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1. Ümumi müddəalar 

 

1.1. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Prudensial siyasət və 

metodologiya departamenti (bundan sonra – Departament) Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankının (bundan sonra – Mərkəzi Bank) mərkəzi aparatının 

struktur bölməsidir.  

1.2. Departament öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasını, “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında”, “Banklar 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının 

qüvvədə olan digər normativ hüquqi aktlarını, Mərkəzi Bankın normativ xarakterli 

aktlarını, Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin və daxili komitələrinin qərarlarını, Mərkəzi 

Bank üzrə əmrləri, sərəncamları və bu Əsasnaməni rəhbər tutur. 

1.3. Departament bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş funksiyaların yerinə 

yetirilməsi prosesində fəaliyyətini Mərkəzi Bankın digər struktur bölmələri və qurumları 

ilə əlaqələndirir.  

 

2. Departamentin fəaliyyətinin əsas məqsədi  

 Departamentin fəaliyyətinin əsas məqsədi Mərkəzi Bankın səlahiyyətləri daxilində 

bankların, bank olmayan kredit təşkilatlarının və poçt rabitəsinin milli operatorunun 

fərdi və sistem xarakterli daxili və kənar risklərdən qorunması, bu qurumların 

sabitliyinin və dayanıqlığının təmin edilməsi məqsədilə itkilərin minimallaşdırılmasına 

yönəldilmiş əhatəli, risk-yönümlü prudensial tənzimləmə siyasətinin və nəzarət 

çərçivəsinin formalaşdırılmasıdır.  

3. Departamentin əsas funksiyaları 
 

Departamentin səlahiyyətləri daxilində aşağıdakı əsas funksiyaları həyata keçirir: 

3.1. bankların, bank olmayan kredit təşkilatlarının və poçt rabitəsinin milli 

operatorunun (bundan sonra – bank xidmətləri bazarının iştirakçıları) sabitliyinin və 

dayanıqlığının təmin edilməsinə yönəldilmiş Mərkəzi Bankın prudensial tənzimləmə və 

nəzarət siyasəti üzrə təklifləri hazırlayır; 

3.2. makroprudensial alətlərinin tətbiqi imkanlarını qiymətləndirir; 

3.3. prudensial nəzarət üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübə və standartların tətbiqi 

imkanlarını qiymətləndirir; 



 

 

 

3.4. bank xidmətləri bazarının iştirakçılarının fəaliyyətini tənzimləyən requlyativ 

çərçivəni, onu təşkil edən normativ-xarakterli aktları və onların tətbiqi 

metodologiyalarını formalaşdırır və təkmilləşdirir; 

3.5. prudensial nəzarətin təkmilləşdirilməsi, requlyativ normativ və tələblərin, 

eləcə yeni nəzarət proseslərinin tətbiqi ilə əlaqədar Mərkəzi Bankın nəzarət və digər 

aidiyyəti struktur bölmələrinin əməkdaşlarına, habelə Mərkəzi Bankın nəzarət 

subyektlərinə metodoloji dəstək göstərir; 

3.6. stress-testləşmə prosesi üzrə banklara metodoloji dəstək göstərir, bankların 

apardığı stress-testlərin ekspertizasını aparır, bankların əldə edilmiş test nəticələrini 

qiymətləndirir, ekspertiza və qiymətləndirmə nəticələrini aidiyyəti departamentlərə 

təqdim edir; 

3.7. fəaliyyət istiqamətləri üzrə Mərkəzi Bankın analitik materiallarının 

hazırlanmasında iştirak edir; 

3.8. departamentə daxil olan müraciətlərə baxır, sorğu və məktublara cavab 

hazırlayır; 

3.9. departamentin fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər işləri yerinə yetirir. 

 

4. Departamentin təşkilati strukturu və idarə edilməsi 
 

4.1. Departamentin təşkilati strukturu aşağıdakı şöbələrdən ibarətdir: 

4.1.1. Prudensial siyasət şöbəsi; 

4.1.2. Prudensial nəzarətin metodologiyası şöbəsi. 

4.2. Departamentin fəaliyyətinə direktor rəhbərlik edir. Departament direktoru 

Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad olunur. 

Departament direktoru öz fəaliyyətini Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq 

olunmuş vəzifə təlimatına əsasən həyata keçirir.  

4.3. Departamentin şöbələrinin fəaliyyətinə şöbə rəisləri rəhbərlik edirlər. 

Departamentin şöbə rəisləri Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən vəzifəyə təyin 

edilir və vəzifədən azad olunurlar. Departamentin şöbə rəisləri öz fəaliyyətlərini 

Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq olunmuş vəzifə təlimatına əsasən 

həyata keçirirlər.  

4.4. Departament direktoru işdə olmadıqda onun səlahiyyətlərini rəhbərliyin əmri 

ilə həvalə edilmiş şöbə rəislərindən biri həyata keçirir.  

4.5. Departamentin ştat cədvəlini Mərkəzi Bankın sədri tərəfindən təsdiq edilir. 

 



 

 

 

5. Departamentin  işin təşkili  

 
5.1. Prudensial siyasət şöbəsi aşağıdakı vəzifələri icra edir: 

5.1.1. prudensial tənzimləmə və nəzarət üzrə Mərkəzi Bankın strateji 

hədəflərinə, yerli və qlobal maliyyə sisteminin mövcud vəziyyətinin və inkişaf 

perspektivlərinin təhlilinin nəticələrinə əsaslanaraq bank xidmətləri bazarının 

iştirakçılarının sabitliyinin və dayanıqlığının təmin edilməsinə yönəldilmiş Mərkəzi 

Bankın prudensial tənzimləmə və nəzarət siyasəti üzrə təkliflərin hazırlanmasında 

Mərkəzi Bankın digər aidiyyəti struktur bölmələri ilə birlikdə iştirak edir; 

5.1.2. makroprudensial alətlərinin tətbiqi imkanlarını qiymətləndirir; 

5.1.3. bankların maliyyə vəziyyəti üzrə operativ analitik hesabatı hazırlayır, 

hesabatın Mərkəzi Bankın rəhbərliyinə və əlaqəli departamentlərə təqdim edilməsini 

təmin edir; 

5.1.4. bankların mövcud risklərin təhlil edilməsində, habelə risklərin onların 

maliyyə vəziyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi məqsədilə aparılan stress-

testləşmələrdə (top-down) iştirak edir;  

5.1.5. “bottom-up” stress-testləşmə prosesi çərçivəsində bankların apardığı 

stress-test modellərinin, istifadə etdiyi ssenarilərin və fərziyyələrin, habelə makro-

iqtisadi şokların stress-test modellərinə inteqrasiyasının qiymətləndirilməsini aparır, 

banklar tərəfindən stress-test nəticələrinin risklərin idarə edilməsi prosesində nəzərə 

alınmasını qiymətləndirir, stress-testlərin aparılması və modellərin təkmilləşdirilməsi 

üzrə banklara metodoloji dəstək göstərir; 

5.1.6. Mərkəzi Bankın icraçı olduğu strateji yol xəritələri və dövlət proqramları 

üzrə müəyyən edilmiş tədbirlər planının icrasında iştirak edir; 

5.1.7. departamentin strateji və əməliyyat planlarının tərtib edilməsində və 

onların icrasının təmin edilməsində iştirak edir; 

5.1.8. fəaliyyət istiqamətləri üzrə rəhbərliyin tapşırıqlarına uyğun olaraq digər 

işləri yerinə yetirir.  

5.2. Prudensial nəzarətin metodologiyası şöbəsi aşağıdakı vəzifələri icra 

edir: 

5.2.1. prudensial tənzimləmə və nəzarət sahələri üzrə qabaqcıl beynəlxalq 

təcrübənin və standartların tətbiqi imkanlarını qiymətləndirir;   

5.2.2. Mərkəzi Bankın prudensial tənzimləmə və nəzarət siyasətinə, ayrı-ayrı 

nəzarət sahələri üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin və standartların uyğun olaraq 



 

 

 

nəzarət subyektlərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsinə və nəzarətin təşkilinə dair 

normativ-metodoloji bazanı hazırlayır, mövcud bazanı təkmilləşdirir; 

5.2.3. bank xidmətləri bazarının iştirakçıları üzrə requlyativ çərçivəyə nəzərdə 

tutulan əlavə və dəyişikliklərinə bank sektorunun mövqeyini qiymətləndirir, nəzarət 

subyektləri ilə daim dialoqun olmasını təmin edir; 

5.2.4. bank xidmətləri bazarının iştirakçılarının fəaliyyətini tənzimləyən normativ 

hüquqi aktların hazırlanmasında iştirak edir; 

5.2.5. prudensial normativlərin və tələblərin tətbiqi, habelə səlahiyyətlərinə aid 

digər məsələlər üzrə nəzarət subyektlərinə, həmçinin Mərkəzi Bankın nəzarət 

əməkdaşlarına və digər aidiyyəti struktur bölmələrinə metodoloji dəstək göstərir; 

5.2.6. nəzarət subyektlərindən, habelə beynəlxalq təşkilatlar və yerli 

qurumlardan daxil olan sorğuların aidiyyəti üzrə cavablandırılmasını təmin edir; 

5.2.7. Mərkəzi Banka daxil olan aidiyyəti sənədlərə dair rəy və təkliflər 

hazırlayır; 

5.2.8. departamentin strateji və əməliyyat planlarının tərtib edilməsində və 

onların icrasının təmin edilməsində iştirak edir; 

5.2.9. fəaliyyət istiqamətləri üzrə rəhbərliyin tapşırıqlarına uyğun olaraq digər 
işləri yerinə yetirir. 

 
 

6. Yekun müddəalar  
 

6.1. Bu Əsasnamə təsdiq edildiyi gündən qüvvəyə minir.  
 

 
 

Mərkəzi Bankın sədri              Elman Rüstəmov 

 

 

 


