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1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

1.1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Risklərin idarə edilməsi departamenti 

(bundan sonra – Departament) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 

(bundan sonra – Mərkəzi Bank) mərkəzi aparatının struktur bölməsidir.  

1.2. Departament öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, 

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununu, Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan digər 

normativ hüquqi aktlarını, Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktlarını, İdarə 

Heyətinin qərarlarını, Mərkəzi Bank üzrə əmrləri, sərəncamları və bu Əsasnaməni 

rəhbər tutur.   

1.3. Departament bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş funksiyalarının yerinə yetirilməsi 

prosesində fəaliyyətini Mərkəzi Bankın struktur bölmələri və qurumları (bundan 

sonra – struktur bölmələr), habelə Mərkəzi Bankda həyata keçirilən layihələrlə 

(bundan sonra – layihələr) əlaqələndirir.  

2. DEPARTAMENTİN FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS MƏQSƏDİ 

Departamentin fəaliyyətinin əsas məqsədi Mərkəzi Bankda əməliyyat risklərinin idarə 

edilməsi (ƏRİE) və biznes davamlığının idarə edilməsi (BDİE) sistemlərinin təşkili və 

tətbiqini təmin etməklə Mərkəzi Bankın Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 

müəyyən edilmiş funksiyalarının səmərəli və davamlı şəkildə həyata keçirilməsində 

Mərkəzi Bankın rəhbərliyinə və İdarə Heyətinə dəstək verməkdir. 

3. DEPARTAMENTİN ƏSAS FUNKSİYALARI 

Departamentin əsas funksiyaları aşağıdakılardır:  

3.1. Mərkəzi Bankda ƏRİE proseslərinin təşkili və dəstəklənməsi; 

3.2. Mərkəzi Bankda əməliyyat risklərinin müvafiq normativ metodoloji tələblər 

əsasında idarə olunmasına dair Mərkəzi Bankın rəhbərliyində və İdarə Heyətində 

əminliyin yaradılması; 

3.3. Mərkəzi Bankda BDİE proseslərinin təşkili və koordinasiyası; 
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3.4. Mərkəzi Bankın kritik biznes proseslərinin müvafiq BDİE prosedurları əsasında 

fasiləsiz icra edilə bilməsinə dair Mərkəzi Bankın rəhbərliyində və İdarə Heyətində 

əminliyin yaradılması; 

3.5. fəaliyyət istiqamətləri üzrə strateji və əməliyyat planlarının, Departamentin büdcə 

layihəsinin hazırlanmasında iştirak, təsdiq olunmuş planların icrasının təmin 

edilməsi; 

3.6. Departamentin səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə Mərkəzi Banka daxil olan 

müraciətlərə baxılması, sorğu və məktublara cavabların hazırlanması; 

3.7. rəhbərliyin tapşırığı ilə fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər işlərin həyata keçirilməsi. 

4. DEPARTAMENTİN TƏŞKİLATİ STRUKTURU VƏ İDARƏ OLUNMASI 

4.1. Departament vahid (unitar) təşkilati struktura malikdir. 

4.2. Departamentin fəaliyyətinə direktor rəhbərlik edir. Departamentin 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. Departament direktoru işdə olmadıqda onun vəzifələrinin yerinə yetirilməsi Mərkəzi 

Bankın rəhbərliyinin əmri ilə departamentin digər əməkdaşına həvalə olunur. 

4.4. Departamentin ştat cədvəli Mərkəzi Bankın sədri tərəfindən təsdiq edilir. 

5. DEPARTAMENTİN İŞİNİN TƏŞKİLİ 

5.1. Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi istiqaməti üzrə: 

5.1.1. ƏRİE üzrə siyasət, prosedur və metodoloji sənədlərin hazırlanmasını və 

təkmilləşdirilməsini həyata keçirir; 

5.1.2. Struktur bölmələrin biznes proseslərinin və informasiya sistemlərinin 

əməliyyat risklərinin müvafiq normativ-metodoloji tələblər əsasında idarə 

edilməsi proseslərini təşkili edir, eləcə də bu proseslərə metodoloji və 

praktiki dəstək göstərir;  

5.1.3. ƏRİE prosesinin monitorinqini və rəhbərliyə hesabatlığını həyata keçirir; 
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5.1.4. Əməliyyat risk-insidentlərinin idarə edilməsi mexanizminin tətbiqini təşkil 

edir; 

5.1.5. Departamentə təqdim olunan sənəd layihələrinin risk yönümlü 

ekspertizasını aparır; 

5.1.6. Mərkəzi Bank əməkdaşlarının ƏRİE üzrə məlumatlılıq səviyyəsinin 

artırılması istiqamətində maarifləndirici tədbirlər həyata keçirir; 

5.1.7. ƏRİE üzrə beynəlxalq təcrübəni araşdırır, müvafiq arayış və təkliflər 

hazırlayır; 

5.1.8. ƏRİE üzrə beynəlxalq tədbirlərdə (konfranslarda, seminarlarda) iştirak edir, 

xarici ölkələrin mərkəzi bankları, habelə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq 

edir; 

5.1.9. rəhbərliyin tapşırıqlarına uyğun olaraq Departamentin fəaliyyət istiqamətləri 

üzrə digər işləri yerinə yetirir. 

5.2. Biznes davamlığının idarə edilməsi istiqaməti üzrə: 

5.2.1. BDİE üzrə siyasət, prosedur və metodoloji sənədlərin hazırlanmasını və 

təkmilləşdirilməsini həyata keçirir; 

5.2.2. Mərkəzi Bank üzrə biznesə təsir analizi proseslərinə metodoloji və praktiki 

dəstək göstərir; 

5.2.3. BDİE üzrə planların hazırlanması və təkmilləşdirilməsi proseslərinə 

metodoloji və praktiki dəstək göstərir; 

5.2.4. BDİE üzrə testləşdirmə proseslərinin təşkili və icrası üzrə metodoloji dəstək 

göstərir, habelə testləşdirmənin monitorinqini aparır; 

5.2.5. BDİE fəaliyyətinə dair rəhbərliyə hesabat verir; 

5.2.6. Mərkəzi Bank əməkdaşlarının BDİE üzrə məlumatlılıq səviyyəsinin 

artırılması istiqamətində maarifləndirici tədbirlər həyata keçirir; 

5.2.7. BDİE üzrə beynəlxalq təcrübəni araşdırır, müvafiq arayış və təkliflər 

hazırlayır; 

5.2.8. BDİE üzrə beynəlxalq tədbirlərdə (konfranslarda, seminarlarda) iştirak edir, 

xarici ölkələrin mərkəzi bankları, habelə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq 

edir; 
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5.2.9. rəhbərliyin tapşırıqlarına uyğun olaraq Departamentin fəaliyyət istiqamətləri 

üzrə digər işləri yerinə yetirir. 

6. YEKUN MÜDDƏALAR 

6.1. Bu Əsasnamə təsdiq olunduğu gündən qüvvəyə minir. 

6.2. Bu Əsasnamə qüvvəyə mindiyi gündən Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 26 iyul 

2013-cü il tarixli qərarı (Protokol № 15) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Bankının Risklərin idarə edilməsi departamenti haqqında 

Əsasnamə” ləğv edilir. 

 

 

Mərkəzi Bankın sədri       Elman Rüstəmov 
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