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akademik Z.Ə.Səmədzadə. Bakı, 2012-2015.  

26. İsgəndərov R.Ə., Sadıqov R.F. Qiymətli kağızlar və banklar. Dərs vəsaiti. 

Bakı, 2014.  

27. İsrafilov H.A. Qloballaşma şəraitində istehlak kooperativlərinin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. Bakı, 2009. 

28. Kərimov A.F., Babayev A.A. Qiymətli kağızlar bazarı. Dərslik. Bakı, 

2003.  

İstifadə ediləcək web 

səhifələr 

1. Milli internet resursları:  

Bakı Fond Birjası; www.bfb.az  

Maliyyə nazirliyi; www.maliyye.gov.az 

       Mərkəzi Bank; www.cbar.az 

       Maliyyə Monitorinqi Xidməti; www.fiu.az  

       Milli Depozit Mərkəzi; www.mdm.az  

2. Beynəlxalq və regional təşkilatlar:   

Birja İstanbul; www.borsaistanbul.com 

London birjası; www.londonstockexchange.com 

Bloomberg; www.bloomberg.com 

Investopedia; www.investopedia.com 

Dünya Bankı; www.worldbank.org 

Beynəlxalq Valyuta Fondu; www.imf.org  

UNCTAD; www.unctad.org 

S&P Global; www.spglobal.com 

Stockcharts; www.stockcharts.com 

Fənnin xülasəsi 

Maliyyə bazarında kapitalın səfərbər edilməsi, kreditlərin verilməsi, mübadilə 

əməliyyatlarının həyata keçirilməsi və vəsaitlərin istehsalda yerləşdirilməsi 

mövcuddur. Fərqli ölkələrdən borc verənlərin və borcalanların kapitalına tələb və 

təklifin birləşməsi dünya maliyyə bazarını təşkil edir. 

Maliyyə bazarının tərkib hissələri bunlardır: kredit kapitalı bazarı (pul bazarı, 

kredit bazarı), valyuta bazarı, qiymətli kağızlar bazarı (ilkin, ikincil, üçüncü 

dərəcəli), sığorta və təkrarsığorta bazarı, qiymətli metal bazarı. 

Maliyyə bazarının işini şirkətlər, banklar və digər kredit və maliyyə təşkilatları, 

birjalar təmin edir. Fərdi şəxslərin maliyyə bazarındakı əməliyyatlarda iştirakı 

milli qanunvericiliklə müəyyən edilir. Ölkədən asılı olaraq, maliyyə bazarının 

tənzimlənməsi tək bir qurum və ya bir neçə qurum tərəfindən idarə edilə bilər. 

Fənnin məqsədləri 

Fənnin tədrisinin məqsədi – tələbələrdə maliyyə bazarlarının bir sistem olaraq 

fəaliyyət əsasları, anlayışları və məfhumları, buradakı iqtisadi proseslərin 

mahiyyəti barəsində geniş, bir-biri ilə məntiqi əlaqədə olan biliklərin 

formalaşdırılmasıdır. Təqdim edilən fənn maliyyə bazarlarının öyrənilməsinin 

növbəti, daha mürəkkəb səviyyələri üçün ilkin çıxış nöqtəsi rolunu oynayacaq. 

Öyrənim nəticələri 

1. Tədris planında verilmiş mövzuları müvəffəqiyyətlə mənimsəyən tələbə 

maliyyə bazarlarının mahiyyəti və elmi-metodoloji əsaslarını; 

2. Maliyyə bazarları haqqında anlayışları, maliyyə təhlilini; 

3. Maliyyə bazarların mahiyyəti, funksiyaları və tərkibini: 

4. Qiynətli kağızların növləri, funksiyaları və iş prinsiplərini; 

5. Pul bazarlarını; 

6. Kredit bazarlarını; 

7. Valyuta bazarlarını; 

8. Qızıl bazarlarını; 

9. Qiymətli kağızlar bazarını; 

http://www.maliyye.gov.az/
http://www.cbar.az/
http://www.fiu.az/
http://www.borsaistanbul.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.unctad.org/
http://www.spglobal.com/
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#section-1


 
 

10. Fond birjalarını; 

11. Maliyyə Bazarlarının institutlarını; 

12. Maliyyə idarəetməsi münasibətləri çərçivəsində həyata keçirilən 

istiqamətlərində qarşıya çıxan problemlərin həllinə sistemli yanaşmanı 

bacaracaqlar. 

Tədris metodları 

Mühazirə 
Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar 

verilir 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar 
verilir və müzakirə aparılır 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və 

video fayllar) nümayişi ilə izah edilir. 

Simulyasiya 

 Aralıq və yekun imtahan zamanı 

tələbələrin mənimsənilmə səviyyəsi 

yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir 
və simulyasiya proqramlarından istifadə 
edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş ( oyunlar 

üçün materiallar, testlər) və vizual (slayd-

lar, sxemlər, qrafiklər, şəkillər, sənəd 

nümunələri) materiallar kimi təlim 

metodlarından istifadə edilir 

Qiymətləndirmə 

Mövzununmənimsənilməsi 
Faiznisbəti (%) 

vəyabal 

Balların maksimum miqdarı 100l 

-  Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə 

maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu 

halda, ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə 

bal hesablanmır. 

1. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

2. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş 

hesab edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çoxyaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə metodları 

Tapşırıqlar:Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular 

verilir və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 

1. Maliyyə bazarlarının strukturu 

2. Kapital bazarı alətləri 

3. Maliyyə vasitəçilərinin funksiyaları 

4. Aktivlərin keyfiyyət və likvidlik göstəriciləri 

5. Bank xidmətlərinə təsir edən faktorlar 

6. Korporativ emitent və emissiya məqsədləri 

7. Emissiya məqsədləri və üstünlükləri 

8. Maliyyə bazarlarının dövlət tənzimlənməsi 

https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=79#myModal2810
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=79#myModal2481
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=79#myModal2734
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=79#myModal2557
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=79#myModal2594
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1766
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1855


 
 

9. Qızıl bazarlarında əməliyyatlar 

10. Fond birjasının meydana gəlməsi və inkişafı 

11. Birjalarda Downturn 

12. Beynəlxalq valyuta bazarları və valyuta əməliyyatları 

13. Qiymətli kağızların qiymətini müəyyən edilməsi 

14. Maliyyə bazarlarının funksiyaları 

15. London Beynəlxalq Maliyyə Fyuçers və Opsion Birjası 

16. Nyu-York Ticarət Birjasında (NYMEX) əməliyyatlar 

17. Bakı Fond Birjasında əməliyyatlar 

18. Maliyyə sistemində pul axınları 

19. Maliyyə sisteminin inkişaf göstəriciləri 

20. Qiymətli kağızların təsnifatı 

21. Birjadankənar bazar anlayışı 

22. QKB-da bank fəaliyyətinin məqsəd və istiqamətləri 

23. İnvestisiya şirkətinin passiv və aktivləri 

24. Pay investisiya fondu 

25. Maliyyə bazarlarında tənzimləmənin prinsipləri 

Təqdimat:Slayd formasında hazırlanaraq sunulan təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən qiymətləndirilir.  

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 

etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və 

ya imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. 

Tam sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad ve-

rilməlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və 

sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı 

təqdirdə digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

İlkin cədvəl 

Həftə Tarix  Mövzular  
Dərslik / Tapşırıq / 

Ədəbiyyat 

1 15.09.2022 

Мövzu 1. Maliyyə sistemi və maliyyə 

vasitəçiliyi 

- Giriş 

- Maliyyə bazarları 

- Maliyyə vasitəçiliyi 

Ədəbiyyat   

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 

Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 
 

-Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 

       Tapşırıq 

 Maliyyə bazarlarının 

funksiyaları hansılardır? 

 Köməkçi funksiyalar 

nələrdən ibarətdir? 

 Maliyyə bazarlarının 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/london-international-financial-futures-exchange-liffe/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/new-york-mercantile-exchange-nymex/
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=79#myModal2796
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=79#myModal2798
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1696
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal2123
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal2171
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal2219
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal2222
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1914
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=53#section-2
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=53#section-2
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=53#myModal375
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=53#myModal376
https://edu.e-cbar.az/mod/book/view.php?id=693
https://edu.e-cbar.az/mod/book/view.php?id=693
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1679
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1679
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1680


 
 

subyektləri haqqında ətraflı 

məlumat verin? 

2 22.09.2022 

Мövzu 2. Maliyyə bazarların mahiyyəti, 

funksiyaları və tərkibi 
 

- Maliyyə bazarlarının mahiyyəti və 

təyinatı 

- Maliyyə bazarlarının funksiyaları 

- Maliyyə bazarlarının subyektləri 

- Maliyyə bazarlarının tərkibi 

- Maliyyə bazarlarında köməkçi 

funksiyalar 

- Maliyyə bazarları əmtəələri, aktivləri 

və alətləri, məhsulları və xidmətləri 

Ədəbiyyat 

--Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 
 

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 

Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 

       Tapşırıq 

 Qiynətli kağız nədir? 

 Qiymətli kağızlara nə üçün 

ehtiyyac var? 

 Azərbaycanda mövcud olan 

qiymətli kağızların 

səciyyəvi xüsusiyyətləri 

nələrdir? 

3 29.09.2022 

Mövzu 3. Maliyyə bazarlarında faiz 

dərəcəsinin formalaşması 

- Faiz dərəcəsinin formalaşması 

- Gəlirlilik norması, nominal və real faizlər 

 

 

Ədəbiyyat 

-Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 
 

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 

Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 

       Tapşırıq 

 Veksellərin növləri 

haqqında ətraflı məlumat 

verin. 

 Bank sertifikatlarının bank 

sistemindəki rolu nədən 

ibarətdir? 

https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1680
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#section-1
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#section-1
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1678
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1678
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1679
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1680
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1681
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1682
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1682
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1683
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#myModal1683
https://edu.e-cbar.az/mod/book/view.php?id=693
https://edu.e-cbar.az/mod/book/view.php?id=693
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#section-4
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#section-4
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=53#section-3
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=53#myModal408
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=53#myModal413
https://edu.e-cbar.az/mod/book/view.php?id=693
https://edu.e-cbar.az/mod/book/view.php?id=693


 
 

4 06.10.2022 

Mövzu 4. Maliyyə bazarlarında bank 

sistemi 

-Bank sistemi: struktur və rəqabət 

-Faiz dərəcəsinin determinantları 

 Maliyyə bazarında tələb-təklif və tarazlı 

faiz dərəcəsi 

 Pul bazarında tələb-təklif və tarazlı faiz 

dərəcəsi 

- Faiz dərəcəsinin risk strukturu 

- Faiz dərəcəsinin zaman strukturu 

 

Ədəbiyyat 

-Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 
 

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 

Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 

       Tapşırıq 

 Səhmlərin hansı növləri 

mövcuddur? 

 Dividentlər hansı şərtlə 

daxilində ödənilə bilər? 

 Səhmlərin emissiya 

məqsədləri nələrdir? 

5 13.10.2022 

Мövzu 5. Qiymətli kağızlar. Hissə 1. Ümumi 

səciyyələndirmə 

- Qiymətli kağız anlayışı. Hüquqi və 

iqtisadi yanaşma 

- Qiymətli kağızın keyfiyyəti və 

xüsusiyyətləri 

- Qiymətli kağızların təsnifatı 

 

Ədəbiyyat 

-Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 
 

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 

Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 

Tapşırıq 

 Korporativ istiqrazların 

digər istiqrazlarla fərqli 

xüsusiyyətləri nələrdən 

ibarətdir? 

 Azərbaycanda hansı 

korporativ istiqrazlar 

mövcuddur və digərlərinin 

geniş yayılmama səbəbləri 

nələrdir? 

6 20.10.2022 

 

   Mövzu 6.  Qiymətli kağızlar. Hissə 2.  

- Veksel 

- Bank sertifikatları 

- Korporativ istiqrazlar 

- Səhm 

- DQK-rın növləri 

- Bələdiyyə qiymətli kağızları  

Ədəbiyyat 

-Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 
 

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 
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Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 

Tapşırıq 

 Dövlətin qiymətli kağız 

emissiyasındakı məqsədi? 

 Bələdiyyələrin qiymətli 

kağızlarının səciyyəvi 

xüsusiyyətləri nələrdir? 

 

7 27.10.2022 

Mövzu 7. Pul bazarı 

- Giriş 

- Mahiyyəti, subyektləri, xüsusiyyətləri 

- Pul bazarının təyinatı 

- Pul bazarının seqmentləri və 

iştirakçıları 

- Pula tələb 

Ədəbiyyat 

-Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 
 

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 

Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 

Tapşırıq 

 Pul tələbi nədir və necə 

formalaşır? 

 Pul təklifi nədir və necə 

formalaşır? 

 Müvafiq sahədə tələb və 

təklifi necə tənzimləmək 

olar? 

8 03.11.2022 

Mövzu 8. Kredit bazarı 

- Giriş 

- Kredit bazarı anlayışı 

- Kredit bazarının funksiyaları 

- Kredit bazarının subyektləri 

- Kredit bazarının alətləri 

- Kredit bazarının əməliyyatları 

- Kredit bazarının infrastrukturu 

- Kredit bazarının təyinatı 

- Kredit bazarının tənzimlənməsi 

- Tənzimləmənin prinsipləri 

- Tənzimləmənin subyektləri, obyektləri, 

metodları 

- Kredit bazarının seqmentləşməsi 

 

Ədəbiyyat 

-Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 
 

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 

Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 

Tapşırıq 

 Kredit bazarları kimlər 

tərəfindən və necə 

tənzimlənir? 

 Kredit bazarlarının zəif 

inkişafı hansı riskləri 

doğurur? 
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9 10.11.2022 

Mövzu 9. Valyuta bazarı 

- Mahiyyəti, xüsusiyyətləri, təyinatı 

- Formalaşmasının ilkin şərtləri 

- Funksiyaları, infrastrukturu və iştirakçıları 

- Növləri və fəaliyyət keyfiyyətləri 

- Fəaliyyət keyfiyyətləri (davamı) 

- Alətləri və valyuta növləri 

Ədəbiyyat 

-Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 
 

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 

Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 

Tapşırıq 

 Valyuta siyasəti alətləri 

hansılardır ? 

 Valyuta bazarlarının 

formalaşmasının əsas 

şərtləri nələrdir? 

 

10 17.11.2022 

Mövzu 10. Qızıl bazarı 

- Qızıl bazar anlayışı 

- Qızıl investisiya obyekti kimi 

- Qızıldan istifadə istiqamətləri. Alıcı və 

satıcılar 

- Qızılın investisiya cəlbediciliyi amilləri 

- Qızıl bazarının formaları 

- Qızılın qiymətinin amilləri 

- Qızıl bazarının maliyyə alətləri 

- Qızıla investisiya riskləri 

Ədəbiyyat 

-Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 
 

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 

Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 

Tapşırıq 

 Qızıla investisiya zamanı 

yarana biləcək risklər 

nələrdir? 

 Qızıl bazarlarındakı əsas 

maliyyə alətləri nələrdir? 

 

 

11 24.11.2022 

Mövzu 11. Fond bazarı. Hissə 1. 

- Giriş 

- Fond bazarının mahiyyəti və məqsədləri 

- Fond bazarının vəzifələri 

- Məqsəd və vəzifələrin istiqamətlənməsi 

- Fond bazarının funksiyaları və təsnifatı 

- İlkin fond bazarı 

- Emissiya prospekti 

- İlkin emissiyanın yerləşdirilməsi 
 

Ədəbiyyat 

-Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 
 

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 

Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 
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Tapşırıq 

 Fond bazarının vəzifələri 

nələrdir? 

 Fond bazarlarına ilk dəfə 

daxil olmağın müsbət və 

mənfi tərəfləri nələrdir? 

12 

01.12.2022 

 

 

 

 

Mövzu 12. Fond  bazarı. Hissə 2 

- Təkrar bazar anlayışı 

- Fond birjasının mahiyyəti 

- Fond birjasının funksiya və vəzifələri 

- Fond birjasında arbitraj və əqdlərə 

zəmanət 

- Fond birjasının növləri 

- Fond birjasının təşkilati quruluşu 

- Fond birjasının üzvləri və iştirakçıları 

- Birja ticarətinin əlamətləri və birjanın 

gəlirləri 

Ədəbiyyat 

-Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 
 

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 

Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 

 

Tapşırıq 

 Birja ticarətinin gəlirləri 

necə formalaşır? 

 Birjaların başlıca vəzifələri 

nələrdir? 

13 
 

08.12.2022 

Mövzu 13. Fond bazarı. Hissə 3 

- Birjadankənar bazar anlayışı 

- Birjadankənar bazarı labüd edən 

səbəblər 

- Elektron birja 

- Birjaətrafı bazar 

- Birjadankənar bazarın xüsusiyyətləri 

- Birjadankənar bazarın funksiyaları və 

növləri 

- Ticarət metodları, vasitəçilər və alətlər 

- Əməliyytaların təşkili xüsusiyyətləri 

- İnfrastruktur elementlər 

 

Ədəbiyyat 

-Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 
 

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 

Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 

Tapşırıq 

 Birja və birjadankənar 

bazarların iqtisadiyyata 

təsirləri nələrdir? 

14 15.12.2022 

Mövzu 14. Maliyyə bazarının institutları. 

Hissə 1 

- Giriş 

- Maliyyə institutları 

- Maliyyə institutlarının funksiyaları 

- Maliyyə vasitəçiləri 

- Maliyyə vasitəçilərinin funksiyaları 

- Maliyyə vasitəçilərinin tərkibi 

- İnstitusional investorlar anlayışı və tərkibi 

Ədəbiyyat 

-Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 
 

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 
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- İnstitusional investorların əsas cəhətləri 

- İnstitusional investorların müasir 

təkamülü 

Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 

Tapşırıq 

 Maliyyə bazarlarının 

funksiyaları nələrdir? 

 İnstitusional investorların 

əsas cəhətləri nələrdir? 

 

 

 

15 

 

 

22.12.2022 

Mövzu 15. Maliyyə bazarının institutları. 

Hissə 2 

- QKB-da bank fəaliyyətinin məqsəd və 

istiqamətləri 

- Bank emissiyasının çıxış müddəaları 

- Bank emissiyasının məqsəd və prinsipləri 

- Bank səhmləri 

- Bank istiqrazları 

- Bank vekselləri 

- İnvestisiya şirkəti anlayışı 

- İnvestisiya şirkətinin funksiyaları və tipləri 

- İnvestisiya şirkətinin passiv və aktivləri 

- Ümumiləşdirmələr 

- İnvestisiya fondu 

- Pay investisiya fondu 

 

Ədəbiyyat 

-Kərimov A.E., Babayev A.A. 

Qiymətli kağızlar bazan, 

Dərslik, Bakı, 2003 
 

-Novruzov.N.A, Maliyyə 

bazarları. Bakı 2006. Kitab 
 

-Məmmədov S.M. İnflyasiya 

və maliyyə bazarı, Bakı, 2014 
 

-Sadıqov M.M, Zeynalov V.Z., 

Sadıqov Q.M., Əliyev V.F. 

Bazar İqtisadiyyatı: maliyyə və 

vergilər, Bakı, 2013 

Tapşırıq 

 Bankların qiymətli kağız 

emissiyası zamanı yarana 

biləcək xərcləri sadalayın. 

 İnvestisiya şirkətlərinin 

əsas funksiyaları nələrdən 

ibarətdir? 

  CƏMİ: 30 saat  

           SEMİNAR – 30 saat    

1. Maliyyə sistemi və maliyyə vasitəçiliyi 
2s 20.09.2022 

 

2. Maliyyə bazarların mahiyyəti, funksiyaları və tərkibi 
2s 27.09.2022 

 

3. Maliyyə bazarlarında faiz dərəcəsinin formalaşması 2s. 04.10.2022 

 

4. Maliyyə bazarlarında bank sistemi 2s. 11.10.2022 
 

5. Qiymətli kağızlar. Hissə 1. Ümumi səciyyələndirmə 
2s 18.10.2022 

 

6.  Qiymətli kağızlar. Hissə 2.  
2s. 25.10.2022 

 

7. Pul bazarı 
2s. 01.11.2022 

 

8. Kredit bazarı 
2s. 15.11.2022 

 

9. Valyuta bazarı 
2s. 22.11.2022 

 

10. Qızıl bazarı 
2s. 29.11.2022 
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11. Fond bazarı. Hissə 1. 
2s. 06.12.2022 

 

12. Fond bazarı. Hissə 2 

2s. 
13.12.2022 

 

13. Fond bazarı. Hissə 3 

2s. 
20.12.2022 

 

14. Maliyyə bazarının institutları. Hissə 1 

2s. 
27.12.2022 

 

15. Maliyyə bazarının institutları. Hissə 2 
2s. 29.12.2022 

 

 

                ÜMUMİ CƏM:  30  saat 

  

 

Fənn müəllimi:                              Bayramov M.Ə 

 

                    Kafedra müdiri:                            i.ü.f.d., dosent Bağırova İ.V 

 

https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#section-11
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#section-12
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#section-13
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#section-14
https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=72#section-15

