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«PUL –KREDITIN  TƏNZIMLƏNMƏSI »  

fənninin saat şəbəkəsi 

 

№ MÖVZULAR 
Auditoriya dərsləri 

Mühazirə Məşğələ 

1 Pulun  nəzəriyyəsi  və Pul-

kredit tənzimlənməsi haqqında 

nəzəri düşüncələrin təhlili   

2 2 

2 Monetar siyasət 2 2 

3 Pul tədavülü: tərkibi, 

strukturu, təşkili 
2 2 

4 Mərkəzi  Bank – pul-kredit 

sistemini tənzimləyən orqan 

kimi 

4 4 

5 Ödəniş sistemi 2 2 

6 Maliyyə monitorinqi. 

 
4 4 

8 Bank fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi və nəzarət 

 

2 2 

9 Pul-kredit sistemində 

disproporsiya və böhran 

 

2 2 

10 Antiinflyasiya tənzimləmə 

siyasəti 

 

2 2 

11 Xarici ölkə təcrübəsində pul-

kredit tənzimlənməsi və onun 

əsas istiqamətləri 

 

2 2 

 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 laboratoriya 

mövcud deyildir. Laboratoriyadan məhrum olan iqtisadçılar 

çox vaxt özlərinin daxili 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. An-

caq gercəklərə nail olmanın yolu azad sərbəst bir düşüncə 

şəraitində və bilikli elm adamlarının geniş iştirakı və 

müzakirəsi ilə mümkündür. 

  Ыqtиsadиyyatыn durumu яhяmиyyяtlи dяrяcяdя pul-

kredиt sferasыnыn vяzиyyяtиndяn asыlыdыr. Ыnstиtutlarыn 

sayыna, kredиt resurslarы vя яmяlиyyatlarыnыn hяcmиnя 

gюrя бцтцн pul-kredиt sиstemиnиn bazasыnы kommesиya 

banklarы vя dиgяr kredиt тяшкилatlarы тяшкил edиr. 

Pul-kredиt тянзимлянмяси – dюvlяtиn иqtиsadи 

sиyasяtиnиn tяrkиb hиssяsиdиr. Мяркязи Банкын пул-кредит 

тянзимлянмяси дювриййядя пул кцтлясинин, кредит 

щяжминин, фаиз дяряжяляринин вя пул дювраны вя 

кредитин  диэяр эюстярижиляринин дяйишмясиня 

йюнялмиш тядбирляр топлумудур. 

Mяркязи Bанкын пул-кредит тянзимлянмяси малиййя 

сабитлийиня наил олма вя онун горунуб сахланмасына, ян 

башлыжасы, мили валйутанын курсунун 
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мющкямлянмясиня вя юлкянин тядиййя балансынын 

сабитлийинин тямин олунмасына истигамятлянир. Bu 

baxımdan ölkənin gələcək iqtisadi siyasətinin inkişafı bu 

sahədə ixtisasçıların və mütəxəssislərin hazırlanmasını ön 

plana çəkir. Fənnin predmeti müxtəlif iqtisad elmlərini əhatə 

edir. Belə ki, pul-kredit tənzimlənməsi “İqtisadi nəzəriyyə”, 

“Pul və banklar”, “Bank işi”, “Maliyyə”, “Beynəlxalq valyuta-

kredit münasibətləri” və s. Fənnlərlə qarşılıqlı əlaqədə 

öyrənilir. 

Fənnin öyrənilməsi zamanı müxtəlif üsullardan istifadə 

edilir. Məşğələ dərslərində müxtəlif variantlı və açıq suallı 

testlərdən, müəyyənlik və terminlərin araşdırılması üsulundan, 

təcrübi tapşırıqlarlan istifadə edilməsi özünün müsbət 

nəticəsini verir.  

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 vətən-

daşları 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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Mövzu 1.  Pulun  nəzəriyyəsi  və Pul-kredit 

tənzimlənməsi haqqında nəzəri düşüncələrin təhlili   

 

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. 

Pul-kredit tənzimlənməsinin  мащиййяти, ролу, onun 

мягсяд вя вязифяляри. Пул-кредит тянзимлянмяси 

щаггында игтисади фикирляр. Игтисадиййатын идаря 

олунмасынын мцасир моделиниnin истигамятləri. Müxtəlif 

pul konsepsiyaları və onların əsas istiqamətləri. Азярбайжан 

Республикасынын базар принсипляриня уйьuн олараг пул-

кредит тянзимлянмяси, onun ясас истигамятляри. 

 

 

Mövzu 2. Monetar siyasət  

 

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. 

Pul-kredиt tяnzиmlяnmяsиndя Мяркязи Bankыn rolu, 

vəzifə və funksiyaları. Pul-kredit siyasəti, fəaliyyət dövrünə 

görə onun ayrı-ayrı məqsədlərinin bir-birindən 

fərqləndirilməsi. Pul-kredit siyasətinin əsas vəzifələri. Пул-

кредит сийасятинин щяйата кечирилмяси цсулları.   
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  Pul-kredиt tяnzиmlяmя vasиtяlяrи. 

Mяrkяzlяшdиrиlmиш kredиtlяr onlarыn verиlmя qaydasы. 

Mяrkяzi Bankın uчot dяrяcяsini mцяyyяnlяшdirilməsi. Faiz 

siyasəti. Marja. Faizin növləri və hesablanma metodları. 

Yenidənmaliyyələşdirmə dərəcəsi ilə verilən mərkəzləşdirilmiş 

kreditin müxtəlif formaları. Overdraft, overnayt, veksellərin 

yenidən uçotu ilə kreditlərin verilməsi, lombard kreditlərinin 

verilmə üsulları. Kredit tənzimlənməsində Mərkəzi Bankın 

rolu.  

 Mяcburи ehtиyat normalarы. Onun funksiyaları. Ölkənin 

bank sisteminə məcburi ehtiyat normasının təsir mexanizmi.  

Aчыq bazar яmяlиyyatlarы. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

bu alətin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. Birbaşa və dolayı 

açıq bazar əməliyyatarı. Repo və əks repo əməliyyatları. Bu 

əməliyyatların aparılma ardıcıllığı. Aşıq bazar əməliyyaının 

ölkənin pul bazarına, kredit bazarındakı likvidliyə təsirinin 

qiymətləndirilməsi. 

Pul-kredиt tяnzиmlяnmяsи vasиtяlяrиnиn qarшыlыqlы 

яlaqяsи. Kredit bazarında likvidliyə təsir müddətinə görə pul-

kredit tənzimləmə alətlərinin təsnifləşdirilməsi. Qısa, orta və 

uzunmüddətli tənzimləmə alətlərinin kredit bazarına təsiri.  

Pul-kredit siyasəti alətlərindən olan valyuta 

intervensiyası. Valyuta siyasəti onun məqsəd və vəzifələri.   

 Valyuta tənzimlənməsinin vasitələri. Valyuta məzən-

nələri. Nominal və real valyuta məzənnələri, ona təsir edən 

amillər. Valyuta rejimi. Valyuta bazarı və onun tənzimlənməsi. 

Inzibati və ya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normativ 

qaydalar sistemi olan valyuta məhdudiyyətləri. Onların ayrı-

ayrı üsulları və aparılma məqsədi. Ölkəmızdə aparılan valyuta 

siyasəti və valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi.   

Pul-kredit tənzimlənməsi sistemində valyuta 

tənzimlənməsi.  Vayluta tənzimlənməsi haqqında əsas 

anlayışlar.  Azərbaycanın daxili valyuta bazarı. Valyuta 

ehtiyatlarının formalaşması və istifadəsi.  Rezidentlərin xarici 



8 

 

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 müdaxilə və nəticələri.  Valyuta kursuna təsir 

edən amillər.  Dollarizasiya və qeyri-sabitlik. 

 

 

 Mövzu 3.  Pul tədavülü: tərkibi, strukturu, təşkili.  

 

Пул кцтляси пул тядавцлцнцн мцщцм мигдар 

эюстярижиси kimi. Пулун купйур гурулушу, onun düzgün 

təmin olunması. Пул кцтлясинин тянзимлянмяси. Пулун 

дювретмя сцряти, onun müəyyənləşməsi. Pulun dövretmə 

sürətinə təsir edən amillər. Пул кцтляси вя пулун дювретмя 

сцряти арасында ялагя.  

Мцасир пул емиссийасы. Pul emissiyasının ayrı-ayrı 

növləri. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müasir pul emissiyasının 

кредит характери.  

Икипилляли банк системи шяраитиндя емиссийа 

механизмиnin банк (депозит) мултипликатору ясасында 

фяалиййят эюстярməsi. Мултипликасийанын ващид 

механизми. Пул, bank, depozit və kredit мултипликатору. 

Pul təklifi, pul bazası və pul multiplikatoru arasinda asılılıq.  

Пул агрегатлары. Юлкянин кредит системинин 

структур хцсусиййятляриндян вя онун малиййя 

базарларынын инкишаф сявиййясиндян асылы olaraq pul 

aqreqatlarının sayı və tərkibi.  

Pul tədavülü. Наьд пул вя наьдсыз дювриййя. Nağd pul 

dövriyyəsinin artma səbəbləri. Pul tədavülünün kanalları. 

Пулун щярякят етдийи субйектлярдян асылы олараг pul 

tədavülünün növləri. Игтисадиййатын айры-айры 

моделляриндя пул тядавцлцnün хцсусиййятляри. Nağdsız 

pul tədavülünün qrupları.   
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Пул тядавцлцнцн тяшкили вя низамлашдырылмасы. 

Pul emissiyası kanalları. Pul emissiyasının mexanizmi. 

Mərkəzi Bankın pul tədavülünün təşkili.  

Pul tədavülü və onun strukturu. Pul kütləsinin 

aqreqatları.  Monetizasiya.  Azərbaycanda nəğd pul tədavülü-

nün təşkili.  Pul nişanlarının emissiyası. Depozit multiplikatoru 

və onun işləmə mexanizmi. 

 

 

 

Mövzu 4. 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. 

1. Beynəlxalq qeyri-valyuta ehtiyatlarının idarə olunması. 

2. Mərkəzi Bankın  kredit təşkilatları ilə münasibətləri. 

3. Mərkəzi Bank  kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət 

edən orqan kimi. 

4. Mərkəzi Bank  sonuncu instansiya kreditoru kimi. 

Базар игтисадиййатында коммерсийа банклары, onların 

vəzifə və funksiyaları. Bankların мащиййяти. Банкын 

мащиййятиня гаршы иряли сцрцлян методолоъи тялябляр. 

Ikipillləli bank sistemində bankların fəaliyyət принсипляри. 

Bankların möbcud resurs çərçivəsində fəaliyyət prinsipi. Bu 

prinsipin bank likvidliyinin qorunmasında rolu. Коммерсийа 

банкларынын там игтисади сярбястлиyi və Mərkəzi Bank 

tərəfindən onların fəaliyyətinə yalniz dolayı iqtisadi metodlarla 

təsir.  

Дювлят тянзимлянмясинин ясас истигамятляри. 

Maliyyə-kredit institutlarının, bанк фяалиййятинин 

тянзимлянмяси. Банк фяалиййятинин тянзимлянмяси 
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спесифик хцсусиййятləri. Банк фяалиййятинин идаря 

едилмяси.  

5. Банкларын ликвидлик эюстярижиляри. Likvidliyin 

əsas meyarları. Bankın öhdəlikləri. Кредит тяшкилатларынын 

ликвидлик вязиййятиня нязарят. Lиквидлик нормативляри, 

onların hesablanma qaydası.  

 

VI Mövzu. Ödəniş sistemi 

 

1. Mərkəzi Bank ödəniş sistemin  fəaliyyətinı tənzimləyən 

və nəzarət edən orqan kimi.  

2. Nəğdsiz hesablaşma formaları. 

3. Bankların kassa xidmətləri. 

4. Banklarda xidmətlərin elektron  forması. 

5. Müxbir hesablar. 

6. Azərbaycan Respublikası ərazisində nağdsız hesablaş-

maların aparılması qaydası. 

7. İri məbləğli ödənişlərin köçürülməsi sistemləri - AZIPS  

8. Xırda ödənişlər üzrə hesablaşma klirinq sistemi 

9. Beynəlxalq ödənışlər və hesablaşma sistemlərı 

10. Ödəniş xidmətləri göstərən təşkilatlar 

11. Qeyrı-malıyyə müəssısələrının ıstıfadə etdıklərı ödənış 

vasıtəsı. 

12. Ödəniş sistemi və informasiya texnologiyalarmm 

inkişafı 

 

VI I Mövzu.  Maliyyə monitorinqi 

 

1. Pul tədavülünün şəffaflığı  

2. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinə qarşı 

mübarizə 

3. terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və ona qarşı 

mübarizə 

4. Maliyyə monitorinqi xidmətinin fəaliyyət istiqamətləri 
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5. Maliyyə monitorinqi xidmətinin vəzifələri 

6. Maliyyə monitorinqi xidmətinin hüquqları 

7. 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. 

 

VIII Mövzu.  Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarət 

 

1. Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsinin nəzəri – praktiki 

aspektləri. 

2. Bank nəzarətinin təşkili.  

3. Bazel-I və Bazel-II razılaşma protokolları. 

4. Azərbaycanda bank fəaliyyətinə nəzarət formaları. 

5. Banklarda daxili nəzarət və daxili auditin təşkili qaydası  

 

 

IX Mövzu.  Pul-kredit sistemində disproporsiya və böhran 

 

1. Maliyyə böhranı anlayışı və onun komponentləri. 

2. Valyuta böhranı. 

3. Borc böhranı. 

4. Fond böhranı. 

5. Bank böhranı. 

6. Böhranın indeksion xarakteri. 

7. ABŞ-da ipoteka böhranı (2008) və onun Qlobal böhrana 

transformasiyası 

8. Bank  böhranlarına qarşı dövlət orqanlarının   

tənzimləmə tədbirləri. 

9. Əmanət siğorta sisteminin mahiyyəti. 

10. Azərbaycanda Əmanət siğorta fondunun fəaliyyəti 

 

X Mövzu.  Inflyasiya  və  Antiinflyasiya tənzimləmə siyasəti 
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1. İnflyasiya nəzəriyyəsi. 

2. İnflyasiyanın mahiyyəti. 

3. Keynesyen nəzəriyyə. 

4. Monetarizm nəzəriyyə. 

5. Qaqan  gözlənilən inflasiya   nəzəriyyəsi. 

6. Struktururalçıların   inflasiya haqqında nəzəriyyələri 

7. İnflasiya haqqında təklif yönlü nəzəriyyə. 

8. Pul tədavülünün optimizasiyası.  

9. Antiinflyasiya tənzimlənmə siyasətinin metodları. 

Inflyasiya, onun mahiyyəti. Inflyasiya proseslərinin artma 

səbəbləri. Inflyasiyanin yaranmasının forma və növləri. 

Inflyasiyanın inkişaf mərhələləri. Pul kütləsi və qiymətlərin 

artım sürəti arasında əlaqənin infyasiyanın inkişaf 

mərhələlərinə təsiri.  

Inflyasiya səviyyəsinin müəyyən edilmə mexanizmi və 

həddi. Inflyasiyanın mərhələləri. Başlanğıc və əsas mərhələnin 

başlıca xüsusiyyətləri. Пул тядавцлцнцн инфлйасийа 

просесляринин вязиййятиндян асылы олан ясас 

сабитляшмя формалары. Шок терапийасы, şok terapiyası 

шяраитдя инфлйасийанын арадан галдырылмасы цчцн пул 

ислащатларынын хцсусиййятляри. Инфлйасийа 

сявиййясинин мцяййян олунмасы. Inflyasiyanın əsas pul və 

qeyri-pul amilləri.  Инфлйасийа амилляри иля мцбаризя 

цчцн  игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин 

комплекс тядбирляриниn щяйата кечириlməsi. 

 

 

Mövzu 8. Xarici ölkə təcrübəsində pul-kredit 

tənzimlənməsi və onun əsas istiqamətləri. 

  

Dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərində pul-kredit 

tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri.  
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ABŞ-da pul-kredit tənzimlənməsi. АБШ-ın пул-кредит 

сийасятинин рясми бялядчиси olan FES. FES-in pul 

tənzimlənməsinin əsas xüsusiyyətləri və rolu.  

Avropa birliyində pul-kredit tənzimlənməsi. İngiltərənin 

pul-kredit sisteminin əsas xüsusiyyətləri. Инэилтяря 

банкында банкнот бурахылышы щяддини тяйин едян вя 

онларын сярбяст дяйишдирилмясини тяляб едян емиссийа 

ямялиййатлары. Инэилтяря Банкы тяряфиндян пул-кредит 

сийасятинин реаллашмасынын йени механизми. Инэилтяря 

Банкыnın pул-кредит тянзимлянмяси алятляри.   

Франсада пул-кредит сийасяти. Мяркязи Банк 

тяряфиндян аралыг (валйута курсу вя пул кцтлясинин 

артым темпи) вя сонунжу (гиймятлярин сабитлийи) 

мягсядлярин мцяййян олунмасы. Франса банкыnin фаиз 

дяряжялярини тянзимляйяряк пул базарына təsiri. 

Almaniyanın pul-kredit tənzimlənməsi. Алманийа 

Бундесбанкынын ясас мягсяди. Сямяряли игтисади 

инкишафын зямини олан гиймятлярин сабитлийинин 

тямин едилмяси. Алман Бундесбанкыnin пул-кредит 

сийасятиndə дювлятля ямякдашлыг səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi.  

Yaponiyanın pul-kredit və bank fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi. Yaponiya bank sektorunun özəllikləri.   

Çin iqtisadiyyatında pul-kredit və bank fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi. 

Turkiyənin pul kredit və bank fəaliyyətinin 

tənzimlənməsinin spesefik cəhətləri.  

 

 

İmtahan sualları  

 

1. Pul tədavülü və onun strukturu. 

2. Pul kütləsinin aqreqatları. 

3. Monetizasiya. 
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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. 

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. 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. Qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasında 

valyuta əməliyyatları. 
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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. 

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 
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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. 
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89. Pul tədavülünün optimizasiyası.  

90. Antiinflyasiya tənzimlənmə siyasətinin metodları. 

 

 

 

 

 

 

Tədris prosesində istifadə olunan əsas anlayışlar 

 

Azərbaycan Respublikasının bank sistemi Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankından  və kredit təşkilatlarından 

ibarətdir.  

Pul-kredиt тянзимлянмяси – dюvlяtиn иqtиsadи 

sиyasяtиnиn tяrkиb hиssяsиdиr. Мяркязи Банкын пул-кредит 

тянзимлянмяси дювриййядя пул кцтлясинин, кредит 

щяжминин, фаиз дяряжяляринин вя пул дювраны вя 

кредитин  диэяр эюстярижиляринин дяйишмясиня 

йюнялмиш тядбирляр топлумудур. 

Пул кцтляси - пул тядавцлцнцн мцщцм мигдар 

эюстярижисидир. Пул кцтляси пул базасынын коммерсийа 

банк системиндя эенишлянмяси иля йараныр вя 

тядавцлдяки наьд пуллардан вя мцштярилярин 

щесабларындакы пул галыгларындан ибарятдир.  

Пулун дювретмя сцряти (пулун тядавцл сцряти) – 

пулун тядавцл вя тядиййя функсийасыны йериня 

йетирдийи заман пул щярякятинин интенсивлийинин 

эюстярижиси олуб, ил ярзиндя, щяр бир дюврц эялирлярин 

хяржляриня хидмят едян, пул кцтлясинин дюврляринин 

сайыны эюстярир. Йяни пулун дювретмя сцряти ейни адлы 

пул ващидинин пул дювриййясинин сайы вя йа пул 

дювриййясинин мцддяти, сцряти иля ифадя олунур. 

Пул базасы - мяркязи банк тяряфиндян бурахылан 

(Мərkəzi Банкын хязинядарлыьында олан наьд пуллар 
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нязяря алынмадан) наьд пуллар вя коммерсийа 

банкларынын мяжбури ещтиййатлары нязярдя тутулур. 

Пул мултипликатору - пул базасынын арtмасы 

заманы пул тяклифинин нежя дяйишмясини эюстярир. Пул 

мултипликаторуну пул тяклифинин пул базасына гаршы 

мцнасибяти кими qiymətləndirmək olar. пул тяклифи (наьд 

пул+тяляболунанадяк депозитляр), пул базасы (наьд 

пул+ещтиййатлар) deməkdir. 

Пул агрегаты - пул кцтлясинин эюстярижисидир. 

Статистикада пул агрегатлары мцяййян мцддятдя пулун 

щярякятиндяки дяйишикликляринин тящлили цчцн 

нязярдя тутулмушдур. Пул агрегатларынын дцзцлцшцнцн 

ясасыны мадди сярвятлярин ликвидлик сявиййяси 

ардыжыллыьы тяшкил едир. Пул тядавцлцнцн мцяййян 

тарихя, мцяййян мцддят цчцн мигдар дяйишикликлярини, 

щямчинин пул кцтлясинин артым темпинин вя щяжминин 

тянзимлянмяси цзря тядбирлярин ишляниб щазырланмасы 

цчцн пул агрегатларындан истифадя едилир. 

Пулун емиссийасы  - пулларын тядавцля еля 

бурахылышыdıр ки, бу заман пул кцтляси тядавцлдя артır. 

Пул емиссийасы щяр бир юлкянин мяркязи банкы 

тяряфиндян щяйата кечирилир ки, бунунла да тядавцля 

ялавя «илкин» пуллар бурахылмыш олур.  

Стимуллашдырыжы монетар сийасят - тяняззцл 

заманы щяйата кечирилир вя игтисадиййатын 

жанландырылмасына, ишсизликля мцбаризядя ишэцзар 

активлийин стимуллашдырылмасына йюнялдилир. 

Стимуллашдырыжы монетар сийасят мяркязи банк 

тяряфиндян пул тяклифинин артырылмасына йюнялик 

тядбирляри ящатя едир. Бу заман истифадя олунан 

тядбирляр: ещтиййат тялябляринин ашаьы салынмасы, 

фаиз учот дяряжяляринин ашаьы салынмасы,мяркязи банк 

тяряфиндян дювлят гиймятли каьызларынын алынмасы. 
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Мящдудлашдырыжы монетар сийасят - 

игтисадиййатын щядсиз жанландыьы мярщялядя ишэцзар 

активлийин гаршысынын алынмасы, инфлйасийанын 

азалдылмасы мягсядиля апарылыр. Мящдудлашдырыжы 

монетар сийасят мяркязи банк тяряфиндян пуллу тялябин 

азалмасына йюнялмиш тядбирлярля ящатя едилир. Бу 

тядбирляр: ещтиййат тялябляри нормаларынын 

артырылмасы,  фаиз учот дяряжяляринин артырылмасы, 

мяркязи банк тяряфиндян дювлят гиймятли каьызларынын 

сатылмасы. 

Kredиt ekspansиyasы  - узун вя гысамцддятли 

кредитляшмянин мигйасынын эенишлянмясидир. Pul-

kredиt тянзимлянмяси заманы Мяркязи Bankın  kredиtиn 

stиmullaшdыrыlmasыna vя pul emиssиyasыna yönəlik 

metodları. Bu  metoddan иstиfadя edиldиkdя kommersиya 

banklarыnыn resurslarы artыr, yяnи kredиtlышdиrmя 

иmkanlары эенишlяnиr kи, bu da тядавцлdя pul кцтлясинин 

цмуми hяcmиnи artыrыr. kredиt ekspansиyasы 

иqtиsadиyyatы pulla tяchиz edиr, иqtиsаdи konyukturanыn 

canлanmasыnы stиmиllaшdыrыrsa vя иstehsalыn artmasыna 

sяbяb olur.  

Kredиt restrиksиyasы – mərkəzi Bankın kredиtlяrиn 

verиlmяsи цзря kommersиya banklarыnыn иmkanыnы 

mяhdudlaшdыrdığı vя belяlиklя dя иqtиsadиyyatыn pulla 

tяchиzиnя tяsиr gюstяrmиш olduğu metodlarıdır. Kredиt 

restrиksиyаsы иqtиsadи dиrчяlиш dюvrlяrиndя “чox 

qыzmanы”, aradan qaldыrыr, тядавцлdя pul кцтлясиnи 

mяhdudlaшdыrыr vя tяlяb иnflyasиyasыnы ашаьы salыr. 

Йенидянмалиййяляшдирмя дяряжяляри иля 

верилян мяркязляшдирилмиш кредитляр - Мяркязи 

банк коммерсийа банкларынын йенидян 

малиййяляшдирилмясини щяйата кечиря биляр. 

Банкларын йенидянмалиййяляшмяси дедикдя кредит 

мцяссисяляринин мяркязи банкдан алдыглары пул 
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вясаитляри баша дцшцлцр. Мяркязи Банк юзцнцн пул-

кредит сийасятини бу эцн йенидянмалиййяляшмянин 

мцхтялиф формалары иля щяйата кечирир.  

Овердрафт кредити - коммерсийа банкларынын 

мяркязи банкдан  гыса мцддятя 1 айа лимитля алдыьы 

кредит овердрафт кредитидир ки, Мяркязи Банкын бу 

цсулла вердийи кредитляр овердрафт механизмини ямяля 

эятирир. Бу кредит тяминатсыздыр.  

Овернайт кредитляри – Мərkəzi Банкын 

коммерсийа банкларына вердийи 1 эцнлцк кредитлярдян 

сющбят эедир вя уйьун олараг бу кредитляр овернайт 

кредитляри адланыр. 

 Ломбард кредити  - gиров механизми цзяриндя 

гурулмуш, коммерсийа банкларынын эиров тяминаты 

кими ясасян гысамцддятли дювлят истиграз вярягяляри вя 

йа хязинядарлыг векселлярини истифадя етмякля Мяркязи  

Банкдан алдыьы кредитдир. Бу кредитлярин мцддяти 30 

эцндян ибарятдир.  

Векселлярин йенидян учоту -  узун мцддят Гярби 

Авропа банкларынын пул-кредит сийасятинин ясас 

цсулларындан бири олмушдур. Мяркязи банклар нязяря 

алынан векселляр цчцн мцяййян тялябляр иряли 

сцрцрдцляр. Бу тяляблярдян башлыжасы борж 

ющдяликляринин тяминатлы олмасы иди. 

Мяркязи банк учот дяряжяси сийасяти  - (вя йа 

дисконт сийасяти) апараркян «сонунжу инстансийа 

кредитору» ролуну ойнайыр. О, мцвяггяти чятинлийя 

дцшмцш малиййя жящятдян даща дайанаглы банклара 

кредит верир вя щямчинин онларын портфелиндя олан 

гиймятли каьызларын, ясасян векселлярин йенидян 

учотуну апарыр. Хцсуси шяртлярля бязи щалларда 

узунмцддятли кредитляр верир. Бу, хырда банклара 

юдямялярин едилмясиндян ютрц верилян пул вясаитляри 

шяклиндяки кредит ола биляр. Бязян ися кредит чятин 
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малиййя вязиййятиня дцшмцш вя юзцнцн балансыны 

гайдайа салмаг цчцн кюмяйя ещтийажы олан банклара да 

верилир.  

Мяжбури ещтийат нормалары - kоммерсийа 

банклары жялб етдикляри депозитлярин бир щиссясини 

мяжбури гайдада мцяййян олунмуш шякилдя мяркязи 

банкларда сахламалыдыр. Мяркязи банкларын тяйин 

етдийи мяжбури ещтийатлар банкларын депозит 

базасынын щяжминя тясир етдийиндян, банкларын кредит 

вермясини тянзимляйир вя буна эюря дя банк 

ресурсларынын щяжминя тясир едир. 

РЕПО - мяркязи банк тяряфиндян гиймятли 

каьызларын коммерсийа банкларына сатылмасы вя 

яввялжядян разылашдырылмыш мцддят битдикдян сонра 

онлардан эери алынмасы демякдир. 

Якс-РЕПО - мяркязи банк тяряфиндян гиймятли 

каьызларын коммерсийа банкларындан алынмасы вя 

яввялжядян разылашдырылмыш мцддят битдикдян сонра 

онлара эери сатылмасыны нязярдя тутур. 

Хяржляр инфлйасийасы - ресурсларын, истещсал 

факторларынын гиймятляринин галхмасы, бунун 

нятижясиндя дя истещсал вя тядавцл хяржяляринин, 

щямчинин истещсал олунан малларын гиймятляринин 

галхамасында юзцнц эюстярир. Ресурсларын 

гиймятляринин галхма сябяби mилли валйутанын 

мязяннясинин дцшмяси вя ресурсларын дцнйа 

гиймятляринин дяйишмясидир. Юз нювбясиндя конкрет 

ямтяянин истещсал хяржляринин галхмасы диэяр 

ямтяялярин дя гиймятляриня тясир едир. Чцнки, гиймяти 

галхан малы алмаг цчцн истяр-истямяз юз малынын да 

гиймятини галдырмаг лазымдыр.  

Тяляб инфлйасийасы - ящалинин вя мцяссисялярин 

мяжму пул эялирляринин мал вя хидмятлярин реал артым 

щяжминдян тез артыьы бир игтисади вязиййятдя йараныр. 
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Тяляб инфлйасийасы ясасян там мяшьуллуг заманы баш 

верир вя бу заман тялябин няйин щесабына – дювлят 

хяржляринин, йахуд истещсалчылар тяряфиндян мал вя 

хидмятляря олан тялябин  артмасы щесабына баш вермяси 

бир о гядяр дя ящямиййятли дейил. Тяляб инфлйасийасы 

бир сыра пул факторлары иля ялагядар йараныр ки, онлар 

ашаьыдакылардыр: игтисадиййатын щярбиляшдирилмяси 

вя щярби хяржлярин артмасы; дювлят бцджя кясири вя 

дахили боржларын артмасы; банкларын кредит 

експансийасы; аьыр сянайе сащяляриня щядсиз 

инвестисийалар; инфлйасийанын идхалы. 

Тяклиф инфласийасы  - Бу нюв инфлйасийа 

ресурслардан  там истифадя олунмадыьы бир шяраитдя 

истещсал хяржляринин ящямиййятли артмасынын сябяб 

олдуьу  гиймятлярин галхмасы кими баша дцшцлцр. 

Мясялян: мцяссисялярин юзляринин ясас фондларынын 

эениш щяжмдя тякмилляшдирилмя вя йениляшдирил-

мясини щяйата кечирдикляри заман баш веря биляр. Дцнйа 

тяжрцбясиндя мяжму тялябин енмяси иля гиймятлярин 

галхмасына сябяб олан бу нюв инфлйасийайа тез-тез раст 

эялмяк олар.  

Идхал инфлйасийасы – харижи факторларын тясири 

нятижясиндя; мясялян, юлкяйя щяддян чох харижи 

валйута ахыны вя импорт гиймятляринин галхмасы иля 

йаранан инфлйасийадыр. Беля ки, хариждян ахыб эялян 

валйута юлкянин мяркязи банкы тяряфиндян милли 

валйутайа дяйишдирилир вя бу заман мяжбуриййят 

гаршысында архасында ямтяя кцтляси олмайан ялавя 

милли валйута емиссийа едилир.  

Кредит инфлйасийасы – щядсиз кредит 

експансийасынын йаратдыьы инфлйасийадыр. 

Дефлйасийа сийасяти – бу пул тялябиня гаршы пул-

кредит вя верэи механизми васитясиля, дювлят 

хяржляринин ашаьы салынмасы, 
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йенидянмалиййяляшдирмя дяряжяляринин галдырылмасы, 

верэи просесинин  тязйигинин эцжлянмяси вя пул кцтля-
синин мящдудлашдырылмасына тяряф йюнялдилян бир 

механизмдир. Дефлйасийа сийасятинин йериня 

йетирилмясинин ясас хцсусиййяти игтисадиййатда 

бющран щалларынын йаранмасы вя игтисади артымын 

лянэимясидир.  

Эялирляр сийасяти – бу сийасят гиймятляр вя ямяк 

щаггларына гаршы, онларын там дондурулмасы вя йахуд 

да артырылмасына мящдудиййятлярин гойулмасы иля баш 

верян паралел нязарятдян ибарятдир.   

Валйута интервенсийасы  - Мяркязи Банкын 

манатын мцгабилиндя, онун мязяннясиня вя 

игтисадиййатда пуллу тяляб вя тяклифя тясир мягсядиля 

биръа вя банклаларасы базарда харижи валйутанын алгы-

сатгысы баша дцшцлцр. Bir sözlə, valyuta mцdaxиlяsи 

Mяrkяzи Bank tяrяfиndяn valyuta bazarыnda hяyata 

keчиrиlяn xarиcи valyutanыn alqы-satqыsы яmяlиyyatыdыr. 

Mяrkяzи Bank valyuta bazarыnda satышlar hяyata keчиrяrkяn 

юzцnцn sяrяncamыnda olan xarиcи valyuta ehtиyatlarыndan 

иstиfadя edиr. 

“Цzяn” valyuta mяzяnnяsи rejиmи - valyuta 

mяzяnnяsиnиn valyutaya olan tяlяb vя tяklиfиn tяsиrи 

яsasыnda formalaшmasыdыr. Цzяn mяzяnnя hяr gцn vя tez-

tez dяyишиr. Mяrkяzи Bank mцstяsna hallarda mяzяnnяnиn 

kяskиn tяrяddцdlяrиnиn qarшыsыnы almaq цчцn valyuta 

bazarыna mцdaxиlя edиb mяzяnnя dяyишиklиyиnи 

“hamarlaya” bиlяr. 

Tяsbиt edиlmиш mяzяnnя - rejиmи юlkяnиn mиllи 

valyutasыnыn sяrbяst dюnяrlи xarиcи valyutaya qarшы 

dяyишmяz saxlanыlmasыdыr. 

Bank - fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya 

digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz 

hesabına kreditlərin verilməsini, habelə müştərilərin tapşırığı 
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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 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 
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münasibətlərində olan şəxslər (əri/arvadı, valideyni, o 

cümlədən ərinin/ arvadının valideyni, 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.  

"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 
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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 

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.  

Faiz dəhlizi – Mərkəzi  Bank, 2007-ci il üçün pul siya-

sətinin 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 
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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. 

 

Metodiki-tədris kursunun təmin edilməsi. 

Fənnin öyrənilməsi prosesində materilların verilməsi üzrə 

klassik auditoria metodundan istifadə olunur: mühazirələr 

(problemli sualların izahatı), seminar məşğələləri (mövzunun 

müzakirəli məsələrinə baxış), praktiki məşğələ-işgüzar oyun, 

kollokvium, testlər, case.lər, həmçinin tələbələrin ədəbiyyat və 

normativ-hüquqi sənədlərə əsasən sərbəst işləri. Sərbəst işlərə 

daxildir: kitabxana və internet resurslarından elmi 

məlumatların axtarışı, elmi məlumatların işlənməsi, statistik 

göstəricilərin toplanması və işlənib hazırlanması. 
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Fənnin öyrənilməsinin və müvəffəqiyyət dərəcələrinin 

yoxlanılmasınına dair  attestasiyanın təşkili. 
 

İmtahan sessiyasının təşkili və keçirilməsi qaydaları 

İmtahanların gedişi və təşkili «Ali təhsil müəssisələrində kredit 

sistemi ilə tədrisin təşkili barədə nümunəvi Əsasnamə» və 

«Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin fənlər üzrə 

imtahanları haqqında Əsasnamə»lərlə tənzimlənir. 

Tələbənin fənn üzrə toplaya biləcəyi balın maksimum 

miqdarı 100-ə bərabərdir. Bu balların yarısı semestr ərzindəki 

fəaliyyətə, digər yarısı isə imtahanın nəticələrinə görə 

toplanır.Balların maksimum miqdarı aşağıdakı kimi 

müəyyənləşdirilir:  50 bal imtahanın nəticəsinə görə; - 10 bal 

dərslərə davamiyyətinə görə;  10 bal tələbənin sərbəst işinə 

görə;  20 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin 

nəticələrinə görə;(Eyni fəndən həm seminar (məşğələ) həm də 

laboratoriya dərsləri nəzərdə tutulduğuhalda onların hər birinə 

10 bal ayrılır). 10 bal kurs işinin hazırlanmasına və 

müdafiəsinə görə;(Fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə 

tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar(məşğələ) və ya 

laboratoriya dərslərinə əlavə olunur. Əgər fənnin tədrisi yalnız 

mühazirə, seminar (məşğələ) şəklində nəzərdə tutularsa 

buzaman davamiyyətə və sərbəst işə ayrılmış ballar istisna 

olmaqla qalan 30 bal tədrisin bu növgöstəricilərinə görə 

hesablanır. Qrup curnalında dərsdə iştirak etməyən tələbələrə 

həmin saata «q/b» sorğulara cavabverənlərə müvafiq «bal» 

dərsdə iştirak edən lakin qiymət almayanlara isə «i/e» 

yazılmalıdır. Konkret fənn üzrə semestr ərzində toplanmış 

balın yekun miqdarına görə tələbələrinbiliyi aşağıdakı kimi 

qiymətləndirilir: - 51 baldan aşağı - «qeyri-kafi». 

İmtahana görə balların yığılması İmtahanda qazanılan 

balların maksimum miqdarı 50-dir. İmtahan biletinə bir qayda 

olaraq fənni əhatə edən 5 sual daxil edilir.İmtahanın qiymət 

meyarları aşağıdakılardır:  
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- 10 bal - tələbə keçilmiş materialı dərindən başa 

düşür, cavabı dəqiq və hərtərəflidir.  

- 9 bal - tələbə keçilmiş materialı tam başa düşür, 

cavabı dəqiqdir və mövzunun məzmununu aça bilir.  

- 8 bal - tələbə cavabında ümumi xarakterli bəzi 

qüsurlara yol verir; 

 - 7 bal - tələbə keçilmiş materialı yaxşı başa düşür, 

lakin nəzəri cəhətdən bəziməsələləri əsaslandıra bilmir; 

 - 6 bal - tələbənin cavabı əsasən düzgündür; 

- 5 bal - tələbənin cavabında çatışmazlıqlar var, 

mövzunu tam əhatə edə bilmir; 

- 4 bal - tələbənin cavabı qismən doğrudur, lakin mövzunu izah 

edərkən bəzi səhvlərə yol verir; 

- 3 bal - tələbənin mövzudan xəbəri var, lakin fikrini 

əsaslandırmağı bacarmır;  

- 1-2 bal - tələbənin mövzudan qismən xəbəri var ; 

- 0 bal - suala cavab yoxdur. 

Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən 

az olmamalıdır. Əks təqdirdətələbənin imtahan göstəriciləri 

semestr ərzində tədris fəaliyyəti nəticəsində topladığı bala 

əlavə olunmur.  

Tələbəyə fənlər üzrə sərbəst işə görə balların 

müəyyənləşdirilməsi Ayrı-ayrı fənlər üzrə tələbəyə sərbəst işə 

görə verilən balının maksimum həddi 10-dur. Tələbəyə fənn 

üzrə semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Sərbəst 

işlərin tapşırığları müxtəlif formada (mühazirə mövzuları üzrə 

problem və praktiki xarakterli tapşırıqlar, məsələ, misallar və 

s.) ola bilər. Həmin tapşırıqlar fənni tədris edən müəllim 

tərəfindən müəyyənləşdirilir. Hər bir tapşırığın yerinə 

yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.  

Kollokviumda iştiraketməyən tələbəyə «0» sıfır bal 

yazılır.  
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