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1. Anlayışlar 
Bu təlimatda istifadə olunmuş qısaltmalar aşağıdakı mənaları ifadə edir:  

 BSXM – Bank Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi  

 SM – Sertifikasiya Mərkəzi  

 QM – Qeydiyyat Mərkəzi 

 

2. Sertifikat sorğusunun yaradılması 

2.1. Sertifikat sorğusunun hazırlanması 

Sertifikat sorğusu – elektron sertifikatın alınması üçün sertifikat sahibi tərəfindən olunmuş 

elektron müraciət formasıdır. Sorğu forması istifadəçi tərəfindən yaradıldıqdan sonra QM-də 

qeydiyyatdan keçərək SM tərəfindən sertifikatlaşdırılır. Sorğunun yaradılması üçün növbəti 

addımları yerinə yetirmək lazımdır: 

 “BSXM”-nın veb səhifəsinə https://bsxm.e-cbar.az/ keçmək (şək. 2.1.1). 

 Əsas pəncərədən “Mərkəzi Bankın daxili korporativ sistemləri üçün” bölməsinə daxil olmaq 

lazımdır. Qeyd olunan sahələrlə bağlı hər hansı bir sual yaranarsa SM inzibatçısına müraciət 

olunmalıdır.  

 

Şəkil 2.1.1. “BSXM”-nın veb səhifəsinə giriş 

https://bsxm.e-cbar.az/
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  Açılan səhifədə "Sertifikat sorğusunun yaradılması”-nı seçmək lazımdır (şək. 2.1.2). 

 

Şəkil 2.1.2. Mərkəzi Bankın daxili korporativ sistemləri üçün sertifikat sorğusunun yaradılması 
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Açılmış yeni pəncərədə sahələrdə  tələb olunan məlumatları daxil etmək lazımdır (şək 2.1.3). 

 

Şəkil 2.1.3. Sertifikat sorğusunun yaradılması üçün məlumatların doldurulması 

 Vətəndaşlıq – istifadəçi onun vətəndaşlığı haqqında bildirməlidir. 

 Ş.V. FİN kodu - parolun analoqu olan istifadəçinin şəxsiyyət vəsiqəsinin fərdi 

eyniləşdirilmiş nömrəsi. Əgər kursoru sual nişanına üzərinə yönəltsəniz, FİN kodunun necə 

yazılacağını izah edin şəkil çıxacaq. 

 Şəkildəki kodu daxil edin - şəkildəki göstərilmiş kodu daxil edin, təsdiq etmək üçün ki, siz 

robot deyilsiniz. 

 Sorğunun növü – istifadəçi yaratdığı sorğunun növünü seçməlidir. Əgər sertifikat sahibi 

sertifikat sorğusunu digər sorğu yaratma vasitəsilərilə yaradarsa, onda  “Hazır sorğu 

göndərmək ” bəndini seçməklə real rejimdə SM göndərə bilər,  yaradılmamışdırsa “Yeni 

sorğu yaratmaq” bəndini seçməlidir.  

Əgər “Yeni sorğu yaratmaq” bəndini seçdikdə, növbəti səhv çıxacaqsa (şək 2.1.4), 

onda sorğunun yaradılması üçün kompyuterinizə Onlayn açar generatorun  
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quraşdırılması lazımdır. Bunun üçün BSXM portalına keçin, Sənədlərdə İstidadəçi 

təlimatı seçin və bu səhvin həllini təsvir edən, "Bank Sertifikat Xidmətləri Mərkəzinin 

xidmətlərindən istifadə zamanı Onlayn açar generatorundan istifadə üzrə İstifadəçi 

təlimatı" rəhbərliklə tanış olun. 

 

Şəkil 2.1.4. Yeni sorğu yaratdığda səhv 

Əgər Onlayn açar generatoru kompyuterinizə quraşdırılıbsa, onda sahələrin 

müvəffəqiyyətli doldurulmasından sonra növbəti mərhələyə keçə bilərsiniz. 

 

Sorğunun yaradılması üçün tələb olunan sahələr istifadəçi tərəfindən doldurulduqdan sonra 

“Növbəti” düyməsini seçmək lazımdır. 

 

  

https://bsxm.e-cbar.az/
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2.2. Sertifikat sorğusunun yaradılması üçün formalar 

 Məlumatların müvəffəqiyyətli doldurulmasından və sorğu növünün seçimindən sonra, 

sorğunun yaradılması üçün uyğun olan forma açılacaq. 

 

2.2.1. Yeni sorğunun yaradılmasının forması 

 Bu səhifədə istifadəçinin fərdi məlumatları ilə əlaqəli sahələr yerləşir (şək. 2.2.1). Bu 

məlumatlar sertifikat sorğusu yaradılan zaman istifadə olunur. Sorğunun yaradılması üçün səhifədə 

görünən sahələri doldurmaq və onların düzgünlüyünü yoxmaq lazımdır. Bütün sahələrin doldurulması 

vacibdir. 
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Şəxsi məlumatlar  

"Şəxsi məlumatlar" bölməsində məlumatlar FİN-kod üzrə, redaktənin imkanı olmadan, doldurulur 
(şək. 2.2.1). 

 
Şəkil 2.2.1 .Sertifikat sorğusunun yaradılması üçün sertifikat sahibi haqqında məlumatların doldurulması 
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Əlaqə məlumatlar 

"Əlaqə məlumatları" bölməsində sorğu formasında növbəti məlumatları daxil etmək lazımdır (şək. 
2.2.1) : 
 

 E-poçt ünvanı – istifadəçinin elektron poçt ünvanını. İstifadəçinin həqiqi ünvanını göstərmək 

lazımdır, çünki ona gələcəkdə vacib bildirişlər gələcək, xüsusilə də, sertifikatın saxlanılması 

üçün link göndəriləcək və ya sertifikatın işlətmə müddətinin qurtarılması və ya ləğv edilməsi 

haqqında xəbərdarlıq edəcək. 

 İş telefonu – istifadəçinin iş telefonun nömrəsi qeyd edilir. 

 Mobil telefon – istifadəçinin mobil telefonun nömrəsi qeyd edilir. 

 Açar söz və Açar söz (təkrar) - sahələrində yazılan məlumat, yaradılacaq sertifikatla bağlı 

sonrakı müraciətlər zamanı istifadə oluna bilər. Məsələn abonent müəyyən səbəblərdən 

sertifikatın ləğvi ilə əlaqədar SM-ə müraciət etdikdə bu kod abonentdən tələb olunur. Əks 

təqdirdə müraciətə baxılmaya bilər. Bu səbəbdən bu sahələr mütləq abonentin özü tərəfindən 

doldurulmalı və yadda qalan məlumatlar seçilməlidir.  

 

Təşkilat haqqında məlumatlar 

"Təşkilat haqqında məlumatlar" bölməsində aşağıdakı məlumatlar daxil edilməlidir (şək. 2.2.1): 

 Təşkilatın VÖEN-i - istifadəçinin çalışdığı müəssisənin VÖEN-i qeyd edilir. VÖEN-ə görə 

axtarış edib müəssisə haqqında müəyyən məlumatları avtomatik olaraq əldə etmək olar. 

 Təşkilatın adı - istifadəçinin çalışdığı müəssisənin adı qeyd edilir.  

 Struktur bölmə - Müəssisnin filialları haqqında məlumat qeyd edilir.  

 Tutduğu vəzifəsi - istifadəçinin tutduğu vəzifə.  

 Təşkilatın ünvanı - istifadəçinin çalışdığı müəssisənin ünvanı qeyd edilir.  

 SWIFT/BIC kodu - VÖEN-ə görə axtarış ediləndə avtomatik olaraq yazılır və ya istifadəçi 

tərəfindən qeyd olunmalıdır. SWIFT/BIC kodu olmadıqda isə həmin xanaya (yoxdur) sozü 

yazılır. 

 Təşkilatın tel. nömrəsi - istifadəçinin çalışdığı müəssisənin əlaqə telefonu qeyd edilir.  

 Təşkilatın poçt indeksi - istifadəçinin çalışdığı müəssisənin poçt indeksi qeyd edilir.  
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Digər məlumatlar  

"Digər məlumatlar" bölməsində aşağıdakı məlumatlar daxil edilməlidir (şək. 2.2.1): 

 Sertifikat mərkəzi - sorğu ilə müraciət etdiyiniz sertifikat mərkəzini seçin. 

 Qeydiyyat mərkəzinin yerləşdiyi rayon və Qeydiyyat mərkəzi - Sertifikatla bağlı 

sənədlərin təqdim olunması məqsədilə təyin olunmuş QM-i seçmək üçün “Qeydiyyat mərkəzinin 

yerləşdiyi rayon” və “Qeydiyyat mərkəzi” sahəsindən tövsiyyə olunmuş QM-i seçmək lazımdır.  

 Sertifikatın təyinatı - Sertifikatın təyinat sahəsini bildirmək üçün istifadəçi mövcud olan 

sertifikat şablonlarından birini seçə bilər. Sertifikat şablonu sertifikatın hansı təyinat sahəsi 

üzrə istifadə olunacağını bildirir və əvvəlcədən hazırlanaraq SM inzibatçısı tərəfindən 

sistemdə yerləşdirilir.  

 Sertifikatın ümumi adı (CN) - Sertifikatın təyinatın seçimindən asılı olaraq sertifikatın 

ümumi adını (Common Name) qeyd etmək lazımdır. Ümumi ad sertifikatın qorunmasını 

təmin edən hostun adını müəyyən edir, məsələn, www.example.com və ya example.com 

kimi. 

 Kriptoprovayderin (CSP) tipi - kriptoqrafik açarların yaradılması üçün istifadə olunacaq 

alqoritmlər kitabxanasının adıdır. Açılan siyahıdan istifadəçinin kompüterində olan kriptoqrafik 

kitabxanalardan birini seçərək istifadə etmək olar.  

 Əgər sertifikat daşıyıcısından istifadə edilməyəcəksə “Microsoft Enhanced Cryptographic 

Provider v1.0” alqoritm kitabxanasını seçirsiniz. 

 Əgər siz “ACOS5” tipli sertifikat daşıyıcısından istifadə edəcəksinizsə onda 

Kriptoprovayderin tipi bölməsindən “Advanced Card System CSP4.0” alqoritm 

kitabxanasını seçin. 

 Əgər siz “Aladdin” tipli sertifikat daşıyıcısından istifadə edəcəksinizsə onda 

Kriptoprovayderin tipi bölməsindən “eToken Base Cryptographic Provider” alqoritm 

kitabxanasını seçin. 

 E-imza daşıyıcısının seriya nömrəsi -  seriya nömrəsi kriptoprovayderin tipini seçdikdən 

sonra, e-imza daşıyıcısından oxunub avtomatik olaraq yazılır. 

 Məxfi açarın ixracı - təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə kriptoqrafik açarların ixrac 

oluna bilməsini və ya bilməməsini təyin edir. 

 

Sorğunun yaradılması üçün tələb olunan sahələr istifadəçi tərəfindən doldurulduqdan sonra  

“Sorğunu göndər” düyməsini seçmək  lazımdır. Sertifikat sorğunun yaradilmasının növbəti 

mərhələsinə keçəcəksiz.  
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2.2.2. Hazır sorğunun göndərilməsinin forması 

Əgər sertifikat sorğusunun yaradılması vaxtı sorğunun növündə “Hazır sorğu göndərmək” 

seçmisinizsə, onda növbəti sorğu forması açılacaq (şək. 2.2.2). “Yeni sorğu yaratmaq” və “Hazır 

sorğu göndərmək” formaları demək olar ki, eynidir, "Digər məlumatlar" bölməsindən başqa. 

 

Şəkil 2.2.2 .Sertifikat sorğusunun yaradılması üçün sertifikat sahibi haqqında məlumatların doldurulması 
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Qalan bölmələrin doldurulması üçün əvvəlki hissədəki bölmələri (Şəxsi, Əlaqə və Təşkilat 

haqqında məlumatlar) ilə tanış olmalısınız. 

 
 

Digər məlumatlar  

Bu  bölmədə aşağıdakı məlumatlar daxil edilməlidir (şək. 2.2.2): 
 

 Sertifikat mərkəzi - sorğu ilə müraciət etdiyiniz sertifikat mərkəzini seçin. 

 Qeydiyyat mərkəzinin yerləşdiyi rayon və Qeydiyyat mərkəzi - Sertifikatla bağlı 

sənədlərin təqdim olunması məqsədilə təyin olunmuş QM-i seçmək üçün “Qeydiyyat 

mərkəzinin yerləşdiyi rayon” və “Qeydiyyat mərkəzi” sahəsindən tövsiyyə olunmuş QM-i 

seçmək lazımdır.  

 Sertifikatın təyinatı - Sertifikatın təyinat sahəsini bildirmək üçün istifadəçi mövcud olan 

sertifikat şablonlarından birini seçə bilər. Sertifikat şablonu sertifikatın hansı təyinat 

sahəsi üzrə istifadə olunacağını bildirir və əvvəlcədən hazırlanaraq SM inzibatçısı 

tərəfindən sistemdə yerləşdirilir. 

 Sertifikat sorğusunun (CSR) mətni - əvvəlcədən yaradılmış sertifikat sorğusunun 

mətni bu sahədə yerləşdirməlıdir.  

 

Sorğunun yaradılması üçün tələb olunan sahələr istifadəçi tərəfindən doldurulduqdan sonra  

“Sorğunu göndər” düyməsini seçmək  lazımdır. Sertifikat sorğunun yaradilmasının növbəti 

mərhələsinə keçəcəksiz.  
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2.3. Sertifikat sorğusunun yaradılmasının təsdiqi 

Sertifikat sorğusunun yaradılması üçün formanın doldurulmasından və göndərilməsindən sonra, 

sorğunun yaradılmasını təsdiq etmək lazımdır, bunun üçün istifadəçiyə iki üsul verilir (şək. 2.3.1): 

 “SMS ilə təstiqlə”- SMS-kodun köməyi ilə həyata keçirilir. Yuxarıdaki formada (şək. 2.2.1 və 

ya şək. 2.2.2) göstərilmiş telefon nömrəsinə müvafiq kod göndərilir. 

  “Email ilə təstiqlə”- elektron poçt vasitəsi ilə təsdiq edilməsi. Yuxarıdaki formada (şək. 2.2.1 

və ya şək. 2.2.2) göstərilmiş elektron poçta məktub göndərilir. 

 

Şəkil 2.3.1 Sertifikat sorğusunun yaradılmasının təsdiqi 
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2.3.1. Sertifikat sorğusunun yaradılmasının SMS-təsdiqi 

“SMS ilə təstiqlə” üsulunu seçmisinizsə, göndərilən kodu boş sahəyə yazmalısınız və 

"Göndər" düyməsini seçin (şək. 2.3.2). Əgər müəyyən bir müddətdə təsdiq etmə kodunu 

almadınızsa, təkrar SMS-kodun göndərilməsi üçün "Kodu yenidən göndər" düyməsini seçin. 

 

Şəkil 2.3.2. Sertifikat sorğusunun yaradılmasının SMS-təsdiqi 
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2.3.2. Sertifikat sorğusunun yaradılmasının Email-təsdiqi 

“Email ilə təstiqlə” üsulunu seçmisinizsə, istifadəçinin elektron poçtuna keçmək lazımdır, 

hara təsdiq etmə üçün kod ilə məktub göndəriləcək. Göndərilən kodu boş sahəyə yazmalısınız və 

"Göndər" düyməsini seçin (şək. 2.3.3). Əgər müəyyən bir müddətdə təsdiq etmə kodunu 

almadınızsa, təkrar SMS-kodun göndərilməsi üçün "Kodu yenidən göndər" düyməsini seçin. 

 

Şəkil 2.3.3. Sertifikat sorğusunun yaradılmasının Email-təsdiqi 

 

Müvəffəqiyyətlə təsdiqləmədən keçəndən sonra, kriptoqrafik açarlar və sorğu avtomatik 

yaradılır və mərkəzə göndərilərək sorğunun qeydiyyata alınması barədə məlumat verilir və 

sorğuya unukal qeydiyyat nömrəsi veriləcək. 
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2.4. Unikal sorğu nömrəsinin verilməsi 

 Sorğu qeydiyyatdan keçdikdən sonra istifadəçiyə avtomatik olaraq sorğunun qeydiyyata 

alınmasını bildirən “Sorğunun qeydiyyat nömrəsi” verilir (şək. 2.4.1). Bu qeydiyyat nömrəsi ilə 

istifadəçi sertifikatını portaldan axtararaq tapa və yükləyə bilər. Bu məqsədlə qeydiyyat 

nömrəsinin yadda saxlanılması vacibdir. 

 Bundan sonra zəruri sənədlər paketini toplayıb təqdim olunmuş ərizəni təsdiq etmək üçün QM-

nə, mərkəzin təyin etdiyi qaydada, təqdim etməlisiniz. 

 

Şəkil 2.4.1. Sorğunun qeydiyyatı barədə məlumat 

 

 Sorğu SM-nə göndərildikdən sonra sorğunun qeydiyyata alınması barədə istifadəçinin 

göstərildiyi elektron poçt vasitəsilə məlumat veriləcək. Sorğu sertifikatlaşdırıldıqdan sonra 

istifadəçi qeydiyyat nömrəsi əsasında sertifikatı əldə edə bilər. Buna görə də fərdi məlumatların 

doldurulması zamanı elektron poçt ünvanının dəqiq və işlək olmasına diqqət etmək lazımdır. 

 


