
«Банк иши» фянни цзря имтащан суаллары 
 

1. Azərbaycan Respublikasının bank sistemi. 

2. Bank sisteminin tarixi inkişafı və bank sisteminin fəaliyyətinin hüquqi əsasları.  

3. Mərkəzi bank haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. 

4. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankı və kredit təşkilatları. 

5. Bank sistemində böhran və tətbiq olunan antiböhran siyasəti. 

6. Azərbaycan bank sisteminin icmalı və bank sektorunun kəmiyyət və keyfiyyət 

göstəriciləri. 

7. Azərbaycan bank sektorunun fəaliyyətinin maliyyə göstəriciləri. 

8. Mərkəzi bankın mahiyyəti və yaranması zəruriliyi. 

9. Mərkəzi bankın məqsədi, vəzifələri, funksiyaları və əməliyyatları. 

10. Mərkəzi bankın təşkilatı quruluşu. 

11. Мяркязи банк вя онун функсийалары. 

12. Pul-kredit siyasətinin metodları və təşkilatı əsasları. 

13. Nağdsız hesablaşmaların və ödəniş sisteminin təşkili və nizamlaşdırılması. 

14. Щесаблашма чекляри вя онларла щесаблашмалар. 

15. Траст ямялиййатларынын мащиййяти. 

16. Mərkəzi bank hökümətin maliyyə agenti kimi. 

17. Banklara təsir tədbirləri və sanksiyalar. 

18. Коммерсийа банкларынын фяалиййят принсипляри. 

19. Коммерсийа банкларынын функсийалары. 

20. Коммерсийа банкларынын йаранмасы вя ляьви гайдалары. 

21. Коммерсийа банкларынын ресурсларынын истифадя характеристикасы. 

22. Коммерсийа банкларынын хцсуси вясаитляри вя онларын тяшкили гайдалары. 

23. Коммерсийа банкларынын жялб етдикляри вясаитляр вя онларын тяснифаты. 

24. Коммерсийа банкларынын борж вясаитляри вя онларын характеристикалары. 

25. Щесаблашма сянядляри вя онларын реквизитляри. 

26. Наьдсыз щесаблашмаларын формалары. 

27. Форфейтинг ямялиййатларынын мащиййяти вя нювляри 

28. Юдяниш тапшырыглары иля щесаблашмалар. 

29. Юдяниш тапшырыглары иля щесаблашмаларда сяняд дювриййяси. 

30. Аккредитив гайдасында щесаблашма. 

31. Наьд пулун инкассасийасынын тяшкили 

32. Инкассо сярянжамлары цзря щесаблашма. 



33. Инкассо цзря щесаблашма. 

34. Bankların passiv əməliyyatları. 

35. Banklarda İPO əməliyyatları. 

36. Bank mənfəəti passivlərin formalaşma mənbəti kimi. 

37. Kommersiya banklarını depozit siyasəti. 

38. Azərbaycan banklarında əmanətlərin strukturu. 

39. Mərkəzi bankda cəlb edilmiş resursların idarə edilməsi. 

40. Коммерсийа банкларынын актив ямялиййатлары. 

41. Банк  пассивляринин формалашмасы мянбяляри. 

42. Коммерсийа банкларынын пассив ямялиййатлары. 

43. Коммерсийа банкларынын хцсуси вясаитляри вя онларын тяйинаты 

44. Bank aktivlərini strukturu. 

45. Kreditlərin geri qaytarılmasını təminat forması (girov, zəmanət, siğorta) 

46. Kontokorrent hesablar üzrə kreditləşmə. 

47. Overdraft və ya overnight kreditləşmə. 

48. İstehlak krediti. 

49. İpoteka kreditləri. 

50. Bankların faiz siyasəti. 

51. Коммерсийа банкларынын инвестисийа ямялиййатлары 

52. Kapital qoyuluşlarının maliyyələşmə mənbələri. 

53. Kapital qoyuluşlarının kreditləşdirilməsi qaydası. 

54. İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsinə bank nəzarəti. 

55. Bankların valyuta əməliyyatları. 

56. Валйута базарынын тяшкили принсипляри вя гурулушу. 

57. Валйута ямялиййатларынын тяшкили ясаслары. 

58. Valyuta əməliyyatlarının lisenziyzalaşdırılması. 

59. Valyuta əməliyyatlarında risklərin idarə olunması. 

60. Valyuta əməliyyatlarının tənzimlənməsi və valyuta əməliyyatları. 

61. Коммерсийа банкларынын валйута базарында фяалиййяти 

62. Qiymətli kağızlar bazarı anlayışı. 

63. Гиймятли каьызлар базарынын мягсяд вя вязифяляри. 

64. Гиймятли каьызларын игтисади сяжиййяляндирилмяси. 

65. Гиймятли каьызлар базарынын функсийалары. 

66. Гиймятли каьызларын емиссийасы вя емиссийа проспекти. 

67. Гиймятли каьызларын илкин базарынын мащиййяти вя тяйинаты, функсийалары. 



68. Гиймятли каьызлар базарынын дювлят тянзимлянмяси. 

69. Bank menecmenti və marketing. 

70. Bank menecmentinin məqsəd və vəzifələri. 

71. Bank mənfəətinin menecmenti. 

72. Bank fəaliyyətinin idarəetmə sistemində bank marketinqi. 

73. Банк маркетинги. 

74. Banklarda makromarketing texnologiyası. 

75. Banklarda kommunikasiya siyasəti: direkt, satış, bank reklamları. 

76. Bank fəaliyyətində reklam və PR. 

77. Bank fəaliyyətində risklər. 

78. Банк риски, онун нювляри вя онлары мцяййян едян амилляр 

79. Banklar risklərinin idarəedilməsi funksiyasını həyata keçirən təşkilatı struktur. 

80. Risklərin idarə edilməsi siyasəti. 

81. Risklərin idarə edilməsi qaydaları. 

82. Эялирлярин итирилмяси цзря банкын рискляри. 

83. Кредит рискляринин мащиййятиня тясир едян  амилляр. 

84. Банкын ямялиййат рискляринин идаря олунмасы цзря БАЗЕЛкомитясинин tövsiyələri. 

85. Banklarda korporativ idarəetmə sistemi. 

86. Bankın idarə edilməsi, təşkiulatı strukturu və reqlamenti. 

87. Strateji planlaşdırma prosesinin təşkili. 

88. Risklərin idarəetmə komitəsi. 

89. Kredit komitəsi. 

90. Banklarda insan resursları. 

91. Bank fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin təhlili. 

92. Bank sisteminin maliyyə dayanıqlılığı. 

93. Bank kapitalını təhlili. 

94. Passiv  və aktiv əməliyyatlarının təhlili. 

95. Banklarda muhasibat uçotunun təşkili. 

96. Bank tərəfindən aparılan əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi və onların mühasibat 

uçotunda əks olunması. 

 

 

 

 

 


