təminatı haqqında vebinarın keçirilməsi haqqında; 

17. No. 21-209, 19 mart 2021-ci il, banklara, Mobil notariatın tətbiqi ilə bağlı məlumatın 

verilməsi; 

18. No. 21-224, 21-225, 19 mart 2021-ci il, Naxçıvanbank, ParaBOKT, Elektron Məhkəməyə 

inteqrasiya ilə bağlı;  

19. No. 21-232, 9 aprel 2021-ci il, ƏSF, müvafiq hesabatların təqdim edilmə vaxtının 

uzadılması; 



20. No. 21-309, 24 may 2021-ci il, Müvafiq məlumatların aidiyyatı orqanlar tərəfindən Kredit 

Bürosunun mərkəzi sisteminə inteqrasiya edilməsi 

21. No. 21-316, 1 iyun 2021-ci il, banklara, Azərbaycan Respublikasında məhkəmələrin hüquqi 

məsələlərin həllinə yanaşmasının sabitliyini və normativ hüquqi aktların tətbiqi ilə bağlı 

hüquqi mövqeyinin proqnozlaşdırılan olmasını təmin etmək məqsədilə vahid məhkəmə 

təcrübəsini formalaşdırmaq məqsədi ilə rəy və təkliflərin formalaşması; 

21. No. 21-323, 2 iyun 2021-ci il, “Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan 

Respublikası ərazisində həyata keçirdikləri maliyyə əməliyyatları barədə məlumatların bu 

dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarına verilməsi Hədləri və Qaydası”nın 3.7.2 və 4.7.1-ci 

yarımbəndlərinin tələbləri haqqında;  

22. No. 21-324, 2 iyun 2021-ci il, Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında 

bağlanmış ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin 

tətbiqinə dair; 

23. No. 21-329, 8 iyun 2021-ci il, banklara, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual 

Məcəlləsinin 418-1-ci maddəsində təsbit edilmiş mexanizmə dair rəy və təkliflərin 

hazırlanması; 

24. No. 21-330, 331, 332, 8 iyun 2021-ci il, ABB, Kapitalbank, Azərtürkbank, İtkin hesab edilən 

hərbiçilər haqqında məlumat;  

25. No. 21-342, 8 iyun 2021-ci il, İKZF , Baş Sazişə dair Razılaşma layihəsinin ləğv edilməsi, 

Xidmət müqaviləsinə dair Razılaşmanın mətninə yenidən baxılması haqqında;  

26. No. 21-353, 30 iyun 2021-ci il, Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmənin icraatında olan əvvəllər 

müəyyən edilmiş hüquqi mövqedən fərqli yanaşmanın tətbiqini zəruri edən mülki işlər 

(“kredit müqaviləsinin etibarsızlığı tələbinə dair” və “hərracın yekunlarına dair protokolun 

etibarsız hesab edilməsi tələbinə dair”) ilə bağlı hüquqi rəy; 

27. No. 21-363, 8 iyul 2021-ci il, ƏSF, “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa müəyyən təkliflərin verilməsi; 

28. No. 21-364, 9 iyul 2021-ci il, banklara, Ali Məhkəmədə Azərbaycan Respublikası Mülki 

Prosessual Məcəlləsinin 418-1-ci maddəsinə rəy verilməsi ilə bağlı; 

29. No. 21-371, 14 iyul 2021-ci il, MB,“İmtiyazlıq səhmlər və investisiya qiymətli kağızlarının 

konvertasiyası ilə bağlı təkliflər" haqqında; 

30. No. 21-385, 30 iyul 2021-ci il, “əmlakın ipotekadan azad edilməsi tələbinə dair” hüquqi rəy; 

31. No. 21-394, 4 avqust 2021-ci il, MB,İmza nümünələrinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı “Bank 

hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları”na təkliflər; 

31. No. 21-395, 4 avqust 2021-ci il, MB, “İpoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi və yaşayış 

sahəsindən çıxarılma barədə” qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnamələri əsasında bankın 

mülkiyyətinə keçmiş yaşayış sahələri üzrə qeydiyyatda olan şəxslərin qeydiyyatının ləğv 

edilməsi; 

32. No. 21-432, 433, 13 avqust 2021-ci il, BŞ İH, İKZF Bakı şəhərinin müvafiq rayonları üzrə 1 

avqust 2018-ci il tarixinədək tikintiyə icazə icraatı başlanılmış və ya layihələndirilməsi 

barəsində sərəncam qəbul edilmiş yaşayış binaları və mənzillər üzrə tikinti layihələri barədə 

məlumatın verilməsi; 

33. No. 21-434, 435, 17 avqust 2021-ci il, Vergi Məcəllənin 218.5.2-ci maddəsinin tələblərinə 

uyğun olaraq, banklara Məcəllənin 150.3-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan sadələşdirilmiş 

verginin ödənilməməsi haqqında, DVX,MB 

34. No. 21-451, 3 sentyabr 2021-ci il, DƏDRX, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti ilə 

əməkdaşlıq edilməsi haqqında;  



35. No. 21-457, 7 sentyabr 2021-ci il, banklara, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bank 

tərəfindən hazırlanmış “Maliyyə institutlarında istehlakçıların şikayətlərinə baxılmasına dair” 

Metedoloji Rəhbərliyə rəy və təkliflərin verilməsi; 

36. No. 21-461, 13 sentyabr 2021-ci il, banklara,Vərəsəlik hüquqları ilə bağlı elektron xidmətlər 

haqqında; 

37. No. 21-463, 14 sentyabr 2021-ci il, İN, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti ilə 

əməkdaşlıq edilməsi haqqında; 

38. No. 21-473, 21 sentyabr 2021-ci il, MB, “Maliyyə institutlarında istehlakçıların şikayətlərinə 

baxılmasına dair” Metedoloji Rəhbərliyə rəy və təkliflərin verilməsi; 

39. No. 21-487, 6 oktyabr 2021-ci il, MB,“qarışıq müqavilə” formasında (alqı-satqı və ipoteka 

müqaviləsi) əqdlərin rəsmiləşdirilməsinə dair qanunvericiliyinə dəyişiklik haqqında; 

40. No. 21-493, 12 oktyabr 2021-ci il, MB, Mülki Məcəllənin bank fəaliyyətində əmanət 

kitabçalarının və depozit sertifikatlarının istifadə olunmasını tənzimləyən 946-cı maddəsinə 

müvafiq dəyişikliyin edilməsi və 953-cü maddəsinin ləğv edilməsi haqqında təkliflər; 

41. No. 21-511, 22 oktyabr 2021-ci il, MB, Müşahidə Şurasının üzvlərinin təyinatı ilə bağlı bəzi 

məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması haqqında; 

42. No. 21-542, 18 noyabr 2021-ci il, İN, “qarışıq müqavilə” formasında (alqı-satqı və ipoteka 

müqaviləsi) əqdlərin rəsmiləşdirilməsinə dair qanunvericiliyinə dəyişiklik haqqında; 

43. No. 21-546, 19 noyabr 2021-ci il, banklara, ABA, Azərbaycan Respublikası Vəkillər 

Kollegiyası və Mediasiya Şurasının təşkilatçılığı ilə “Bank mübahisələri və mediasiya” 

mövzusunda onlayn görüş; 

44. No. 21-547, 19 noyabr 2021-ci il, ƏN, “22 Noyabr -  ədliyyə işçilərinin peşə bayramı” günü 

münasibəti ilə əməkdaşlığın qiymətləndirilməsi; 

45. No. 21-548, 19 noyabr 2021-ci il, ƏN İBİ ,“22 Noyabr -  ədliyyə işçilərinin peşə bayramı” 

günü münasibəti ilə İşçi Qrupunun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi; 

46. No. 21-569, 6 dekabr 2021-ci il, banklara, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 

375.2-ci və “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 48.1.2-ci maddələrinin 

əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair; 

47. No. 21-603, 20 dekabr 2021-ci il, KM, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 375.2-

ci və “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 48.1.2-ci maddələrinin əlaqəli 

şəkildə şərh edilməsinə dair; 

48. No. 21-616, 29 dekabr 2021-ci il, DƏDRX, Elektron informasiya sistemində daşınmaz 

əmlakın təsvirinə, dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşmasına 

(yüklülüyünə) dair arayışda “bildiriş”, “müvəqqəti nəzarət, məhkəmə nəzarət” və 

“məhdudiyyət” qeydlərinin ayrı-ayrılıqda mahiyyəti haqqında,  

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar (sayı – 1) 

2 aprel - “Check-up Online” şirkəti ilə birgə ABA-ya üzv bankların əməkdaşları üçün girovların 

və digər aktivlərin məsafədən monitorinqi ilə bağlı proqram təminatı haqqında onlayn vebinar; 

 

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

məqalələr (sayı – 3) 

1. Qorxmaz Ağayev - Əmanətlərin sığortalanmasında yeniliklərin tətbiqinə başlanılır – Report 

2. Qorxmaz Ağayev - Əmanətlərin sığortalanması haqqında CBC TV 

3. Əfqan Baxışov: xaricdə təhsilin müasir yanaşmaları -  ARB 24 – İş vaxtı verilişi 



 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmış işçi qruplar (sayı – 2) 

1. Biznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə Komissiyası “Əmlakın qeydiyyatı” işçi 

qrupunun iclası; 

2. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti ilə ABA-ya üzv bankların nümayəndələri ilə 

birlikdə İşçi Qrupu 

 

Hazırlanmış tövsiyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. dəyişikliklər (sayı – 18) 

1.İcra haqqında qanuna əlavə və təkliflər; 

2. İpoteka haqqında qanuna əlavə və təkliflər; 

3. “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” qanun 

layihəsinə əlavə və təkliflər; 

4.“Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və Azərbaycan Respublikası 

Mərkəzi Bankının“Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici 

valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”na əlavə və dəyişiklərə rəy və təkliflər; 

5. “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun layihəsinə əlavə və 

təkliflər  

6. "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə" Qanun layihəsinə rəy və təkliflər; 

7. “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə rəy və təkliflər; 

8. Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında Qanunvericiliyə dəyişikliklər; 

9. Azərbaycan Respublikası İcra Məcəlləsi” layihəsi rəy və təkliflər; 

10. Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsi” layihəsi rəy və təkliflər; 

11. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər; 

12.Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə əlavəvə dəyişikliklər; 

13. Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa rəy və təkliflər; 

14. Bank inzibatçılarının attestasiyadan keçməsi Qaydaları; 

15. “Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikası ərazisində həyata 

keçirdikləri maliyyə əməliyyatları barədə məlumatların bu dövlətlərin səlahiyyətli 

orqanlarına verilməsi Hədləri və Qaydası”na rəy və təkliflər; 

16. Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 418-1-ci maddəsi ilə bağlı təkliflər  

17. “İmtiyazlıq səhmlər və investisiya qiymətli kağızlarının konvertasiyası ilə bağlı təkliflər" 

18. “Maliyyə institutlarında istehlakçıların şikayətlərinə baxılmasına dair” Metedoloji Rəhbərliyə 

 

İnsan resurslarının idarı edilməsi üzrə Ekspert Qrupu 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (sayı 2) 

1. 4 mart 2021-ci il, İşçi qrupunun iclası, Ekspert Qrupunun 2021-ci il üzrə İş Planına daxil 

olacaq məsələlər, bank əməkdaşlarının vaksinasiya prosesində iştirakı, üzvlər üçün 

vebinarların təşkili və digər cari məsələlərin müzakirəsi; 

2. 10 avqust 2021-ci il, bank əməkdaşlarının vaksinasiya prosesində iştirakı vəziyyəti və digər 

cari məsələlərin müzakirəsi 

 



Göndərilmiş müraciətlər və məktublar (sayı 22) 

1. No. 21-008, 12 yanvar 2021-ci il, banklara,“Bank inzibatçılarının attestasiyadan keçməsi 

Qaydaları”na təkliflərlə bağlı; 

2. No. 21-004, 8 yanvar 2021-ci il, MB, Bank əməkdaşlarının kütləvi vaksinasiyası haqqında; 

3. No. 21-099, 29 yanvar 2021-ci il, MB, “Bank inzibatçılarının attestasiyadan keçməsi 

Qaydaları”na rəy və təkliflər; 

4. No. 21-185, 9 mart 2021-ci il, NK,“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi üzrə 

2021-2025-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” haqqında; 

5. No. 21-196, 15 mart 2021-ci il, banklara“Willis Towers Watson” şirkətinin dəstəyi və ABA-

nın “İnsan resurslarının idarəedilməsi üzrə” Ekspert Qrupunun təşkilati dəstəyi ilə 

Azərbaycan bankların əməkdaşları üçün “Agildə HR-ın rolu” mövzusunda vebinarın 

keçirilməsi; 

6. No. 21-219, 220, 221, 6 aprel 2021-ci il, NK, MB, PA bank sektoru əməkdaşlarının 

peyvəndləndirilməsi prosesinin sürətləndirilməsi; 

7. No. 21-226, 8 aprel 2021-ci il, banklara, bank sektoru əməkdaşlarının peyvəndləndirilməsi 

prosesi təşkili haqqında; 

8. No. 21-237, 12 aprel 2021-ci il, banklara, bank sektoru əməkdaşlarının peyvəndləndirilməsi 

prosesi təşkili haqqında; 

9. No. 21-240, 14 aprel 2021-ci il, banklara, "ECOPSY Consulting" şirkətinin dəstəyi 

Azərbaycan bankların əməkdaşları üçün “Məsafəli işin biznesin böyüməsinə və inkişafına 

səbəb olması üçün nə etmək lazımdır” mövzusunda vebinarın təşkili; 

10. No. 21-251, 23 aprel 2021-ci il, “Sahibkarlar Günü”nü münasibəti ilə ASK-ya təbrik 

məktubu; 

11. No. 21-259, 29 aprel 2021-ci il, banklara, bank sektoru əməkdaşlarının peyvəndləndirilməsi 

prosesi təşkili haqqında; 

12. No. 21-271, 5 may 2021-ci il, NK OQ,bank sektoru əməkdaşlarının peyvəndləndirilməsi 

prosesi təşkili haqqında; 

13. No. 21-388, 3 avqust 2021-ci il, banklara, bank sektoru işçilərinin sayının müəyyən edilməsi 

məqsədi ilə əlaqədar məlumatın əldə edilməsi; 

14. No. 21-415, 429, 437, 6 avqust 2021-ci il, banklara, Ağac tinglərinin alınması haqqında; 

15. No. 21-457, 7 sentyabr 2021-ci il, banklara, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bank 

tərəfindən hazırlanmış “Maliyyə institutlarında istehlakçıların şikayətlərinə baxılmasına dair” 

Metedoloji Rəhbərliyə rəy və təkliflərin verilməsi; 

16. No. 21-466, 15 sentyabr 2021-ci il, banklara, Biləsuvar Bağça-Məktəb-Lisey Kompleksinə 

ağac alınması haqqında; 

17. No. 21-473, 21 sentyabr 2021-ci il, MB“Maliyyə institutlarında istehlakçıların şikayətlərinə 

baxılmasına dair” Metedoloji Rəhbərliyə rəy və təkliflərin verilməsi; 

18. No. 21-539, 540 17 noyabr 2021-ci il, banklara, Biləsuvar Bağça-Məktəb-Lisey Kompleksinə 

noutbooklar haqqında. 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar (sayı – 2) 

1. 30 mart - “Willis Towers Watson” şirkətinin dəstəyi və ABA-nın “İnsan resurslarının 

idarəedilməsi üzrə” Ekspert Qrupunun təşkilati dəstəyi ilə Azərbaycan bankların əməkdaşları 

üçün “Agildə HR-ın rolu” mövzusunda onlayn vebinar; 



2. 22 aprel  - "ECOPSY Consulting" şirkətinin dəstəyi Azərbaycan bankların əməkdaşları üçün 

“Məsafəli işin biznesin böyüməsinə və inkişafına səbəb olması üçün nə etmək lazımdır” 

mövzusunda onlayn vebinar 

 

 

Hazırlanmış tövsiyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. dəyişikliklər (sayı – 2) 

1. “Bank inzibatçılarının attestasiyadan keçməsi Qaydaları”; 

2. “Maliyyə institutlarında istehlakçıların şikayətlərinə baxılmasına dair” Metedoloji Rəhbərlik 

 

IT və İT təhlükəsizlik üzrə 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (sayı – 2) 

 

IT Təhlükəsilik qaydalarına dair iclaslar keçirilmişdir 

 

Aidiyyəti qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (sayı - 1) 

26 oktyabr 2021ci il tarixində AMB-ABA IT Təhlükəsilik qaydalarına dair iclas keçirilmişdir; 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar (sayı - 3)  

1.  7 sentabr 2021-ci il tarixində İnformasiya təhlükəsizliyi və GDPR mövzusunda vebinar 

keçirilmişdir; 

2. 5 aprel 2021-ci il tarixində bankların informasiya texnologiyaları və rəqəmsal ödənişlər 

sahələrində çalışan nümayəndələri üçün vebinar keçirilmişdir; 

3. Mastercard tərəfindən “Cyber & intelligence” – trendlər, hücum növləri, həllər mövzusunda 

seminar keçirilmişdir. 

 

Göndərilmiş məktublar, müraciətlər (sayı - 3) 

1. No.21-277, 16 may 2021-ci il, banklara, Banklarda informasiya təhlükəsizliyinin idarə 

edilməsi Qaydaları; 

2. No.21-517, 28 oktyabr 2021-ci il, banklara, İT və İT təhlükəsizlik Ekspert Qrupu 

yenilənməsi ilə bağlı; 

3. No.21-612, 24 dekabr 2021-ci il, ABA üzv təşkilatın rəhbərinə  “Banklarda informasiya 

təhlükəsizliyinin idarə edilməsi Qaydası"na dair suallar 

 

Yaradılmış İşçi Qrup 

Banklarda İnformasiya təhlükəsizliyi Qaydası - İşçi Qrupu 

 

Hazırlanmış tövsiyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. dəyişikliklər (sayı – 1) 

“Banklarda informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi Qaydası”na dair təkliflər 



 

ÖDƏNİŞ SİSTEMLƏRİ VƏ RƏQƏMSAL BANKÇILIQ  

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (sayı - 20) 

1. 27 yanvar 2021-ci il, YAŞAT fondunun təqdim etdiyi təkliflər, Ödəniş Statistikası 

Hesabatlılığı məsələlərinin müzakirəsi; 

2. 10, 19, 23 fevral və 5 mart  2021-ci il, ƏDV geri al layihəsi; 

3. 19 fevral 2021-ci il, 19 fevral 2021-ci il, Əvvəlcədən ödəniş kartlar; 

4. 17 mart 2021-ci il, rəqəmsal ödənişlərin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı vergi siyasətində təklif 

ediləcək dəyişikliklərin müzakirəsi; 

5. 18 mart və 15 aprel 2021-ci il, YAŞAT fondunun təqdim etdiyi təkliflər; 

6. 30 aprel 2021-ci il, ASAN Finans tarifləri, EHİM-in banklara təqdim edəcəyi xidmətlər üzrə 

gələcək planlarının müzakirəsi. 

7. 4 may 2021-ci il, cari məsələlərin müzakirəsi; 

8. 21 may 2021-ci il, interçeync xidmət haqqı tariflərinə dəyişikliklər, nəqliyyat layihələrində 

rəqəmsal ödənişlərin realizasiyası məsələlərinin müzakirəsi; 

9. 31 may 2021-ci il, Məsafədən hesbaların açılması-dəyişiklik layihəsinin müzakirəsi; 

10. 9 sentyabr 2021-ci il, əvvəlcədən ödənilmiş kartlarla bağlı görüş; 

11. 8 oktyabr və 19 noyabr 2021-ci il, Ödəniş terminalları Ukrayna təcrübəsi (Ukrayna Banklar 

Assosiasiyası ilə görüş); 

12. 19 noyabr 2021-ci il, HÖP interçeync xidmət haqlarının müzakirəsi; 

13. 30 noyabr 2021-ci il, aşağıdakı məsələlərin müzakirəsi; 

• Qarabağ Dirçəliş Fondunun təqdim etdiyi təkliflər 

• Bankomatlarda qalan kartların məhv edilməsi; 

•  HÖP xidmətləri üzrə təkliflər; 

•  Maliyyə və qeyri-maliyyə xidmətləri üzrə yeni kodların təhlili; 

•  V Beynəlxalq Bankçılıq Forumunda müzakirəyə təqdim ediləcək məsələlər; 

•  Prepaid kartlar; 

14.  16 və 22 dekabr 2021, HÖP üzrə tariflər. 

 

 

 

Aidiyyəti qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (sayı - 9) 

1. 9 fevral 2021-ci il, Biznes Kartlar üzrə məhdudiyyətlər, AMB ABA onlayn görüş; 

2. 11 fevral 2021-ci il, HÖP vasitəsilə ödənişlər üzrə komissiyaların tətbiq edilməməsinin 

Mümkünlüyü AMB, AKIA, ABA görüş; 

3. 21 may 2021-ci il, Korporativ Kartlar ABA-AMB-DVX görüş; 

4. 27 iyul və 21 oktyabr 2021, MCC kodlar ABA-DVX görüş; 

5. 24 sentyabr 2021-ci il, POS-terminalların quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi Qaydalarına 

dair düzəlişlər; 

6. 1 oktyabr 2021-ci il, POS-terminalların quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi Qaydalarına dair 

düzəlişlər AMB ilə görüş; 

7. 2 noyabr 2021, POS-terminalların quraşdırılması istiqamətində cari vəziyyətin 

qiymətləndirilməsi məqsədilə AMB ilə görüş; 



8. 17 noyabr 2021, ABA-AZFİNA: Fraud tədbirlər planının müzakirəsi. 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar (sayı 74) 

1. No.21-005 , 08 yanvar 2021-ci il MasterCard, İkiqat vergitutma 

2. No.21-014, 18 yanvar 2021-ci il, banklara, Rəqəmsal ödənişlər və elektron bankçılıq 

xidmətləri kitab 

3. No.21-022, 21 yanvar 2021-ci il, banklara, Fırıldaqçılıqla bağlı müştərilərin 

məlumatlandırılması; 

4. No.21-079 26 yanvar 2021-ci il, Ekspert Qrupuna, 2021-ci ilin ilk iclasının keçirilməsi 

barədə; 

5. No.21-099 , 01 fevral 2021-ci il, banklara, İkiqat vergitutma; 

6. No.21-101, 01 fevral 2021-ci il, banklara, Bankların rəqəmsal ödəniş ekosistemi üzrə 

göstəriciləri; 

7. No.21-107, 04 fevral 2021-ci il, banklara Biznes Kartlar üzrə məhdudiyyətlər; 

8. No.21-117  10 fevral 2021-ci il, Mastercard, Rezidentlik sertifikatının verilməsi barədə; 

9. No.21-165 24 fevral 2021-ci il, ARMB, Əvvəlcədən ödəniş kartları; 

10. No.21-166 25 fevral 2021-ci il, banklara, ARMB, AR İN, Korporativ ödəniş kartları; 

11. No.21-177, 02 mart 2021-ci il, banklara, YAŞAT fondu təkliflər paketi; 

12. No.21-178, 02 mart 2021-ci il, banklara, İkiqat vergitutma; 

13. No.21-180, No.21-181 03 mart 2021-ci il, ARİN, DVX, Ədv geri al portalına digər bankların 

inteqrasiyası; 

14. No.21-210, 30 mart 2021-ci il, banklara, Bank əməkdaşlarının məqalə və araşdırmaları; 

15. No.21-218, 06 aprel 2021-ci il, KOBİA, Rəqəmsal bank xidmətləri;  

16. No.21-231  09 aprel 2021-ci il, banklara, AKİA kredit portfeli üzrə ödəniş əməliyyatları; 

17. No.21-236, 12 aprel 2021-ci il, banklara, Rəqəmsal Ödəniş Strategiyası  rəy və təkliflər; 

18. No.21-238, 13 aprel 2021-ci il, banklara, İkiqat vergitutma yeni izahedici mövqe; 

19. No.21-242, 16 aprel 2021-ci il, banklara, İnterchange fee müqayisəli cədvəl; 

20. , 22 aprel 2021-ci il, ARMB, AKİA HÖP üzərindən aparılan ödənişlər barədə; 

21. 21-252, 23 aprel 2021-ci il, banklara, ödəniş kartı məlumatlarının təhlükəsizliyi; 

22. No.21-253, 26 aprel 2021-ci il, DVX, Korporativ kartlar; 

23. No.21-254, 27 aprel 2021-ci il, banklara, “Elektron ticarətdə fırıldaqçılıq hallarının qarşısının 

alınmasına dair Tədbirlər Planı”; 

24. No.21-263, 4 may 2021-ci il, ARMB, Rəqəmsal Ödəniş Strategiyası - 2021-2023 (Bankların 

rəy və təklifləri); 

25. No.21-268 , 5 MAY 2021-ci il, banklara, MCC siyahısını təkmilləşdirməklə əlaqədar; 

26. No.21-273 6 may 2021-ci il, Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirliyi, Elektron imzanın 

inteqrasiyası; 

27. No.21-276 , 8 may 2021-ci il, banklara, Elektron Ticarətdə Fırıldaqçılıq hallarının qarşısının 

alınmasına dair Tədbirlər Planının layihəsi; 

28. No.21-279, 16 may 2021-ci il, KOBIA “Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrin 

rəqəmsallaşdırılmasının təşviq edilməsi” layihəsi; 

29. No.21-292, 18 may 2021-ci il, banklara, ÖS yeni hesabatlıq formasına dair məlumat; 

30. No.21-293, 18 may 2021-ci il, banklara, Məsafədən hesabların açılması - dəyişikliklər 

layihəsinə dair təkliflər; 

31. No.21-313, 31 may 2021-ci il, ARMB, Elektron ticarətdə fırıldaqçılıq hallarının qarşısının 

alınmasına dair Tədbirlər Planı; 



32. No.21-314, 31 may 2021-ci il, banklara, Nəqliyyat layihələrinə dair; 

33. No.21-315, 31 may 2021-ci il, ARMB, Məsafədən hesabların açılması - dəyişikliklər 

layihəsinə dair təkliflər; 

34. No.21-318, 01 iyun 2021-ci il, ARMB, BKM interçeync; 

35. No.21-319, 01 iyun 2021-ci il, banklara, BKM interçeync; 

36. No.21-320, 01 iyun 2021-ci il, banklara, QR kodlardan istifadəyə dair təlimat; 

37. No.21-333 8 iyun 2021-ci il, banklara, MHM elektron imza sertifikatları; 

38. No.21-339, 16 iyun 2021-ci il, banklara, Tokenizasiya POS terminallar; 

39. No.21-344  21 iyun 2021-ci il, Mastercarda, Negative responses; 

40. No.21-345, 21 iyun 2021-ci il, ARMB, QR kod təlimata dair rəy və təkliflər; 

41. No.21-348, 25 iyun 2021-ci il, DVX, Korporativ kartlarda məhdudiyyətlər; 

42. No.21-352, 30 iyun 2021-ci il, DVX, MCC kodlar üzrə vergi dərəcələri; 

43. No.21-360 , 5 iyul 2021-ci il, banklara, Mastercard müqavilə - banklara sorğu; 

44. No.21-362, 5 iyul 2021-ci il, VM-yə dəyişiklik layihəsi; 

45. No.21-369, 12 iyul 2021-ci il, ARMB, İmtina cavabları xidmət haqqı; 

46. No.21-373, 15 iyul 2021-ci il, banklara, Rəqəmsal ödəniş ekosistemi; 

47. No.21-391 3 avqust 2021-ci il, banklara, “Açıq Bankçılıq üzrə Yol Xəritəsi”nin layihəsi; 

48. No.21-431, 12 avqust 2021-ci il, Dövlət Vergi Xidməti, Mastercard ikiqatvergitutmaya görə 

məktub nümunəsi 

49. No.21-439, 17 avqust 2021-ci il, AZFİNA, Özünəxidmət terminallarında bank əməliyyatları; 

50. No.21-440, 18 avqust 2021-ci il, ARMB, Açıq bankçılıq üzrə yol xəritəsi layihəsi təkliflər; 

51. No.21-445, 24 avqust 2021-ci il, banklara, Aktiv pos terminallar barədə məlumat; 

52. No.21-456, 06 sentyabr 2021-ci il, DVX, MCC kodların yenilənməsi; 

53. No.21-464 , 14 sentyabr 2021-ci il, banklara, İnternet və mobil bankçılıq xidmətləri üzrə 

elektron imzanın tətbiqi; 

54. No.21-467 , 15 sentyabr 2021-ci il, banklara, Əvvəlcədən ödənilmiş kartlar; 

55. No.21-469, 17 sentyabr 2021-ci il, ARMB, Rəqəmsal ödənişlərdə dələduzluq halları İQ; 

56. No.21-470 17 sentyabr 2021-ci il, ARMB, E-imza sorğu nəticələri; 

57. No.21-472, 20 sentyabr 2021-ci il, banklara, "Azərbaycan Respublikasının ərazisində POS-

terminalların quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi Qaydaları”na dair düzəlişlər; 

58. No.21-476, 27 sentyabr 2021-ci il, banklara, Pulköçürmə sistemləri hesabatlıq; 

59. No.21-477, 27 sentyabr 2021-ci il, banklara, Ani Ödənişlər Sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə 

əlaqədar sorğu; 

60. No.21-485, 5 oktyabr 2021-ci il, banklara, MCC kodlar üzrə vergi ödənişlərinə dair məlumat; 

61. No.21-489, 07 oktyabr 2021-ci il, banklara, Quraşdırılmış POS-terminalların təhlili ilə bağlı; 

62. No.21-491, 08 oktyabr 2021-ci il, banklara, AMB saytında paylaşılan statistik göstəricilər; 

63. No.21-494 , 12 oktyabr 2021-ci il, banklara, MC VISA xidmət kodları; 

64. No.21-501,14 oktyabr 2021-ci il, ARMB, Türkiyə saytlarında ödənişlər; 

65. No.21-506, 18 oktyabr 2021-ci il, banklara, Rəqəmsal ödənişlər sahəsində dələduzluq halları 

ilə mübarizə məqsədilə Tədbirlər Planı; 

66. No.21-513, 25 oktyabr 2021-ci il, banklara, Bank məhsulları və xidmətlərinə dair; 

67. No.21-522, 01 noyabr 2021-ci il, AZFİNA, Özünəxidmət terminallarında bank əməliyyatları; 

68. No.21-553, 23 noyabr 2021-ci il, ARMB, Rəqəmsal bank xidmətləri AMB-ABA müzakirə; 

69. No.21-564, 01 dekabr 2021-ci il, ARMB, Açıq bankçılıq üzrə yol xəritəsi İQ; 

70. No.21-581, 13 dekabr 2021-ci il, DVX, Mastercard-DVX rəsmi məktub nümunəsi; 

71. No.21-582, 14 dekabr 2021-ci il, banklara, HÖP üzrə tariflər; 



72. No.21-599, 15 dekabr 2021-ci il, İFC, Rəqəmsal bank xidmətləri; 

73. No.21-610 və 611, 24 dekabr 2021-ci il, ARMB, banklara, BKM interçeync xidmət haqları. 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar (sayı 11) 

1. 30 mart 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası və “MasterCard Worldwide” 

beynəlxalq kart təşkilatı birgə bank mütəxəssislərinin bilik və bacarıqlarının daha da 

artırılması məqsədilə “Elektron ticarətdə fırıldaqçılıq halları” mövzusunda  vebinar 

keçirilmişdir. Türk dilində baş tutmuş  vebinarda “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart 

təşkilatının risklərin idarə edilməsi üzrə eksperti Cem Kibaroğlu çıxış etmişdir; 

2. 25 may 2021-ci il tarixində Məlumat Hesablama Mərkəzi tərəfindən təqdim edilmiş elektron 

imza bank nümayəndələrinə təqdim edilmişdir; 

3. 22 iyun 2021-ci il tarixində “Visa Inc.” beynəlxalq kart təşkilatı tərəfindən “Visa B2B 

Connect: yeni sərhədlərarası B2B ödəniş şəbəkəsi” adlı vebinar keçirilmişdir. Vebinarda yeni 

sərhədlərarası B2B ödəniş şəbəkəsi olan “Visa B2B Connect” xidməti, onun üstünlükləri və 

bu şəbəkənin beynəlxalq ödənişlərdə rolu barədə məlumat verilmişdir; 

4. 26 avqust 2021-ci il tarixində  Visa Inc.” beynəlxalq kart təşkilatı tərəfindən "Visa Developer 

Platformu - Bank məhsullarının rəqəmsallaşdırılması üçün həllər" mövzusunda vebinar 

keçirilmişdir. Sözügedən mövzuda “Visa Inc.” beynəlxalq kart təşkilatının rəqəmsal həllər 

üzrə baş menecer Yevgeniy Bilodid məruzəçi qismində çıxış etmişdir; 

5. 4 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyası (ABA) və  Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının birgə təşkilatçılığı 

ilə “Zoom” platforması vasitəsilə “Açıq bankçılığın tənzimlənməsi” adlı vebinar 

keçirilmişdir.  Banklar və fintexlərin müvafiq əməkdaşları üçün nəzərdə tutulan vebinarda 

“Açıq Bankçılıq” konsepsiyası təqdim edilmiş, o cümlədən müxtəlif müştəri seqmentləri 

üçün əsas istifadə halları, üstünlüklər, tənzimləmədə əsas yanaşmalar və s. müzakirə 

edilmişdir; 

6. 16 noyabr 2021-ci ildə “Visa Inc.” beynəlxalq kart təşkilatı tərəfindən “Visa Tap to Phone - 

Mobil dəstəkli dünya üçün təmassız ödənişlərin qəbul həlli” mövzusunda vebinar 

keçirilmişdir. Sözügedən mövzuda “Visa Inc.” beynəlxalq kart təşkilatının rəqəmsal həllər 

üzrə direktoru Oleksandr Stelmax məruzəçi qismində çıxış etmişdir; 

7. 18 noyabr 2021-ci il tarixində Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası tərəfindən “Zoom” 

platforması vasitəsilə Banklar və fintexlərin müvafiq əməkdaşları üçün “Açıq bankçılıqda 

biznes modellər” adlı vebinar keçirilmişdir; 

8. 25 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyası (ABA) və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 

vebinar keçirilmişdir.“Zoom” platforması vasitəsilə  baş tutan vebinar “CBDC (Mərkəzi 

Bank Rəqəmsal Valyutası) ANLAYIŞLARI, İSTİFADƏ HALLARI VƏ TƏNZİMLƏMƏSİ” 

mövzusunu əhatə etmişdir. Banklar və fintexlərin müvafiq əməkdaşları üçün nəzərdə tutulan 

təlimdə Rusiya Elektron Pul və Pul köçürmələri Assosiasiyasının icraçı direktoru Pavel Şust 

təqdimatla çıxış edib; 

9. 30 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyası (ABA) və Mastercard beynəlxalq kart təşkilatı birgə “Elektron 

ticarətdə fırıldaqçılıq halları” mövzusu əhatə edən vebinar keçirilmişdir. Bankların müvafiq 

əməkdaşları üçün nəzərdə tutulan təlimdə “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart 

təşkilatının risklərin idarə edilməsi üzrə eksperti Cem Kibaroğlu təqdimatla çıxış etmişdir; 



10. 3 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan 

Banklar Assosiasiyası (ABA) və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 

“Rəqəmsal bankçılıq və müştəri bazasının genişləndirilməsi üzrə innovativ yanaşmalar” adlı 

vebinar keçirilmişdir. Banklar və fintexlərin müvafiq əməkdaşları üçün nəzərdə tutulan 

vebinarda IFC-də (Dünya Bankı Qrupu) Qlobal Rəqəmsal Transformasiya üzrə mütəxəssis 

Xose M. Moreno De Barreda çıxış etmişdir. 

11. 24 dekabr 2021-ci il tarixində “Azərbaycanda nağdsız ödənişlər üzrə bazar araşdırması”nın 

nəticələri bank nümayədələrinə təqdim edilmişdir. 

 

Hazırlanmış tövsiyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. dəyişikliklər (sayı - 11)  

 

1. 12 aprel 2021-ci il, banklara, Rəqəmsal Ödəniş Strategiyası  rəy və təkliflər; 

2. Elektron Ticarətdə Fırıldaqçılıq hallarının qarşısının alınmasına dair Tədbirlər Planının 

layihəsi; 

3. 21 iyun 2021-ci il, ARMB, QR kod təlimata dair rəy və təkliflər; 

4. VM-yə dəyişiklik layihəsi; 

5. 18 avqust 2021-ci il, ARMB, Açıq bankçılıq üzrə yol xəritəsi layihəsi təkliflər; 

6. 17 sentyabr 2021-ci il, ARMB, E-imza sorğu nəticələri; 

7. 24 avqust 2021-ci il, banklara, Aktiv pos terminallar barədə məlumat; 

8. 20 sentyabr 2021-ci il, banklara, "Azərbaycan Respublikasının ərazisində POS-terminalların 

quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi Qaydaları”na dair düzəlişlər; 

9. 27 sentyabr 2021-ci il, banklara, Pulköçürmə sistemləri hesabatlıq; 

10. 27 sentyabr 2021-ci il, banklara, Ani Ödənişlər Sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar 

sorğu; 

11. Məsafədən hesabların açılmasına dair təkliflər. 

 

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

məqalələr (sayı - 4) 

 

1. Fintex Sammit və Beynəlxalq Bankçılıq Forumu ilə bağlı çıxışlar;  

2. ABA-nın Ekspert Qrupunun sədri Tamerlan Rüstəmov “İş vaxtı” verilişində qonaq olub 

3. ABA-nın eksperti Əfqan Abbasov “İqtisadi zona” verilişində Apple Pay ödəniş sistemindən 

danışıb. 

4. Ekspert qrupunun rəhbəri Tamerlan Rüstəmov 2-ci Beynəlxalq PLUS-Forumda çıxış 

etmişdir 

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmış işçi qruplar (sayı - 11) 

 

1. ƏDV geri al layihəsi; 

2. YAŞAT fondunun bank xidmətləri ilə əlaqədar təklifləri; 

3. Məsafədən hesbaların açılması-dəyişiklik layihəsi; 

4. MCC kodlar; 

5. Əvvəlcədən ödənilmiş kartlarla bağlı görüş; 

6. POS-terminalların quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi Qaydalarına dair düzəlişlər; 

7. Ödəniş terminallarında bank xidmətləri; 



8. Fraud tədbirlər planı; 

9. HÖP interçeync xidmət haqları; 

10. Rəqəmsal ödənişlərdə dələduzluq halları İQ 

11. “Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrin rəqəmsallaşdırılmasının təşviq edilməsi” layihəsi. 

 

KREDİT İŞİ  

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (sayı – 4) 

1. 8 aprel 2021-ci il tarixində  “Kredit işi Ekspert Qrupu”nun “Zoom proqramı” üzərindən 

online iclası keçirilmişdir. İclasda Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun 

Müşahidə Şurasının 22 fevral tarixli qərarı ilə “Biznes planların tərtib edilməsinə dair 

minimal tələblər”in müzakirəsi edilmişdir.  

2. Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Müşahidə Şurasının 22 fevral 

tarixli qərarı ilə “Biznes planların tərtib edilməsinə dair minimal tələblər”in müzakirəsi 

məqsədi ilə “Kredit işi” Ekspert Qrupu 13 aprel 2021-ci il tarixində növbəti iclası 

keçirilmişdir.  

3. 15 aprel 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) və Elektron 

Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin (EHİM) arasında yaradılması palnlanan İşçi Qrupu ilə 

əlaqədar və digər məsələlərin müzakirəsi üçün “Kredit işi” Ekspert Qrupunun görüşü 

keçirilmişdir. 

4. 29 iyun 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının müvafiq 

səlahiyyətli nümayəndələri və ABA-nın “Kredit işi” və “Risklərin İdarə Edilməsi” Ekspert 

Qruplarının nümayəndələrinin iştirakı ilə onlayn görüş keçirilmişdir. 

 

Aidiyyəti qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (sayı – 9) 

1. 5 fevral 2021-ci il tarixində Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın 

iclasında “Kredit işi” Ekspert Qrupu nümayəndələri iştirak etmişdir.  

2. 26 fevral 2021-ci il tarixində Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın 

iclasında “Kredit işi” Ekspert Qrupu nümayəndələri iştirak etmişdir.  

3. 12 aprel 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) və Elektron 

Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin (EHİM) arasında keçirilmiş görüşdə “Kredit işi” Ekspert 

Qrupu nümayəndələri iştirak etmişdir. 

4. 19 may 2021-ci ildə “Kredit işi” Ekspert Qrupu nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycan 

Milli QHT Forumu İctimai Nəzarət Mərkəzinin “Sahibkarların və vətəndaşların bank 

xidmətləri ilə əlaqədar mövcud problemləri” mövzusunda onlayn ictimai müzakirə 

keçirilmişdir. 

5. 21 may 2021-ci il tarixində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təşəbbüsü ilə 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının, 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin və müvafiq 

sahibkarlıq subyektlərinin iştirakı ilə ölkənin bir sıra regionlarını əhatə etməklə (Bakı, 

Qəbələ-Oğuz, Şəki, Yevlax və Mingəçevir) “Sahibkarların maliyyə xidmətləri sahəsi üzrə 

maarifləndirilməsi” mövzusunda onlayn görüş keçirilmişdir. 

6. 31 may 2021-ci il tarixində “Kredit işi” Ekspert Qrupu nümayəndələrinin iştirakı ilə 

Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Assosiasiyası (AADA) və ABA arasında əməkdaşlıq 

imkanlarının dəyərləndirilməsi istiqamətində görüş keçirilmişdir.  



7. 26 iyun 2021-ci il tarixində Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın 

iclasında “Kredit işi” Ekspert Qrupu nümayəndələri iştirak etmişdir.  

8. 7 oktyabr 2021-ci il tarixində ABA-nın “Kredit işi” Ekspert Qrupu ilə Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankının nümayəndələri və Azərbaycan Sığortaçılar 

Assosiasiyasının “Həyat” komitəsi arasında görüş keçirilmişdir.  

9. 20 oktyabr 2021-ci il tarixində Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın 

iclasında “Kredit işi” Ekspert Qrupu nümayəndələri iştirak etmişdir.  

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar (sayı – 7) 

1. No. 21-171, 25 fevral 2021-ci il, DVX-ya “Koronavirus (COVİD-19) pandemiyasından zərər 

çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin mövcud kredit portfeli üzrə 

kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması Qaydası” ilə əlaqədar suallar; 

2. No. 21-171, 25 fevral 2021-ci il,  banklara, Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın 

İnkişafı Fondu tərəfindən pandemiyadan zərər çəkmiş sahibkarlıq subyektlərinin kredit 

təşkilatlarından manatla aldıqları kreditlər üzrə hesablanmış faizlərə görə subsidiya verilməsi 

ilə əlaqədar bəzi məsələlər haqqında məktub;  

3. No. 21-228, 4 aprel 2021-ci il,  ARMB, “ASAN Finans” tərəfindən banklara təqdim edilən 

bəzi məlumatların qiymət dəyişikliyi haqqında; 

4. No. 21-229, 4 aprel 2021-ci il,  Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin 

köməkçisi cənab Xalid Əhədova, “ASAN Finans” tərəfindən banklara təqdim edilən bəzi 

məlumatların qiymət dəyişikliyi haqqında; 

5. No. 21-230, 4 aprel 2021-ci il,  ASAN Xidmətə, “ASAN Finans” tərəfindən banklara təqdim 

edilən bəzi məlumatların qiymət dəyişikliyi haqqında; 

6. No. 21-234, 12 aprel 2021-ci il,  Banklara, 12 aprel 2021-ci il tarixində saat 17:00-da bank 

rəhbərləri, “Kredit işi” Ekspert Qrupunun üzvləri və Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin 

direktoru Fariz Cəfərovun iştirakı ilə görüş; 

7. No. 21-283, 17 may 2021-ci il, banklara, EHİM-in göstərdiyi xidmətlərin təkmilləşdirilməsi 

və yeni xidmətlər barədə təkliflərin toplanması. 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar (sayı – 7) 

1. 27 aprel 2021-ci il tarixində saat 11:00-da Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin 

təşəbbüsü ilə Dövlət Vergi Xidməti, ABA-ya üzv banklar və qeyri-qida məhsullarının satışı 

ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektləri ilə birlikdə onlayn görüş keçirilmişdir; 

2. 19 may 2021-ci ildə Azərbaycan Milli QHT Forumunun təşəbbüsü ilə “Sahibkarların və 

vətəndaşların bank xidmətləri ilə bağlı mövcud problemləri” mövzusunda ictimai müzakirəsi 

keçirilib; 

3. 21 may 2021-ci il tarixində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təşəbbüsü ilə 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının, 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin və müvafiq 

sahibkarlıq subyektlərinin iştirakı ilə ölkənin bir sıra regionlarını əhatə etməklə (Bakı, 

Qəbələ-Oğuz, Şəki, Yevlax və Mingəçevir) “Sahibkarların maliyyə xidmətləri sahəsi üzrə 

maarifləndirilməsi” mövzusunda onlayn görüş keçirilmişdir. 

4. 21 oktyabr 2021-ci il tarixində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təşəbbüsü ilə 

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının, Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun, Aqrar Kredit və 

İnkişaf Agentliyinin, “Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti” ASC və müvafiq sahibkarlıq 



subyektlərinin iştirakı ilə “Sahibkarların güzəştli maliyyə resurslarına çıxışı ilə bağlı 

maarifləndirilməsi” mövzusunda onlayn görüş keçirilmişdir. 

5. 25-26 oktyabr 2021-ci il tarixlərində Almaniya Əmanət Bankları Beynəlxalq Əməkdaşlıq 

Fondunun (DSIK) təşkilatçılığı ilə “Almaniyada Kənd Təsərrüfatı Maliyyəsi” adlı vebinar 

keçirilmişdir.  

6. 6 dekabr 2021-ci il tarixində 16:00-da ABA və Almaniya Əmanət Banklarının Beynəlxalq 

Əməkdaşlıq Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə yaşıl maliyyə və banklar üçün iqlim riskləri 

məsələlərinin də əhatə olunacağı “Introduction to Green Finance” mövzusunda onlayn 

“workshop”. 

 

Hazırlanmış tövsiyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. dəyişikliklər (sayı – 2) 

1. Banklar tərəfindən real sektora kredit qoyuluşunun artırılması ilə bağlı təkliflər;  

2. Elektron Hökumətin İdarəedilməsi Mərkəzinin (EHİM) banklara göstərdiyi xidmətlər ilə 

əlaqədar rəy və təkliflər. 

 

KOMPLAYNS 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (sayı - 4) 

1. 19 mart 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) nəzdində fəaliyyət 

göstərən “Komplayns Ekspert Qrupu”nun cari il üzrə ilk onlayn iclası keçirilib. Görüş 

zamanı Qrupun 2020 ci il üzrə nəticələri, 2021-ci il üzrə hədəfləri, FATCA/CRS üzrə 

məsələlər və ÇPY/TMM Qanunvericilik üzrə məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Əlavə 

olaraq, görüşdə nəzarət orqanları tərəfindən irəli sürülən məsələlər ətrafında geniş 

müzakirələr aparılıb. 

2. 29 iyul 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) nəzdində fəaliyyət 

göstərən “Komplayns Ekspert Qrupu”nun növbəti onlayn görüşü keçirilib. Görüş zamanı 

ÇPY/TMM üzrə son dövrlərdə aktual olan xüsusi indikatorların müzakirəsi aparılıb. Əlavə 

olaraq görüşdə xüsusi indikatorların tələblərindən irəli gələn məqamlara dair qabaqlayıcı 

tədbirlərin görülməsi ilə bağlı qərarlar alınıb. 

3. 11 avqust 2021-ci il tarixində kiçik işçi qrupunun ilk iclası keçirilib. İclas zamanı qadağan 

edilən maddələrin və xidmətlərin bank yolu ilə satışına qarşı tədbirlərin görülməsi ilə bağlı 

geniş fikirlər müzakirə edilib. 

4. 9 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) nəzdində fəaliyyət 

göstərən “Komplayns Ekspert Qrupu”nun növbəti onlayn görüşü keçirilib. Görüş zamanı 

2018-ci ildə hazırlanan “Beynəlxalq sanksiyalara” dair tövsiyə sənədinin və yeni hazırlanan 

“Özünəxidmət terminalları vasitəsilə nağd pul vəsaiti ilə mədaxil əməliyyatlarında baş verə  

biləcək risklərin idarə edilməsi üzrə praktiki tövsiyələr” sənədinin müzakirəsi aparılmışdır. 

 

Aidiyyəti qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (sayı 2) 

1. 8 iyun 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) nəzdində fəaliyyət 

göstərən “Komplayns Ekspert Qrupu”nun Maliyyə Monitorinqi Xidməti ilə onlayn iclası 

keçirilib. Görüş zamanı tərəflər arasında aparılan fəaliyyətə dair danışıqlar aparılıb. Əlavə 

olaraq digər tələblərdən irəli gələn məsələlərin geniş müzakirəsi aparılıb. 



2. 22 iyun 2021-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) nəzdində fəaliyyət 

göstərən “Komplayns Ekspert Qrupu”nun Dövlət Vergi Xidməti ilə onlayn görüşü keçirilib. 

Görüş zamanı tərəflər arasında aparılan fəaliyyətə dair danışıqlar aparılıb. Əlavə olaraq digər 

tələblərdən irəli gələn məsələlərin geniş müzakirəsi aparılıb. 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar, sorğular (sayı – 1) 

2021-2022-ci illər ərzində görüləcək işlər üzrəTədbirlər Planına dair Mərkəzi Banka məktub 

ünvanlanıb 

 

Konkret məsələlər üzrə yaradılmış işçi qruplar (sayı – 1) 

ÇPY/TMM üzrə son dövrlərdə aktual olan xüsusi indikatorların müzakirəsinin geniş miqyasda 

dəyərləndirilməsi ilə bağlı kiçik işçi qrupu 

 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. Dəyişikliklər (sayı – 1) 

Beynəlxalq Sanksiyaya dair Tövsiyə” sənədinə 2021-ci ildə aktual dəyişikliklər 

 

DAXİLİ AUDİT 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (sayı – 2) 

1. 31 may 2021, daxili audit üzrə çağırışların müzakirəsi; 

2. 15 oktyabr 2021, yeni requlyativ qaydalar, daxili audit strategiyası və fəaliyyətinin inkişaf 

tepminin ölçülmə metrikləri, daxili audit fəaliyyətinin illik planlaması kimi məsələlərin 

müzakirəsi; 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar, sorğular (sayı – 1) 

Kassa qaydalarına dair təkliflər 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar (sayı – 1) 

 9 aprel 2021-ci il tarixində İnformation system auditing, controls and Assurance” praktiki 

vebinar keçirilmişdir. 

 

XƏZİNƏDARLIQ VƏ FONDLARIN İDARƏ OLUNMASI 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (sayı - 2) 

 

1. 14 iyun 2021, “İmtiyazlıq səhmlər və investisiya qiymətli kağızlarının konvertasiyası ilə 

bağlı təkliflərin müzakirəsi; 

2. 25 avqust 2021, cari məsələlərin müzakirəsi 

 



Göndərilmiş müraciətlər və məktublar, sorğular (sayı - 1) 

No.21-371çAzərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının sədrinin birinci müavini cənab Alim 

Quliyevə 1 İmtiyazlıq səhmlər haqqında 

Hazırlanmış tövsiyyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. Dəyişikliklər (sayı – 1) 

 

İmtiyazlıq səhmlər və investisiya qiymətli kağızlarının konvertasiyası ilə bağlı təkliflər 

 

 

RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ 

 

Qrupun iclasları (işçi qruplarının görüşləri daxil olmaqla) (sayı – 7) 

1. 28 yanvar 2021-ci il tarixində üzərindən “Risklərin İdarə Edilməsi” Ekspert Qrupunun 

Aktivlərin təsnifləşdirilməsi üzrə qaydaya təklif edilən dəyişikliyin müzakirəsi üzrə görüşü 

keçirilmişdir.  

2. 18 mart 2021-ci il tarixində “Zoom” platforması üzərindən Azərbaycan Respublikası 

Mərkəzi Bankının Baş direktoru Toğrul Əliyevin və Azərbaycan Kredit Bürosunun Baş 

direktoru Elçin Həbibovun iştirakı ilə “Risklərin İdarə Edilməsi” Ekspert Qrupunun növbəti 

iclasının keçirilmişdir.  

3. 26 aprel 2021-ci il tarixində “Zoom” platforması üzərindən “Risklərin İdarə Edilməsi” 

Ekspert Qrupunun növbəti iclası keçirilmişdir.  

4. 29 iyun 2021-ci il tarixində ABA-nın “Kredit işi” və “Risklərin İdarə Edilməsi” Ekspert 

Qruplarının birgə iclası keçirilmişdir.  

5. 9 avqust 2021-ci il tarixində “Zoom” platforması üzərindən “Risklərin İdarə Edilməsi” 

Ekspert Qrupunun növbəti iclası keçirilmişdir. 

6. 12 avqust 2021-ci il tarixində “Zoom” platforması üzərindən “Risklərin İdarə Edilməsi” 

Ekspert Qrupunun növbəti iclası keçirilmişdir. 

7. 12 oktyabr 2021-ci il tarixində “Zoom” platforması üzərindən “Risklərin İdarə Edilməsi” 

Ekspert Qrupunun növbəti iclası keçirilmişdir. 

 

 

Aidiyyəti qurumlarla və xarici ekspertlərlə görüşlər (sayı – 7) 

1. 5 fevral 2021-ci il tarixində Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın 

iclasında “Risklərin İdarə Edilməsi” Ekspert Qrupu nümayəndələri iştirak etmişdir.  

2. 9 fevral 2021-ci il tarixində İMF-lə keçirilən görüşdə “Risklərin İdarə Edilməsi” Ekspert 

Qrupu nümayəndələri iştirak etmişdir.  

3. 26 fevral 2021-ci il tarixində Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın 

iclasında “Risklərin İdarə Edilməsi” Ekspert Qrupu nümayəndələri iştirak etmişdir.  

4. 23 iyun 2021-ci il tarixində Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın 

iclasında “Risklərin İdarə Edilməsi” Ekspert Qrupu nümayəndələri iştirak etmişdir.  

5. 13 iyul 2021-ci il tarixində Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın 

iclasında “Risklərin İdarə Edilməsi” Ekspert Qrupu nümayəndələri iştirak etmişdir.  



6. 20 oktyabr 2021-ci il tarixində İMF-lə keçirilən görüşdə “Risklərin İdarə Edilməsi” Ekspert 

Qrupu nümayəndələri iştirak etmişdir.  

7. 29 oktyabr 2021-ci il tarixində Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın 

iclasında “Risklərin İdarə Edilməsi” Ekspert Qrupu nümayəndələri iştirak etmişdir.  

 

 

Göndərilmiş müraciətlər və məktublar, sorğular (sayı – 7) 

1. No.21-205, 18 mart 2021-ci il, banklara, hərbiçilərin kredit tarixçələri haqqında sorğu; 

2. No.21-205, 19 mart 2021-ci il, banklara, hərbi əməliyyatlarda iştirak etmiş borcalanlar 

haqqında məlumatlar; 

3. No. 21-264, 5 may 2021-ci il, AMB, “Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin 

ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları”nın geriyə şamil edilməsi; 

4. No. 21-307, 21 may 2021-ci il, DVX, Dövlət Vergi Xidmətinə təqdim edilməsi məqsədilə 

vergi siyasəti və vergi qanunvericiliyi ilə əlaqədar bankların strateji məsələlər üzrə rəy və 

təkliflər; 

5. No. 21-334, 9 iyun 2021-ci il,  banklara,  DVX ilə görüş; 

6. No. 21-512, 22 oktyabr 2021-ci il, AMB-yə, xüsusi ehtiyat fondları ilə bağlı suallar; 

7. No. 21-535, 12 noyabr 2021-ci il, DVX-ya, xüsusi ehtiyat fondları ilə bağlı suallar. 

 

Keçirilmiş konfranslar və seminarlar, təqdimatlar (sayı – 2) 

1. 16 fevral 2021-ci il tarixində Rusiyanın Risklərin İdarəedilməsi Milli Mərkəzi tərəfindən 

keirilmiş veribnar; 

2. 6 dekabr 2021-ci il tarixində 16:00-da ABA və Almaniya Əmanət Banklarının Beynəlxalq 

Əməkdaşlıq Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə yaşıl maliyyə və banklar üçün iqlim riskləri 

məsələlərinin də əhatə olunacağı “Introduction to Green Finance” mövzusunda onlayn 

“workshop”. 

 

Hazırlanmış tövsiyələr və oxşar sənədlər, qrupun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq qayda, 

qanun, prosedur və s. Dəyişikliklər (sayı – 9) 

1.  “Xüsusi ehtiyat fondlarının yaradılmasına aid edilən məbləğlərin vergitutma məqsədləri 

üçün gəlirdən çıxılması qaydası” üzrə rəy və təkliflər; 

2. Banklar tərəfindən real sektora kredit qoyuluşunun artırılması ilə bağlı təkliflər; 

3. Vergi məsələləri üzrə təkliflər (əsas strateji məqamlar); 

4. Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların 

yaradılması Qaydasına təklif edilən əsas əlavə və dəyişikliklər; 

5. "Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması" Qaydaları üzrə rəy və təkliflər 

(pandemiya dövrü üçün); 

6. "Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması" Qaydaları üzrə rəy və təkliflər 

(ümumi); 

7. "Banklarda əməliyyat risklərinin idarə edilməsi Qaydası" üzrə rəy və təkliflər; 

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

yaradılması Qaydaları” yeni təkliflər; 

9. Xüsusi ehtiyat fondları ilə əlaqədar yeni təsdiq edilən qaydalarla bağlı təklif və suallar. 

 



 

4. NƏŞRLƏR (sayı – 5) 

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

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

3. “Banklar və Dinamika Bülleteni /2 nömrə/; 

4. Ödəniş sistemləri haqqında hesabat - rüblük analitik icmal /4 nömrə/; 

5. “Azəraycan Bankları – 2020” – bank sektoru haqqında illik məlumat toplusunun 

hazırlanması /1 nömrə/ 

 

5. ARAŞDIRMA FƏALİYYƏTİ (sayı – 30) 

1. Bank sektorunun konsentrasiya meyilləri üzrə qısa arayış; 

2. Pandemiya və post-pandemiya dövründə görülən və görülməli olan işlər; 

3. TOP 15 bankın kreditləşmə üzrə rəhbər şəxsləri arasında 2020-ci ildə aparılmış KOS 

subyektlərinin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar SORĞU NƏTİCƏLƏRİ; 

4. 20 ildə bank sektoru; 

5. Əmanətlərin sığortalanması və sığorta məbləği ilə əlaqədar beynəlxalq təcrübə; 

6. Fiziki şəxslərin əmanətləri ilə bağlı statistik göstəricilər; 

7. ASAN Finans və Elektron Hökümət Portalı üzrə xidmətlərin qiymətləri üzrə Arayış; 

8. Müştərinin hərbi əməliyyatlarda iştirakı ilə əlaqədar ipoteka kreditləri üzrə ödənişləri 90 

gündən çox gecikmiş və tələb hüququ Fond tərəfindən geri alınmış ipoteka kreditləri 

haqqında arayış; 

9. Akkreditivlər və zəmanətlər (qarantiyalar) üzrə məlumatlar; 

10. Azərbaycan bank sektorunda vaxtı keçmiş kreditlər haqqında Arayış; 

11. Maliyyə xidmətləri və texnologiyalarının inkişafı kontekstində kiçik banklar; 

12. Korporativ və Virtual kartlar haqqında Arayış; 

13. Elektron Çek Sistemi ilə əlaqədar Arayış; 

14. ASAN Finans sistemi üzərindən VÖEN-ə dair məlumatlar servisi üzrə ehtiyaclar sorğusu; 

15. Avropa Banklar Federasiyası üçün Azərbaycan Bank Sistemi haqqında qısa Arayış; 

16. Yaşıl maliyyəələşmə ehtiyacları üzrə sorğu; 

17. Regionlarda biznesin maliyyələşdirilməsi imkanları haqqında Arayış; 

18. NMR-da kreditə əlçatanlığın artırılması imkanları haqqında Arayış; 

19. Elektrik avtomobilləri üzrə kredit əlçatanlığının artırılması istiqamətində Arayış; 

20. Rəqəmsal ekosistemin inkişafında maliyyə institutlarının rolu üzrə Arayış; 

21. Əmanətlərin dollarlaşması üzrə Arayış; 

22. Bank sektorunda stabilliyin qorunmasında dövlətin həlledici rolu haqqında Arayış; 

23. ABA-nın və bank sektorunun 2020-ci ildə gördüyü işlər haqqında Arayış; 

24. Bank sektorunun vəziyyəti, 2020-ci ildə qarşılaşdığı çağırışlar, atılan addımlar və ABA-nın 

fəaliyyəti haqqında Arayış; 

25. “Sahibkarların və vətəndaşların bank xidmətləri ilə əlaqədar mövcud problemləri” haqqında 

Arayış; 

26. 2020-ci ildə Azərbaycan Bank sektorunda çağırışlar, reaksiyalar və nəticələr; 

27. Azərbaycan bank sektorunun qısa inkişaf tarixi qarşılaşdığı çağırışlar və bunun kəmiyyət və 

keyfiyyət göstəricilərindəki təzahürü; 

28. Pandemiya dövründə ABA tərəfindən bank kreditlərinə güzəştlərin edilməsi ilə əlaqədar 

dəstək tədbirləri; 



29. Pandemiyadan Dərslər: Risklərin İdarə Edilməsində, Biznes Modellərdə və Korrupsiyaya 

Qarşı Mübarizədə Qlobal Yeniliklər; 

30. 2021-ci ildə Azərbaycanın bank sektoru. 

  

 

6. İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR:  

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

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

müsahibələr vermişdirlər. 


