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«PUL –KREDİTİN  TƏNZİMLƏNMƏSİ»  

fənninin saat şəbəkəsi 

№ MÖVZULAR 
Auditoriya dərsləri 

Mühazirə Məşğələ 
1 Pul tədavülü: tərkibi, strukturu, təşkili  2 2 
2 Depozit emissiyası və depozit 

multiplikatoru 
2 2 

3 Pul nəzəriyyəsi 
 

2 2 

4 Pul siyasəti 
 

4 4 

5 Valyuta tənzimlənməsi və Valyuta 
siyasəti 
 
 

2 2 

6 Mərkəzi  Bank – pul-kredit sistemini 
tənzimləyən orqan kimi 
 

4 4 

8 Ödəniş sistemi 
 

4 4 

9 Maliyyə monitorinqi. 
 

2 2 

10 Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi və 
nəzarət 
 

2 2 

11 Pul-kredit sistemində disproporsiya və 
böhran 
 

2 2 

12 Antiinflyasiya tənzimləmə siyasəti 
 

4 4 

Cəmi 30 30 
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Giriş 

Bütün ölkələrdə tətbiq edilən pul siyasəti üçün vahid model mövcud deyildir. Pul siyasəti 

ölkələrin məqsədlərinə, insitisional strukturuna, tarixi inkişaflarına, cəmiyyətin davranışlarına 

bağlı olaraq dəyişiklik göstərməkdədir. 

Pul siyasətini tətbiq edən qurum və şəxslərin qabiliyyət və bacarıqlarına görə də 

nəticələri fərqli olur. İqtisad və ya pul elmində texniki elmlərdən fərqli olaraq ümumiyyətlə, pul 

nəzəriyyələrin irəli sürdüyü təkliflərin doğru və ya yanlış olub olmadığını isbat edəcək bir la-

boratoriya mövcud deyildir. Laboratoriyadan məhrum olan iqtisadçılar çox vaxt özlərinin da-

xili və xarici müşahidələrinə görə düşüncələrini cəmiyyətdə axtarır və təbii ki, bunlar da öz 

növbəsində cəmiyyət tərəfindən müzakirə obyektinə çevrilir. Bu səbəblə iqtisadçılar arasından 

müəyyən bir mövzunun ətrafında hər zaman fərqli görüş və fikirlər ortaya çıxır. Ancaq 

gercəklərə nail olmanın yolu azad sərbəst bir düşüncə şəraitində və bilikli elm adamlarının 

geniş iştirakı və müzakirəsi ilə mümkündür. 

Pul, kredit və banklar mövzuları gündəlik həyatda ictimaiyyət tərəfindən, özəlliklə də 

kütləvi informasiya vasitələrində ən çox müzakirə və şərh edilən mövzulardır. Əmanətlərə və 

kreditlərə tətbiq edilən faiz dərəcəsi, Valyuta məzənnəsi, pul aqreqatları və s. bu kimi mövzular 

sıravi vətəndaşları da yaxından maraqlandırmaqdadır. 

Çünki yuxarıda adı çəkilən göstəricilərdə baş verən dəyişikliklər iqtisadi vahidlərin 

investisiya qərarlarına təsir edəcəkdir.  

«Pul –kreditin  tənzimlənməsi » fənninin  dərs proqramında:  pul tədavülü: tərkibi, 

strukturu, təşkili; Depozit emissiyası və depozit multiplikatoru;  Pul nəzəriyyəsi; Pul siyasəti;  

Valyuta tənzimlənməsi; Mərkəzi  Bank – pul-kredit sistemini tənzimləyən orqan kimi;  Ödəniş 

sistemi;  Maliyyə monitorinqi; Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarət; Pul-kredit 

sistemində disproporsiya və böhran kimi mövzular  öyrəniləcək  və müzakirə olunacaqdır. 
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ƏSAS ANLAYIŞLAR 
 

Azərbaycan Respublikasının bank sistemi Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankından  və kredit təşkilatlarından ibarətdir.  

Bank - fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb 

edilməsi, öz adından və öz hesabına kreditlərin verilməsini, habelə müştərilərin tapşırığı ilə 

köçürmə və hesablaşma-kassa əməliyyatlarını məcmu halda həyata keçirən hüquqi şəxsdir.  

Bank olmayan kredit təşkilatı -öz vəsaiti və/və ya cəlb edilmiş vəsait hesabına 

(depozitlər istisna olmaqla) yalnız pul formasında kreditlər verməklə məşğul olan hüquqi 

şəxsdir.  

Bank lisenziyası - Qanunla müəyyən edilmiş qaydada verilən, fiziki və hüquqi 

şəxslərdən depozitlər və ya digər qaytarılan vəsaitlər cəlb etmək, öz adından və öz hesabına 

kreditlər vermək ilə bağlı fəaliyyəti, habelə müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma-

kassa əməliyyatlarını məcmu halda həyata keçirməyə müstəsna hüquq verən xüsusi 

razılıqdır.  

Bank krediti - bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq qaytarılmaq, müəyyən müddətə 

(müddətin uzadılması hüququ ilə) və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək şərti ilə, 

təminatla və ya təminatsız müəyyən məbləğdə borc verilən pul vəsaitidir. Həmin şərtlərlə 

pul vəsaitinin verilməsi haqqında götürülmüş hər hansı öhdəlik, qarantiya, zəmanət, borc 

qiymətli kağızlarının diskontla və ya faizlər alınmaqla satın alınması və müqaviləyə əsasən 

hər hansı formada verilmiş vəsaitin qaytarılmasını tələb etməklə bağlı digər hüquq da kredit 

anlayışına aiddir.  

Depozit - müvafiq müqavilə şərtləri ilə faizlər və ya komisyon haqqlar ödənilməklə və 

ya ödənilmədən müştərilərin (əmanətçilərin) tələbi ilə qaytarılmasını və ya başqa hesaba 

köçürülməsini nəzərdə tutan bankın balansında aparılan cari, əmanət (depozit) və ya digər 

hesaba qoyulmuş və ya köçürülmüş pul vəsaitidir.  

Mühüm iştirak payı - səhmdar kapitalının və ya səsvermə hüququnun 10 və ya daha 

çox faizini təşkil edən, yaxud müqavilə əsasında iştirakçısı olduğu hüquqi şəxsin 

qərarlarının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstərməyə imkan verən paya birbaşa və ya 

dolayı yolla sahiblikdir.  

İnzibatçı - bankın Müşahidə Şurasının, Audit Komitəsinin və Idarə Heyətinin 

üzvləri, habelə bankın baş mühasibi (mühasibat xidmətinin rəhbəri), daxili audit bölməsinin 

əməkdaşları, bank filialının, şöbəsinin və nümayəndəliyinin rəhbərləri və baş mühasibləri.  

Banka aidiyyatı olan şəxslər - bankın inzibatçıları, struktur bölmələrinin rəhbərləri, 

qərarların qəbul edilməsində iştirak edən digər əməkdaşları və onlarla yaxın qohumluq 

münasibətlərində olan şəxslər (əri/arvadı, valideyni, o cümlədən ərinin/ arvadının valideyni, 
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babası, nənəsi, övladı, o cümlədən övladlığa götürülən, qardaşı və bacısı); bankda mühüm 

iştirak payı olan hər hansı şəxs və ya bankın mühüm iştirak payı olan hüquqi şəxs və həmin 

hüquqi şəxsdə mühüm iştirak payı olan hər hansı şəxs, habelə bu cür mühüm iştirak payına 

malik olan hüquqi şəxslərin icra orqanlarının rəhbərləri.  

Banka aidiyyatı olan şəxs adından hərəkət edən şəxslər - aralarında bağladıqları 

müqavilə əsasında banka aidiyyatı olan şəxs adından hərəkət etməyə hüququ olan şəxs; 

banka aidiyyatı olan şəxsin mühüm təsir göstərə bildiyi hüquqi şəxs; banka aidiyyatı olan 

şəxsin nümayəndəsi.  

Klirinq - hesablaşmalar sisteminin bir və ya bir neçə iştirakçısının həmin sistemin bir 

və ya bir neçə digər iştirakçısına verdiyi və ya onlardan aldığı ödəniş məbləğləri üzrə 

yaranan tələblərin və öhdəliklərin, onların fərqi olan bir xalis tələb və ya bir xalis öhdəliyə 

çevrilməsi prosesidir.  

"Yerli" sözü banka, filiala və ya nümayəndəliyə aid edildikdə əsas fəaliyyət yeri 

Azərbaycan Respublikasında olan bank, filial və ya nümayəndəlik başa düşülür.  

"Xarici" sözü banka, filiala və ya nümayəndəliyə aid edildikdə əsas fəaliyyət yeri 

Azərbaycan Respublikasından kənarda olan bank, filial və ya nümayəndəlik başa düşülür.  

"Kredit təşkilatı" - bank, xarici bankın yerli filialı və ya bank olmayan kredit 

təşkilatdır.  

"Məqbul və lazımi keyfiyyətlərə malik şəxs" - vətəndaş qüsursuzluğuna malik olan, 

habelə, ictimai mövqeyinə görə vicdanlı və etimada layiq sayılan və peşəkar keyfiyyətləri, 

təcrübəsi, işgüzar mənafeləri ona bankın mühüm iştirak payının sahibi, inzibatçısı, 

müvəqqəti inzibatçısı və ləğvedicisi olmaq imkanı verən fiziki şəxsdir;  

"Vətəndaş qüsursuzluğu" dedikdə, mühüm iştirak payının sahibləri, o hüquqi şəxs 

olduqda onun icra orqanının rəhbərləri, habelə bankın törəmə strukturlarının rəhbərləri 

üçün qəsdən törədilmiş cinayətə görə məhkumluğun olmaması; inzibatçı, müvəqqəti 

inzibatçı və ləğvedici üçün məhkumluğunun olmaması, keçmişdə mülkiyyət əleyhinə və 

iqtisadi fəaliyyət sahəsində ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb 

edilməsi faktının olmaması, müvafiq vəzifəni tutması və ya peşə fəaliyyəti ilə məşğul olması 

üzərində məhkəmə qərarı ilə qoyulmuş qadağanın olmaması, məhkəmə qaydasında müflis 

elan edilməsi faktının olmaması başa düşülür.  

"Prudensial"- bankın təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsinə istiqamətlənmiş 

normativlərə, qaydalara, tələblərə və göstərişlərə əsaslanmış düşünülmüş davranış, 

idarəetmə və nəzarət üsuludur.  

Bankın məcmu kapitalı (öz vəsaiti) - prudensial hesabatlıq məqsədləri üçün istifadə 

olunan kapital olmaqla, Milli Bankın normativ xarakterli aktları ilə müəyyən etdiyi I 
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dərəcəli (əsas) və II dərəcəli (əlavə) kapitala daxil olan komponentlərin (elementlərin) cəmi 

və onlardan tutulmaların fərqidir. 

Azərbaycan Respublikasının bank sistemi Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankından  və kredit təşkilatlarından ibarətdir.  

Корпоратив идаряетмя – банкын стратежи бахышы ясасында онун стратежи вязифяляринин 
мцяййян едилмясини, бцтцн идаряетмя сявиййяляриндя дягиг вязифя бюлэцсцнцн апарылмасыны, 
идаряетмя органлары цзвляринин тутдуьу вязифяляря уйьунлуьуну, рисклярин сямяряли идаря 
едилмяси мягсяди иля мцфяссял нязарят системляринин тятбигини, щабеля идаряетмянин 
шяффафлыьына наил олмаг цчцн дахили вя хариъи аудитдян истифадяни тямин едян пруденсиал 
идаряетмя цсулудур. 

Фидусиар вязифяляр – банкын малиййя эюстяриъиляриня нязарят вя онларын 
гиймятляндирилмяси, ганунлара, диэяр норматив щцгуги актлара риайят етмясинин тямин 
едилмяси, щабеля Мцшащидя Шурасы вя Идаря Щейяти тяряфиндян банкын ъари вя эяляъяк 
марагларынын тоггушмасы щалларынын гаршысыны ала билян вязифялярдир. 

Рисклярин идаря едилмяси  - банкын фяалиййятиня хас олан рисклярин мцяййян едилмяси, 
гиймятляндирилмяси, онлар барядя щесабатларын щазырланмасы, мягбул риск лимитляринин 
мцяййян едилмяси васитяси иля онлара нязарят едилмяси вя рисклярин азалдылмасыдыр. 

Faiz dəhlizi – Mərkəzi  Bank, 2007-ci il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətlərinə uyğun 
olaraq pul siyasəti alətlərinin strukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər 
planlaşdırmışdır və 2 aprel 2007-ci il tarixindən başlayaraq “faiz dərəcəsi dəhlizi” yanaşmasını 
tətbiq edir. Belə ki, həmin tarixdən başlayaraq Milli Bankın pul bazarında əməliyyatları iki 
istiqamətdə - çərçivə alətləri və açıq bazarda əməliyyatlar vasıtəsilə - aparılır.  

Çərçivə alətləri. Çərçivə alətləri vəsaitlərin qısamüddətli cəlb olunması və 
yerləşdirilməsi alətlərindən ibarət olaraq bankların qısamüddətli likvidliyinin idarə olunması 
məqsədilə istifadə olunacaq. Milli Bankın çərçivə alətləri kimi bir günlük repo (vəsaitlərin cəlb 
olunması aləti) və bir günlük əks-reponun (vəsaitlərin yerləşdirmə aləti) istifadəsi nəzərdə 
tutulur. Çərçilə alətləri üzrə Milli Bankla əməliyyatlar istənilən vaxt əməliyyat günü ərzində 
müəyyən olunmuş faiz dərəcələri ilə bankların təşəbbüsü ilə aparıla bilər. Beləliklə, çərçivə 
alətləri üzrə faiz dərəcələri “faiz dərəcəsi dəhlizi”ni təşkil edəcəkdir: dəhlizin minimal həddi bir 
günlük vəsaitlərin cəlbolunma (repo) faiz dərəcəsi ilə, maksimal həddi isə - bir günlük vəsaitlərin 
yerləşdirmə (əks-repo) faiz dərəcəsilə müəyyən olunacaq. Milli Bankın uçot dərəcəsi isə “faiz 
dərəcəsi dəhlizi” çərçivəsində “dəhlizin” bir parametri kimi müəyyən olunacaqdır.  

Açıq bazar əməliyyatları. Açıq bazar əməliyyatları pul siyasətinin əməliyyat 
hədəflərinin reallaşdırılması məqsədilə dövriyyədə olan pul kütləsinin tənzimlənməsi və 
banklararası pul bazarında faiz dərəcələrinə təsir vasitəsi kimi istifadə olunacaq. Milli Bankın 
açıq bazar əməliyyatları müəyyən olunmuş “faiz dərəcəsi dəhlizi” çərçivəsində notların 
buraxılışı və qısa-müddətli repo əməliyyatları vasitəsilə Milli Bankın təşəbbüsü ilə birbaşa 
(qiymətin elan olunması ilə) və ya dolayı (kəmiyyətin elan olunması ilə) hərraclar vasitəsi ilə 
aparılacaq. Açıq bazar əməliyyatları kimi aşağıdakılar istifadə oluna bilər:  

• sterilizasiya xarakterli: Milli Bankın qısamüddətli notlarının emissiyası; qısamüddətli 
repo əməliyyatları; 

• emissiya xarakterli: qısamüddətli əks-repo əməliyyatları. 

Bu qaydada Milli Bankın İdarə Heyətinin qərarı ilə 25.05.2009  il tarixindən  “faiz dərəcəsi 
dəhlizi”nin aşağıdakı parametləri müəyyən edilmişdir:  

• Dəhlizin minimal həddi – 1% 
• Dəhlizin maksimal həddi – 7% 
• Milli Bankın uçot dərəcəsi –  2% 
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I Mövzu.  Pul tədavülü: tərkibi, strukturu, təşkili.  

Depozit emissiyası və depozit multiplikatoru 

 Pul tədavülü və onun strukturu. Pul kütləsinin aqreqatları. Monetizasiya.  

Azərbaycanda nəğd pul tədavülüünn təşkili. Pul nişanlarının emissiyası. Depozit 

multiplikatoru və onun işləmə mexanizmi. 

 

II Mövzu.  Pul nəzəriyyəsi 

 Pul nəzəriyyəsinin tarixi. Pula tələb nəzəriyyəsi. Klassik pula tələb 

nəzəriyyəsi. Keynesyen pula tələb nəzəriyyəsi.  Portfel nəzəriyyəsi. M.Fredmanın 

monetar nəzəriyyəsi. Pul təklifi nəzəriyyəsi. Faiz nəzəriyyəsi. Qibson paradoksu.  

Pul təklifi və faiz. 

 

III Mövzu.  Pul siyasəti 

Pul siyasətinin məzmunu. Pul siyasətinin məqsədi. Pul siyasətinin əsas və 

əlavə göstəriciləri. Mərkəzi Bankın alətləri. Açıq bazar  əməliyyatı. Reeskont  

siyasəti. Məcburi ehtiyat normaları. Pul miqdarına nəzarət. Pul siyasətinin 

əməliyyat hədəfləri (operating targets). Pul siyasətinin vasitəçi hədəfləri 

(intermediate targets). Azərbaycanda MB pul siyasətinin məqsəd və alətləri. 

 

IV Mövzu.   Valyuta tənzimlənməsi 

Pul-kredit tənzimlənməsi sistemində valyuta tənzimlənməsi. Vayluta 

tənzimlənməsi haqqında əsas anlayışlar. Azərbaycanın daxili valyuta bazarı. 

Valyuta ehtiyatlarının formalaşması və istifadəsi. Rezidentlərin xarici valyuta 

hesabları. Qeyri-rezidentlərin xarici valyutada  və milli valyutada hesabları. Qeyri-

rezidentlərin Azərbaycan Respublikasında valyuta əməliyyatları. Valyuta nəzarəti 

orqanları və agentləri. Valyuta siyasəti. Valyuta kurs siyasəti. Valyuta kursuna 
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müdaxilə və nəticələri. Valyuta kursuna təsir edən amillər. Dollarizasiya və qeyri-

sabitlik.  

 

 

V Mövzu. Mərkəzi  Bank – pul-kredit sistemini tənzimləyən orqan kimi 

Mərkəzi Bankın məqsəd və funksiyaları. Mərkəzi Bank dövlətin maliyyə 

agenti kimi. Mərkəzi Bank nəğd pul tədavülünün təşkilini həyata keçirən orqan 

kimi. Faiz koridoru. Beynəlxalq qeyri-valyuta ehtiyatlarının idarə olunması. 

Mərkəzi Bankın  kredit təşkilatları ilə münasibətləri. Mərkəzi Bank  kredit 

təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət edən orqan kimi. Mərkəzi Bank  sonuncu 

instansiya kreditoru kimi. 

 

VI Mövzu.  Ödəniş sistemi 

Mərkəzi Bank ödəniş sistemin  fəaliyyətinı tənzimləyən və nəzarət edən 

orqan kimi. Nəğdsiz hesablaşma formaları. Bankların kassa xidmətləri. Banklarda 

xidmətlərin elektron  forması. Müxbir hesablar. Azərbaycan Respublikası 

ərazisində nağdsız hesablaşmaların aparılması qaydası. İri məbləğli ödənişlərin 

köçürülməsi sistemləri – AZIPS. Xırda ödənişlər üzrə hesablaşma klirinq sistemi. 

Beynəlxalq ödənışlər və hesablaşma sistemlərı. Ödəniş xidmətləri göstərən 

təşkilatlar. Qeyrı-malıyyə müəssısələrının ıstıfadə etdıklərı ödənış vasıtəsı. Ödəniş 

sistemi və informasiya texnologiyalarmm inkişafı 

 

VII Mövzu.  Maliyyə monitorinqi. 

Pul tədavülünün şəffaflığı. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinə qarşı 

mübarizə. Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və ona qarşı mübarizə. Maliyyə 

monitorinqi xidmətinin fəaliyyət istiqamətləri. Maliyyə monitorinqi xidmətinin 

vəzifələri. Maliyyə monitorinqi xidmətinin hüquqları Maliyyə monitorinqi orqanı 

cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması 

və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində səlahiyyətləri 

həyata keçirən dövlət orqanı kimi. 
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VIII Mövzu.  Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarət 

Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsinin nəzəri – praktiki aspektləri. Bank 

nəzarətinin təşkili. Bazel-I və Bazel-II razılaşma protokolları. Azərbaycanda bank 

fəaliyyətinə nəzarət formaları. Banklarda daxili nəzarət və daxili auditin təşkili 

qaydası  

 

IX Mövzu.  Pul-kredit sistemində disproporsiya və böhran 

Maliyyə böhranı anlayışı və onun komponentləri. Valyuta böhranı. Borc 

böhranı. Fond böhranı. Bank böhranı. Böhranın indeksion xarakteri. ABŞ-da 

ipoteka böhranı (2008) və onun Qlobal böhrana transformasiyası. Bank  

böhranlarına qarşı dövlət orqanlarının   tənzimləmə tədbirləri. Əmanət siğorta 

sisteminin mahiyyəti. Azərbaycanda Əmanət siğorta fondunun fəaliyyəti. 

 

X Mövzu.   Antiinflyasiya tənzimləmə siyasəti 

İnflyasiya nəzəriyyəsi. İnflyasiyanın mahiyyəti. Keynesyen nəzəriyyə. 

Monetarizm nəzəriyyə. Qaqan  gözlənilən inflasiya nəzəriyyəsi. Struktururalçıların   

inflasiya haqqında nəzəriyyələri. İnflasiya haqqında təklif yönlü nəzəriyyə. Pul 

tədavülünün optimizasiyası. Antiinflyasiya tənzimlənmə siyasətinin metodları. 

 

 

İmtahan sualları  

1. Pul tədavülü və onun strukturu. 
2. Pul kütləsinin aqreqatları. 
3. Monetizasiya. 
4. Azərbaycanda nəğd pul tədavülünün təşkili.  
5. Pul nişanlarının emissiyası. 
6. Depozit multiplikatoru və onun işləmə mexanizmi. 
7. Pul təklifi və faiz dərəcəsi. 
8. Pul nəzəriyyəsinin tarixi. 
9. Pula tələb nəzəriyyəsi. 
10. Klassiklərin  pula tələb nəzəriyyəsi. 
11. Keynsyan pul tələb nəzəriyyəsi 
12. Portfel nəzəriyyəsi. 
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13. M.Fredmanın monetar nəzəriyyəsi. 
14. Pul təklifi  nəzəriyyəsi. 
15. Faiz nəzəriyyəsi. 
16. Qibson paradoksu. 
17. Pul siyasətinin məzmunu. 
18. Pul siyasətinin məqsədi. 
19. Pul siyasətinin əsas və əlavə göstəriciləri. 
20. Mərkəzi Bankın alətləri. 
21. Açıq bazar  əməliyyatı. 
22. Reeskont  siyasəti. 
23. Məcburi ehtiyat normaları. 
24. Pul miqdarına nəzarət. 
25. 9.Pul siyasətinin əməliyyat hədəfləri (operating targets) 
26. Pul siyasətinin vasitəçi hədəfləri (intermediate targets) 
27. Azərbaycanda MB pul siyasətinin məqsəd və alətləri. 
28. Pul-kredit tənzimlənməsi sistemində valyuta tənzimlənməsi 
29. Vayluta tənzimlənməsi haqqında əsas anlayışlar. 
30. Azərbaycanın daxili valyuta bazarı. 
31. Valyuta ehtiyatlarının formalaşması və istifadəsi. 
32. Rezidentlərin xarici valyuta hesabları. 
33. Qeyri-rezidentlərin xarici valyutada  və milli valyutada hesabları. 
34. 7.Qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasında valyuta əməliyyat-

ları. 
35. Valyuta nəzarəti orqanları və agentləri. 
36. Valyuta siyasəti. 
37. Valyuta kurs siyasəti. 
38. Valyuta kursuna müdaxilə və nəticələri. 
39. Valyuta kursuna təsir edən amillər. 
40. Dollarizasiya və qeyri-sabitlik. 
41. Mərkəzi Bankın məqsəd və funksiyaları. 
42. Mərkəzi Bank dövlətin maliyyə agenti kimi. 
43. Mərkəzi Bank nəğd pul tədavülünün təşkilini həyata keçirən orqan kimi. 
44. Faiz koridoru. 
45. Beynəlxalq qeyri-valyuta ehtiyatlarının idarə olunması. 
46. Mərkəzi Bankın  kredit təşkilatları ilə münasibətləri. 
47. Mərkəzi Bank  kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət edən orqan 

kimi. 
48. Mərkəzi Bank  sonuncu instansiya kreditoru kimi. 
49. Mərkəzi Bank ödəniş sistemin  fəaliyyətinı tənzimləyən və nəzarət edən orqan kimi.  
50. Nəğdsiz hesablaşma formaları. 
51. Bankların kassa xidmətləri. 
52. Banklarda xidmətlərin elektron  forması. 
53. Müxbir hesablar. 
54. Azərbaycan Respublikası ərazisində nağdsız hesablaşmaların aparılması 

qaydası. 
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55. İri məbləğli ödənişlərin köçürülməsi sistemləri - AZIPS  
56. Xırda ödənişlər üzrə hesablaşma klirinq sistemi 
57. Beynəlxalq ödənışlər və hesablaşma sistemlərı 
58. Ödəniş xidmətləri göstərən təşkilatlar 
59. Qeyrı-malıyyə müəssısələrının ıstıfadə etdıklərı ödənış vasıtəsı. 
60. Ödəniş sistemi və informasiya texnologiyalarmm inkişafı 
61. Pul tədavülünün şəffaflığı  
62. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinə qarşı mübarizə 
63. terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və ona qarşı mübarizə 
64. Maliyyə monitorinqi xidmətinin fəaliyyət istiqamətləri 
65. Maliyyə monitorinqi xidmətinin vəzifələri 
66. Maliyyə monitorinqi xidmətinin hüquqları 
67. Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsinin nəzəri – praktiki aspektləri. 
68. Bank nəzarətinin təşkili.  
69. Bazel-I və Bazel-II razılaşma protokolları. 
70. Azərbaycanda bank fəaliyyətinə nəzarət formaları. 
71. Banklarda daxili nəzarət və daxili auditin təşkili qaydası  
72. Maliyyə böhranı anlayışı və onun komponentləri. 
73. Valyuta böhranı. 
74. Borc böhranı. 
75. Fond böhranı. 
76. Bank böhranı. 
77. Böhranın indeksion xarakteri. 
78. ABŞ-da ipoteka böhranı (2008) və onun Qlobal böhrana 

transformasiyası 
79. Bank  böhranlarına qarşı dövlət orqanlarının   tənzimləmə tədbirləri. 
80. Əmanət siğorta sisteminin mahiyyəti. 
81. Azərbaycanda Əmanət siğorta fondunun fəaliyyəti 
82. İnflyasiya nəzəriyyəsi. 
83. İnflyasiyanın mahiyyəti. 
84. Keynesyen nəzəriyyə. 
85. Monetarizm nəzəriyyə. 
86. Qaqan  gözlənilən inflasiya   nəzəriyyəsi. 
87. Struktururalçıların   inflasiya haqqında nəzəriyyələri 
88. İnflasiya haqqında təklif yönlü nəzəriyyə. 
89. Pul tədavülünün optimizasiyası.  
90. Antiinflyasiya tənzimlənmə siyasətinin metodları. 
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Tövsiyə olunan əдябиййат. 

I. QANUNLAR,  AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI MƏRKƏZI BANKINININ NORMATIV 
SƏNƏDLƏR VƏ TƏLIMATLARI  

  
1. Azərbaycan Respublikasının Qanunları 

 

1.  Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu 

2.  Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
3. Əmanətlərin siğortalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 
4.  Valyuta Tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 
5.  Kredit ittifaqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 
6.  Poçt haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 
7.  Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 

2. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının normativ sənədlər və təlimatlar  
 

 
      2.1. Valyuta tənzimi 

 
•  Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarının 

rejimi haqqında qaydalar  
•   Fiziki şəxslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və 

Azərbaycan Respublikasından çıxarılması qaydaları  
•  Azərbaycan Respublikası müvəkkil banklarının açıq valyuta mövqeyi limitlərinin 

müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi qaydaları 
 

 
 

II. Elmi – praktik ədəbiyyat 
 

1. Banklar haqqında normativ- hüquqi aktlar toplusu// Elmi redaktor: Z.F. Məmmədov. Bakı, 
Qanun, 2009. 1092 s. 

2. Dövlət maliyyəsi normativ- hüquqi aktlar toplusu// Elmi rəhbər: V.Z.Zeynalov.  Bakı, Qanun, 
2010. 1180 s. 

3. Dünya ölkələrinin Mərkəzi Bankları.  AR  MB Beynəlxalq əlaqələr departamenti.  Bakı, 2009 
4. Abbasov Ə.M.,  Z.F. Məmmədov. Bank işi və e-bankçılıq. Bakı, 2003. 
5.  A.Yeman. Azərbaycan Milli Ödəniş Sisteminin inkişaf tendensiyası: huquqi və iqtisadi 

aspektlərin təhlili // Qanun. – 2009. - № 10 
6. Abdullayev Ş.M. Əsgərova K. Bank işi. Bakı- 2009. 
7. Bağırov M. Bank işi. Bakı, 2003. 
8. Bəşirov R.A. Bank işi. Bakı, 2003. 
9. Ibrahimov Z. Pul, kredit və banklar (suallara cavab). Bakı, 2009. 
10. Məmmədov Z.F Finans iqtisadiyyatı. –Bakı: Qanun, 2003. - 375 c.  
11. Məmmədov Z.F. Pul , kredit və banklar. Dərslik . Bakı, 2010.  
12. Məmmədov Z.F., Haciyev R.S. Xalq kapitalizmin formalasmasi və inkisafinda qiymetli 

kagizlar bazarinin rolu. – Baku.: Elm, 2006. -320 c.  
13. Məmmədov Z.F., Dünya təcrübəsi kontekstində Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı: Azerneşr, 

2008. 400 c. 
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14. Sadıxov M., Məmmədov Z.F.  Azerbaycan Respublikasinda Pul-kredit siyasetininn baslica 
istiqametleri//Pul-kredit munasibetlerinin tekmillesdirilmesinin elmi-praktiki problemleri. - Baki, Az.Dİİ. 
- Noyabr 24-25, 1999. 1 п.л. 

15. Məmmədov Z.F.  Dunya tecrubesi kontekstinde əmanet sigorta sistemi // Az.MEA RH.elmi-
praktiki semiraninin materiallari. - Baki: DQM, 25-26 may, 2006. С. 177- 181. 

16. Məmmədov Z.F.  Maliyyə sektorunda  böhrana qarşi mübarizədə tətbiq edilən şəffaflıq  
siyasətin rolu  // böhrandan sonrakı iqtisadiyyatda maliyyə resurslarının səmərəli idarə olunmasında  
şəffaflıqlığın rolu. Beynəlxalq elmi- praktiki konfrans. 16- 17 oktyabr 2009. 

17. Məmmədov Z.F. Qlobal maliyyə böhranı və dövlət idarəçilik  sistemində antiböhran siyasət: 
ümümi problemlər və fərqli yanaşmalar// «Qlobal maliyyə böhranı və dövlət idarəçilik  sistemində 
antiböhran siyasəti: dünya təcrübəsi və Azərbaycan modeli».  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  04 iyun 2010. 

18. Məmmədov Z.F. Turkiyenin muasir bank sistemi // Maliyye ve ucot.- 1996.- № 3.  
19. Məmmədov Z.F Beynəlxaq valyuta–kredit munasibətləri. Dərslik. - Bakı, 2001, 2002, 

2005,2008. IV  nəşr. 
20. Məmmədov Z.F. Ən yeni iqtisadiyyat.Bakı.-2001. 320 c.  
21. Məmmədov Z.F. Pul, kredit və banklar. – Bакı, 2010. - 530 c.   
22. Məmmədov Z.F. Pul, kredit və banklar, qiymətli kağizlar və valyuta. Suallara cavab. Bakı:  

Nasir, 2005. 200 c. 
23. Məmmədov Z.F. Maliyyə və kredit. Dərslik. – Бакı, 2008. 
24. Məmmədov Z.F.  Azərbaycanda  korporativ idarəetmə sistemi və onun   banklarda tətbiqi 

məsələləri //Qanun. – 2007. - № 8.  
25. Məmmədov Z.F. Azərbaycan Respublikasinda  pul və valyuta siyasətinin  iqtisadi -hüquqi 

aspektləri// Qanun. – 2009. - № 3. 158 -170. 
26. Məmmədov Z.F. Global maliyyə böhrani  və ona qarşi tədbirlər paketi  // Qanun. – 2009. - № 7 
27. Məmmədov Z.F. Azərbaycan Milli Ödəniş Sisteminin inkişaf tendensiyası: huquqi və iqtisadi 

aspektlərin təhlili // Qanun. – 2009. - № 10 
28. Məmmədov Z.F. Qlobal böhranlarin şiddətlənməsi mühitində Azərbaycan Mərkəz Bankinin   pul 

siyasətinin istiqamətləri və makro – prudensial idarəetmə antikriziz  tədbirləri // Qanun. – 2009. - № 12. 
29. Məmmədov Z.F. Global böhrani və dövlətin antiböhran strategiyasi: Dünya təcrübəsi və 

Azərbaycan realliği// Dövlət idarəçiliyi. № 1. – 2010. 
30. Məmmədov Z.F.  Qlobal maliyyə böhranı kontekstində dövlət monetar idarəetmə sistemində 

antiböhran siyasət: dünya təcrübəsi və Azərbaycan modeli// AMEA-nın xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası. 
№2, 2010.c. 5-15. 

31. Sadıqov E.M. Bank əməliyyatları. Bakı, 2010. 
32. Zeynalov V. Z.  Bеynəlxalq maliyyə. Azərnəşr. Bakı, 2010. 
33. Zeynalov V. Z.  Maliyyə. Azərnəşr. Bakı, 2009. 
34. Аббасов А.М., Maмeдов З. Ф. Электронизация финансовой индустрии в условиях 

сетевой экономики. Баку: Азернешр, 2007.  
35. Аббасов А.М.,  Mameдов З. Ф.  Цифровизация финансов. – Баку.: БГУ, 2003. - 200 c.   
36. Банковское дело.  Учебник. M.: Проспект, 2008. 
37. Банковское дело Управление и технологии под ред. Тавасиева Учебник 2005. 671с. 
38. Банковское дело.  под ред. Коробовой Г.Г. - Учебник 2006 -766с. 
39. Банковское дело: современная система кредитования. под ред. Лаврушин М.- 2007. 
40. Банковское дело. МФПА, 2005  
41. Банковское дело.  под ред. Лаврушина О.И.  М.- 2007. 
42. Банковское дело.  под ред. Коробовой Г.Г. М.- 2006. 
43. Банковские риски. Издательство: КноРус, 2008 . 
44. Банковский менеджмент. Издательство: КноРус, 2010 . 
45. Банковский маркетинг. Издательство: МФПА 2004. 
46. Гаджиев Ш.Г. Финансово-банковская система Азербайджана в условиях глобального 

кризиса: изменение акцентов международных сравнительных оценок // Центральная Азия и 
Кавказ, Глобализация. 4-5, - 2009.  с. 84- 103. 

47. Гаджиев Дж.Ф. Международный банк Азербайджана: устойчивое развитие  в условиях 
мировой финансовой нестабильности //Академия государственного управления при президенте 
Азербайджана, научно-практическая конференция "Глобальный финансовый кризис и 



 15

антикризисная политика в системе государственного управления: мировой опыт и азербайджанс-
кая модель". 4 июня , 2010, Бakу. 

48. Гаджиев Дж.Ф. Денежно-банковская система и МБА.М.:  «Финансы и статистика», 
2008.Герасимова Е. Б., Мельник М. В.. Основы банковского аудита. 2008.- 224 с.  

49. Д. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 
финансовых услуг. Изд.: Альпина Бизнес Букс. 2007. 1024 с . 

50. Ермаков С.Л., Юденков Ю.Н.Основы организации деятельности коммерческого банка.  
Учебник Издательство: КноРус. Год: 2011 

51. Жарковская Е.П.  Банковское дело. Учебник 2006 
52. Зейналов В. З. Проблемы развития банковского сектора Азербайджана в условиях 

глобального кризиса// Экономика и управление.-2011.- №  7.  
53. Ибрагимов З.Г. Генезис  денежно - кредитной системы Азербайджана. Баку, 1997.  
54. Кочергин Д. А.Электронные деньги.  Изд: Маркет,  2011 c. 424 
55. Керимов А. Рынок банковских услуг. Баку. 2010.202 с. 
56. Лаврушин О.И. Банковское дело. Изд: КноРус. -  2008 г. 768 с.  
57. Лаврушин О. И. Банковская система в современной экономике. М: КноРус. 

Монография.  2011.  360 с. 
58. Mameдов З. Ф. Кредитная система Турецкой республики. - СПб: изд-во СПбГУЭФ. 

Текст лекции. 1993. – 43 c.  
59. Maмeдов З. Ф. Деньги, кредит, Банки. Учебник. Бакı, 2008. 400 с. 
60. Maмeдов З. Ф. Деятельность российских   банков в странах СНГ и Азербайджано-

российского сотрудничества в банковской сфере // Известия национальной АН Азербайджана. 
Серия экономических наук № 1- 2008. Баку, Елм- 2008. 30-40 с. 
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