
Banklararası Kart Mərkəzi 
 

1. Ümumi məlumat 

2016-cı ilin 1 aprel tarixindən istismara verilən Banklararası Kart 

Mərkəzinin (BKM) ölkədə prosessinq fəaliyyəti göstərən bütün təşkilatların 

infrastrukturları arasında interfeysi təmin edir və bununla da rezident banklar 

tərəfindən emissiya edilmiş ödəniş kartları ilə ölkə daxilində aparılan 

əməliyyatların emalı artıq bu infrastruktur vasitəsilə həyata keçirilir. Bununla 

yanaşı, bu əməliyyatlar üzrə mübahisəli halların həlli, iştirakçılar arasında klirinqin 

aparılması və son hesablaşmaların başa çatdırılması təmin edilir.   

 

Sxem 1. BKM istismara verilməmişdən əvvəl kart prosessinq mərkəzləri 

arasında ödəniş kartları ilə ölkədaxili əməliyyatların aparılması 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sxem 1. BKM üzərindən ödəniş kartları ilə ölkədaxili əməliyyatların 

aparılması 

 

 
 

2. Məqsədi 

BKM-in yaradılmasının məqsədi ölkədə emissiya olunmuş ödəniş kartları 

ilə ölkə daxilində aparılan əməliyyatlar üzrə iştirakçılar arası məlumat 

mübadiləsinin daha effektiv formada təşkili və təhlükəsizlik səviyyəsinin 

yüksəldilməsidir.   

BKM ölkədaxili kart əməliyyatları üzrə xidmət haqlarının bazar tələblərinə 

uyğun çevik tənzimlənməsi imkanı yaradır. Belə ki, iştirakçılar arası iki və 

çoxtərəfli razılaşma əsasında xidmət haqlarının BKM-də təyin edilmiş xidmət 

haqlarından yüksək olmamaq şətri ilə təyin edə bilərlər.   

 

3. Hesablaşmaların həyata keçirilməsi 

Milli və xarici valyutada (USD, EUR, GBP) aparılaraq emal olunan 

əməliyyatlar üzrə hesablaşmalar BKM-də həyata keçirilir.  

Milli valyutada aparılaraq emal olunan əməliyyatlar üzrə hesablaşmalar 

AZIPS vasitəsilə başa çatdırılır və bu məqsədlə AZIPS-lə inteqrasiya edilmişdir.  

 



 

4. Xidmət olunan təşkilatlar 

 Hazırda, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün Xidmət Mərkəzləri 

(“Azericard” MMC, “Millikart” MMC) və onların şəbəkəsində xidmət olunan 29 

bank, prosesinq fəaliyyəti göstərən banklar (“Kapital Bank” ASC, “Yapı Kredi 

Bank Azərbaycan” QSC) sistemə inteqrasiya olunmuşlar. Sistemdə Visa və 

MasterCard beynəlxalq kart təşkilatları aid bütün kart məhsulları dəstəklənir. 

5. Təhlükəsizlik 

BKM-də məlumat təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün iştirakçılar 

tərəfindən iş yerlərinə giriş prosedurunun Mərkəzi Bankın “Bank Sertifikat 

Xidmətləri Mərkəzi”nin (BSXM) verdiyi sertifikatlardan istifadə olunaraq həyata 

keçirilir.  

Layihənin icrası dövründə sistemdə fəaliyyətin davamlılığının təmin 

edilməsi məqsədilə XM ilə BKM arasında məlumat mübadiləsi üzrə ikinci ehtiyat 

xətti çəkilməsi, sistemin əsas və ehtiyat mərkəzləri arasında informasiya 

mübadiləsi online replikasiya rejimində təmin edilmişdir.  

Sistemin fəaliyyəti zamanı mümkün risklərin qiymətləndirilməsi, 

fövqəladə hal zamanı ölkə daxili əməliyyatların kəsilməməzliyinin təmin 

edilməsi, xidmət mərkəzləri və banklararası əməliyyatların emalının reqlamentə 

uyğun olaraq icra edilməsi məqsədilə Mərkəzi Bankın qaydalarına uyğun olaraq 

rübdə 1 (bir) dəfə Mərkəzi Bankın operatoru olduğu sistemlər 1 (bir) gündən az 

olmayaraq ehtiyat mərkəzdə işləməlidir.  

6. Hüquqi əsası 

 BKM üzərindən əməliyyatlar “Banklararası Kart Mərkəzi üzərindən 

əməliyyatların aparılmasına” dair Kollektiv Sazişə, Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə, Mərkəzi Bankın aktlarına və BKM-in fəaliyyətini 

tənzimləyən digər normativ sənədlərə uyğun olaraq aparılır.



 


