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Bankların Biznes Təsir Analizi

Biznes Davamlığının İdarəolunması programı 



F ö v q ə l a d ə   h a l :

• Zəlzələ

• Su basma

• Tufan

• ...

S ə n ay e  a m i l i :

• İT dayanması

• Telekom kəsintisi

• Enerji kəsintisi     

• Texnolojı partlayış

• ...

İ n s a n   a m i l i :

• Kiber hücum

• Terrorizm

• Korrupsiya

• ... 

P l a n l ı   i ş l ə r :

Test-sistem yeniləmə

dayanmaları.    

Biznesi dayandıran hallar



Neqativ Biznes Təsirlərin trendi



Təhlükələrin trendi



Maliyyədə təhlükələr                     Ümumi itkilərin dəyəri



Biznesi təhdid edən potensial təhlükələri 
müəyyənləşdirib, dayanıqlığı və effektiv cavabvermə
tədbirləri təşkil etməklə gözləntiləri təmin edən 
kompleks idarəetmədir.

İSO 22301

BS 25999

BDİ - Biznesin Davamlığının İdarəolunması 



Dövrü addımlar Tərkibi

Programın 
idarəedilməsi

• Biznesin Davamlığı Siyasətinin təyini

Biznes Davamlığı 
anlanması

• Biznes Təsirinin Analizi (BTA)
• Risklərin Qiymətləndirilməsi

Strategiya • BDİ Strategiyasının təyini (Cavabvermə and Risk 
Yumşaldılması)

Cavabvermə və 
inkişaf

• Böhran və Fəlakətə Cabavvermə prosesı  
• Risk Yumşaldilmasi

Test və Audit • Simulyativ testlər, Audit
• Sertifikasiya

BDİ - dövrü addimlar



 Əməliyyat dayanıqlığı inkişafı

 Təsirlərin təyini və təhlükələrə qarşı tədbirlər

 Biznesin qısa zamanda bərpası qabiliyyəti

 İnsidentlərdə xilas olma əminliyi

 Rəqabətdə üstünlük

 Sığorta xərclərinin təkmilləşməsi

 Tenderlərdə üstünlük

BDİ tətbiqinin Banklarda - Üstünlükləri



 Müştəri etibarı və reputasiya mənfi təsiri

 Gözlənilməyən cavabvermə xərcləri 

 Maliyyə itkisi, CAPEX itkisi

 Öhdəliklərin qarşılanmaması, cərimələr

 Müflis olma, ləğv olma

Banklarda BDİ olmasa nə baş verər



Deutsche Bank (DB) müştərilərə məktubu (2017):

«... Hər hansı bir biznes pozulmasının təsirini 

minimuma endirmək üçün hazırlanmış mütərəqqi 

Biznes Davamlılığı prosedurları mövcuddur....»

İsveçrə Maliyyə Nəzarət Orqanı (FİNMA) tələbi 

(2013):

«FİNMA hesab edir ki, əməliyyat lisenziyası verilməsi 

üçün Biznesin Davamlılığının İdarəolunmasını önəmli 

şərt kimi qəbul edilir...»

Bank mütərəqqi BDİ yanaşmaları



BTA - kritik prosesləri (məhsul, 
xidmət) müəyyənləşdirib, bu 
proseslərin kəmiyyət və keyfiyyət 
təsiri analizını aparmaqla, 
davamlılıq strategiyasının əsas 
tələblərini təyin edir.

Bankların Biznes Təsir Analızı



 Bankın BTA prosesinin hazırlanması

Minimum İtki və Maksimum İtki mailiyyə həddinin təyini.

 Bankın proseslərinin (xidmət, məhsul) kəmiyyət və keyfiyyət 
itkilərinin təyini

 Proseslərin prioritetləşməsi (Kritik /Vacib /Sadə).

 Proseslərin Bərpa Vaxtının (BV) və Maksimum Dayanmasının 
(MD) hesablanması

 Resurs və asılılıqların təyini

Bankda BTA tətbiqi modeli



BTA  Yoxlama Vərəqəsi

Proses/ Xidmət/ Dəstək 
funksiyası:

Ehtimal 
dayanma
zamani

<1
saat

< 4
saat

< 12 
saat

< 1 
gün

< 2 
gün

< 1 
həftə

< 2 
həftə

MALİYYƏ TƏSİRİ
Gəlirlərin azalmasına birbaşa təsir, 
mailiyyə sanksiyaları, cavabvermə və 
bərpa xərcləri

Kəmiyyət 
təsiri [MAN]

Keyfiyyət təsiri 
[0-3] 

MÜŞTƏRİ MƏMNUNLUĞU
Müştərilər və daxili tərəflərin gözləntiləri 
qarşılanmadıqda

Keyfiyyət təsiri 
[0-3] 

TƏHLÜKƏSİZLİK
Insanlara və müştərilərə nə kimi təhlükə 
ola bilməsi mümkünlüyü?

Keyfiyyət təsiri 
[0-3] 

HÜQUQİ ÖHDƏLİKLƏR
(MÜŞTƏRİLƏR və DÖVLƏT)
hüquqi formada ləğv,  məhdudiyyətlər

Keyfiyyət təsiri 
[0-3] 



BV = (24saat*Minİt) / Ig   

MD = (24saat*Maxİt) / Ig

Ig – prosesdən (xidmət, məhsul) asılı gəlirin bankın ümumi 
gəlirindəki %-dir.

Bank tərəfindən təyin edilən:
Minİt – Minimum İtki %-i 
Maxİt – Maksimum İtki %-i

Qeyd: SLA/OLA qeyd olunan xidmət və məhsulların bərpa 
zamanı mütləq ≤ BV olmalıdır

BV və MD zamanlarının hesablanması



Proses/ Xidmət/ Dəstək funksiyası: «X» Proses (ümumi gündəlik gəlirin 20%)

Min və Max itki  5 % və 10 % isə
Ehtimal 

dayanma
zamani

<1
saat

< 4
saat

< 12 
saat

< 1 
gün

< 2 
gün

< 1 
həftə

< 2 
həftə

MALİYYƏ TƏSİRİ

Kəmiyyət 
təsiri

[MANAT]
5% - 10%

Keyfiyyət
təsiri [0-3] 

1 2 3

MÜŞTƏRİ MƏMNUNLUĞU Keyfiyyət
təsiri [0-3] 

1 2 3

TƏHLÜKƏSİZLİK Keyfiyyət
təsiri [0-3] 

1 2

HÜQUQİ ÖHDƏLİKLƏR
Keyfiyyət

təsiri [0-3] 
1 2 3

BV
6 saat

MD
12 saat

BTA Yoxlama Vərəqəsi - nümunə



Bankın dayanıqlığının maliyyə həddləri
Minİt=5%, Maxİt=10% 

«X» Proses üzrə gündəlik gəlir
İg=20%

BV = (24saat*5%) / 20%= 6 saat

MD = (24saat*10%) / 20%=12 saat

«X» prosesin BV, MD hesabı



1. Dağıntılı kritik insident bankda baş verərsə,
alternativ məkan və cavabvermə prosesi
mövcuddur?

2. 2015-ci ildəki kimi İnternet Xidmətində kritik
hadisə kimi insident yaşanarsa təşkilat xidmətini
və informasiya dayanıqlığını necə bərpa edəcək?

3. Çarğı Mərkəzinin fəaliyyətini dayanarsa, ÇM-
in bərpasının alternativ həlləri mövcuddur?

Bu hallar baş verərsə..??



Bu hallar baş verərsə..??

4. 2012-ci ildəki kimi ölkə səviyyəsində enerji
problemi kimi hal yaşanarsa Bank enerji
təminatını necə bərpa edəcək?

5. Cavabvermə zamanı rabitə əlaqəsində
problem yaşanarsa əlaqənin bərpası üçün hansı
yanaşmalar mövcuddur?

6. Əgər ölkə daxili kritik durum olarsa və işçilərin
işə gəlməsi təhlükəli isə işçilərin davamiyyətini
təhlükəsiz təşkil etmək planları mövcuddur?



“Hazırlıqınızı itirməklə, itkilərə hazır olursunuz!”

Benjamin Franklin


