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 Müstәqillik qazanıldıqdan sonra respublikamızda dәniz
nәqliyyatı sahәsinin tәnzimlәnmәsi zәrurәti vә bu
sәbәbdәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanı olan
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Dәniz
Administrasiyasının yaradılması barәdә mәlumat
vermәyinizi istәrdik.
 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Dәniz
Administrasiyası ölkә başçısının 6 fevral 2006cı il tarixli 1271
nömrәli sәrәncamına әsasәn yaradılıb vә hәmin sәrәncamda
Azәrbaycan Respublikasında dәniz nәqliyyatı sahәsindә
aparılan siyasәtin, habelә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı vә digәr
beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlığın, Azәrbaycanın tәrәfdar çıxdığı Beynәlxalq Konvensiyaların
icrasına nәzarәtin hәyata keçirilmәsi Dövlәt Dәniz Administrasiyasının sәlahiyyәtlәrinә aid edilib.
Dövlәt Dәniz Administrasiyası yaradıldıqdan sonra bütün dәniz dövlәtlәrindә olduğu kimi,
Azәrbaycan prezidentinin 2006-cı il 20 aprel tarixli 395 nömrәli fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş
"Әsasnamә"yә müvafiq olaraq, Administrasiya Azәrbaycan әrazisindә dәniz nәqliyyatı sahәsindә
dövlәt siyasәtini vә tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı kimi fәaliyyәt
göstәrmәkdәdir.
Mәlumat üçün bildirmәk istәrdim ki, dünya ticarәt mәhsullarının 80%dәn artıq hissәsinin
tәhlükәsiz, maddi cәhәtdәn sәrfәli vә әtraf mühitә daha az mәnfi tәsir göstәrmәklә daşınması
mәhz dәniz nәqliyyatı vasitәsi ilә hәyata keçirilir. Dәniz nәqliyyatının inkişafı ilә әlaqәdar bütün
dünya dövlәtlәri tәrәfindәn qәbul olunan vә riayәt edilәn, dәnizçilik münasibәtlәrini tәnzimlәyәn
tәlәblәrә vә normalara daim ehtiyac duyulub. Bu normaların effektiv fәaliyyәt göstәrәn bir
tәşkilatda müzakirә vә qәbul edilmәsinin vacibliyi nәzәrә alınaraq 1948ci ildә Birlәşmiş Millәtlәr
Tәşkilatının strukturuna daxil olan Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı yaradılıb. Azәrbaycan ümummilli lider
Heydәr Әliyevin tәşәbbüsü ilә 1995ci ilin may ayında Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatına tam
sәlahiyyәtli üzv qәbul olunub.
Ümummilli Lider Heydәr Әliyevin bütün sahәlәrdә olduğu kimi, dәniz nәqliyyatı kompleksinin
inkişafı sahәsindә dә müstәsna rolunu qeyd etmәk istәrdim. Dәniz donanmasına malik keçmiş
sovet respublikalarının bir çoxunda donanmalar qayğısızlıq vә nәzarәtsizlik üzündәn, demәk olar
ki, dağılıb. Bizim ölkәmizdә isә iqtisadiyyatımızın strateji cәhәtdәn mühüm sahәsindәn biri olan
dәniz nәqliyyatı üzәrindә nәzarәt saxlanıb. Bu gün dә qeyd edilәn sahәyә diqqәt vә qayğı
prezidentimiz tәrәfindәn uğurla davam etdirilir. Bu diqqәt vә qayğının nәticәsidir ki, hazırda
donanmada sәrnişin bәrәlәri, "ro-ro" tipli gәmilәr, neft tankerlәri, quru yük gәmilәri, boru kәmәri
çәkәn, elmitәdqiqat, qәzaxilasetmә, yedәk vә dalğıc gәmilәri, torpaqqazan, hәmçinin analoqu
olmayan iritonnajlı kran gәmilәri mövcuddur ki, bu da ölkәmizi hәqiqәtәn qüdrәtli dәniz dövlәti
hesab etmәyә әsas verir. Ümumiyyәtlә, hazırda respublikamızda iqtisadiyyatın bütün sahәlәri ilә
yanaşı dәniz nәqliyyatı sahәsinin dә sürәtli inkişafı, dövlәtimizin tranzit nәqliyyat dәhlizlәrinin
formalaşmasında iştirak etmәsi möhtәrәm prezidentimiz gәrgin әmәyinin nәticәsi kimi
qiymәtlәndirilmәlidir.

Әlavә olaraq bildirmәk istәrdim ki, "Dәnizdә insan hәyatının mühafizәsinә dair Beynәlxalq
Konvensiya"nın tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi mәqsәdilә Xәzәryanı ölkәlәrdә ilk dәfә olaraq
Azәrbaycanda yaradılmış, әn son naviqasiya vә müşahidә avadanlıqları ilә tәchiz edilmiş Uzaq
Mәsafәdәn Tanınma vә İzlәmә Milli Mәrkәzinin әsas funksiyaları – Azәrbaycanın әrazi sularında
üzәn gәmilәrin mövqeyinin peyk vә radarlar vasitәsilә izlәnilmәsi, onların hәrәkәtinin
tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi, naviqasiya xәbәrdarlıqlarına vә hava haqqında proqnozlara dair
müvafiq mәlumatların gәmilәrә çatdırılması, "Azәrbaycan Respublikasının әrazi sularında üzmә
Qaydaları"na riayәt olunmasına nәzarәtin hәyata keçirilmәsi, gәmilәrdәn daxil olan hәyәcan
siqnallarının (SOS) vә digәr mәlumatların aidiyyәti dövlәt qurumlarına çatdırılmasının tәmin
edilmәsi vә әlaqәlәndirmәnin tәşkili, habelә beynәlxalq tәşkilatlar daxil olmaqla, digәr ölkәlәrin eyni
adlı milli mәrkәzlәri vә gәmiçilik şirkәtlәri ilә mütәmadi olaraq operativ әlaqәnin yaradılması vә
informasiya mübadilәsinin hәyata keçirilmәsindәn ibarәtdir.
Uzaq Mәsafәdәn Tanınma vә İzlәmә Milli Mәrkәzi öz texniki tәchizatı baxımından bir çox qabaqcıl
Avropa dövlәtlәrinin oxşar qurumlarından daha üstündür. Milli Mәrkәzdә işә cәlb olunmuş
mütәxәssislәr xarici ölkәlәrin müvafiq mәrkәzlәrindә xüsusi tәlimlәr keçiblәr.
 Administrasiyanın Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı ilә әmәkdaşlığı, elәcә dә dәniz nәqliyyatı
sahәsi ilә bağlı digәr beynәlxalq vә regional әmәkdaşlığı hansı sәviyyәdәdir?
 Mәlumat üçün bildirmәk istәrdim ki, Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının
ixtisaslaşmış agentliyi olub, beynәlxalq dәniz gәmiçiliyinin tәhlükәsizliyi, mühafizәsi vә dәniz
mühitinin qorunmasını hәyata keçirәn beynәlxalq hökumәtlәrarası tәşkilatdır.
Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı 1948ci ildә Cenevrәdә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının beynәlxalq
konfransında “Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı haqqında Konvensiyası”nın qәbul edilmәsi ilә tәsis
edilmiş vә 1958ci ildә "Hökumәtlәrarası dәniz mәslәhәtlәşmә tәşkilatı" (IMKO) adı ilә fәaliyyәtә
başlamışdır. Sözügedәn qurumun adı 1982ci ildәn Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı adlanır vә Tәşkilata
üzv dövlәtlәrin sayı halhazırda 171-dir
Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatının rәsmi mәqsәdi beynәlxalq dәniz gәmiçiliyinә aid istәnilәn texniki
mәsәlәlәrdә hökumәt tәnzimlәnmәsini vә praktika sahәsindә hökumәtlәrin әmәkdaşlığını tәmin
etmәk, dәnizdә tәhlükәsizlik, gәmiçiliyin sәmәrәliliyi, dәnizin gәmilәr vasitәsilә çirklәndirilmәsinin
qarşısının alınması vә bu cür çirklәnmәyә qarşı mübarizә mәsәlәlәrindә mümkün qәdәr praktiki
baxımdan maksimal normaların hamılıqla qәbul edilmәsini tәşkil etmәk vә buna şәrait yaratmaq,
tәşkilatın mәqsәdi ilә әlaqәdar inzibati vә hüquqi mәsәlәlәri nәzәrdәn keçirmәkdir.
Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı 50dәn artıq beynәlxalq sәnәd, o cümlәdәn dәnizdә insanların
hәyatının mühafizәsi, dәnizçilәrin hazırlanması, dәniz gәmiçiliyinin tәhlükәsizliyinә zidd olan
qanunsuz hallara qarşı mübarizә, gәmilәrin dәnizdә toqquşmasının qarşısının alınması üçün
beynәlxalq qaydalar, dәnizlә daşınan yüklәrin nişanlanması, dәnizdә axtarış vә xilasetmә

mәsәlәlәrinә, dәnizlәrin neftlә çirklәnmәsindәn dәyәn zәrәrә görә mülki mәsuliyyәt, gәmilәrin
ölçülmәsi vә başqa mәsәlәlәrә dair konvensiyalar qәbul edib.

Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı Assambleya, Şura vә 5 әsas komitәdәn ibarәtdir. Bu komitәlәrә Dәniz
Tәhlükәsizliyi Komitәsi, Dәniz mühitinin qorunması komitәsi, Hüquq Komitәsi, Texniki Komitә vә
Asanlaşdırma Komitәsi aiddir.
Tәşkilatın әn ali rәhbәr orqanı Assambleyadır. Assambleya Tәşkilata bütün üzv ölkәlәrdәn ibarәtdir
vә iki ildәn bir müntәzәm olaraq toplanır vә zәruri olduğu hallarda növbәdәnkәnar fövqәladә
sessiya keçirir. Assambleya әsasәn iş proqramlarını, tәşkilatın büdcәsini vә maliyyә mәsәlәlәrini
hәll edir. Assambleya hәmçinin Tәşkilatın Şurasını seçir.
Şura Assambleyanın hәr iki ildәn bir sessiyasında keçirilәn sәsvermә ilә iki il müddәtinә seçilir.
Şura Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatının Assambleyasının nәzdindә icraiyyә orqandır vә tәşkilatın işinә
rәhbәrlik edir. Şuranın әsas fәaliyyәti Tәşkilatın orqanları arasında koordinasiya fәaliyyәtini hәyata
keçirmәk, tәşkilatın iş proqramının vә büdcә proqnozlarının hazırlanması vә onun Assambleyaya
tәqdim edilmәsi, Tәşkilatın Komitәlәrinin vә digәr orqanlarının mәruzәlәrini vә tәkliflәrini qәbul
etmәk vә Assambleya vә Üzv Dövlәtlәrә tәqdim etmәk, Assambleyanın tәsdiq olunması ilә
Tәşkilatın Baş Katibini dörd il müddәtinә tәyin etmәkdir.
Dövlәt Dәniz Administrasiyası qabaqcıl ölkәlәrin dәniz nәqliyyatı sahәsindә tәcrübәsinin
öyrәnilmәsi vә bu tәcrübәnin ölkәmizdә tәtbiqinә xüsusi diqqәt yetirir. Ölkәmiz bu sahәdә çoxtәrәfli
әmәkdaşlıq fәaliyyәtini tәkcә Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı ilә deyil, hәmçinin Beynәlxalq Әmәk
Tәşkilatı, Avropa Dәniz Tәhlükәsizliyi Agentliyi, Qara Dәniz İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı vә digәr
beynәlxalq vә regional qurumlarla da inkişaf etdirmәkdәdir.
 Qarşıda Dövlәt Dәniz Administrasiyasının iştirakı nәzәrdә tutulan tәdbirlәr barәdә
fikirlәrinizi bilmәk istәrdik.
 Mәlumat üçün bildirmәk istәrdim ki, Azәrbaycan nümayәndә heyәtinin cari ilin 21-25 noyabr
tarixlәrindә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının nüfuzlu tәşkilatı olan Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatının
London şәhәrindә yerlәşәn baş qәrargahında keçirilәcәk Dәniz Tәhlükәsizliyi Komitәsinin 97-ci
Sessiyasında iştirakı nәzәrdә tutulur.
Sessiyada üzv dövlәtlәrin diqqәtinin beynәlxalq ictimaiyyәti dәrindәn narahat edәn dәniz
quldurluğu hallarının qarşısının alınması ilә bağlı hәyata keçirilәn tәdbirlәr, bu istiqamәtdә
beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn hәrbi qüvvәlәrin sәfәrbәr edilmәsi ilә görülmüş işlәrә yönәldilmәsi
vә nümayәndә heyәtlәri tәrәfindәn hazırda dәniz quldurları tәrәfindәn әsirlikdә saxlanılan
dәnizçilәrin vәziyyәti, onların vә gәmilәrin azad olunması üçün hәyata keçirilәn tәdbirlәrin
güclәndirilmәsi üzrә müzakirәlәrin aparılması nәzәrdә tutulur.

Hәmçinin Sessiyada Azәrbaycanın da qoşulduğu “Dәnizdә insan hәyatının mühafizәsinә dair
Beynәlxalq Konvensiya”ya, “Dәnizçilәrin hazırlanmasına, onlara diplom verilmәsinә vә növbә
çәkmәyә dair Beynәlxalq Konvensiya”ya, elәcә dә “Maye qazları qalama şәklindә daşıyan
gәmilәrin inşası vә avadanlıqlarına dair Beynәlxalq Mәcәllә”yә, “Neft tankerlәrinin vә qalama
yüklәr daşıyan gәmilәrin yoxlanılması üzrә genişlәndirilmiş tәftiş proqramı haqqında Beynәlxalq
Mәcәllә”yә vә “Dayanıqlılığa dair Beynәlxalq Mәcәllә”yә tәklif edilәn dәyişikliklәrin nәzәrdәn
keçirilmәsi vә qeyd olunan tәkliflәrlә bağlı müzakirәlәrin aparılması planlaşdırılır.
Sessiya müddәtindә, hәmçinin Azәrbaycan nümayәndә heyәti Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatının
rәsmilәri, Sessiyaya qatılmış bir sıra üzv dövlәtlәrin nümayәndә heyәtlәri ilә görüşmәk vә müxtәlif
mәsәlәlәr üzrә fikir mübadilәsi aparmaq imkanı da әldә edәcәk ki, bu isә öz növbәsindә dәniz
nәqliyyatı sahәsindә görülәn işlәrin daha da sәmәrәli vә effektiv olmasına öz müsbәt töhfәsini
göstәrәcәk.
Qeyd edilәnlәrlә yanaşı bildirmәk istәrdim ki, әmәkdaşlarımızın bir sıra digәr mühüm әhәmiyyәtli
beynәlxalq vә regional sәviyyәlәrdә tәşkil edilәcәk tәdbirlәrdә yaxından iştirakları da nәzәrdә
tutulur ki, bununla әlaqәdar zәruri mәlumatlarla ictimaiyyәtimiz mәlumatlandırılacaqdır.
 Azәrbaycanın dәniz nәqliyyatı sahәsindә qoşulduğu beynәlxalq sәnәdlәr hansılardır?
- Qeyd etmәk istәrdim ki, ölkәmizin 1995ci ildәn Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatına üzv olduğu tarixdәn
etibarәn “Dәnizdә insan hәyatının mühafizәsinә dair Beynәlxalq Konvensiya” (SOLAS-74),
“Dәnizin gәmilәrdәn çirklәndirilmәsinin qarşısının alınmasına dair Beynәlxalq Konvensiya”
(MARPOL), “Dәnizçilәrin hazırlanmasına, onlara diplom verilmәsinә vә növbә çәkmәyә dair 1978
ci il tarixli Beynәlxalq Konvensiya” (STCW), “Dәnizdә gәmilәrin toqquşmasının qarşısının
alınmasına dair beynәlxalq qaydalar haqqında Konvensiya” (COLREG), “Beynәlxalq dәniz
gәmiçiliyinin asanlaşdırılması haqqında Konvensiya” kimi dәniz nәqliyyatı sahәsindә 20dәn çox
beynәlxalq konvensiya vә protokola qoşulmuşdur. Beynәlxalq konvensiya vә protokollardan irәli
gәlәrәk dәniz nәqliyyatı sahәsinә dair tәlәblәrin tәmin olunması qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş
sәlahiyyәtlәr çәrçivәsindә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Dәniz Administrasiyası tәrәfindәn
hәyata keçirilir.
Belә ki, “Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Dәniz Administrasiyasının yaradılması haqqında”
prezidentin 6 fevral 2006cı il tarixli 1271 nömrәli sәrәncamında Azәrbaycanda dәniz gәmiçiliyi
sahәsindә aparılan siyasәtin, habelә BMT-nin Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı vә digәr beynәlxalq dәniz
tәşkilatları ilә әmәkdaşlığın, Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq dәniz
konvensiyalarının icrasına nәzarәtin hәyata keçirilmәsi sәlahiyyәtlәrinin Administrasiyaya
tapşırılması mәsәlәsi öz әksini tapıb.
Dövlәt Dәniz Administrasiyası gәmiçilik sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr, tәşkilatlar vә
Azәrbaycanın dövlәt bayrağı altında üzәn gәmilәr tәrәfindәn bu konvensiyaların tәlәblәrinin yerinә
yetirilmәsinә nәzarәt işini hәyata keçirәrәk müvafiq sahәdә böyük uğurların qazanılmasını tәmin
edib.
Dövlәt Dәniz Administrasiyası tәrәfindәn dәnizçilәrin hazırlanması vә onlara diplomların verilmәsi
sahәsindә hәyata keçirilәn effektiv fәaliyyәtin nәticәsidir ki, 2011-ci ildә Avropa Dәniz Tәhlükәsizliyi
Agentliyi tәrәfindәn aparılmış yoxlamalar nәticәsindә Dövlәt Dәniz Administrasiyası tәrәfindәn
verilmiş diplom vә sertifikatlar Avropa İttifaqının direktivlәrinә uyğun olaraq Avropa
İttifaqı tәrәfindәn tanınmışdır vә xüsusi ilә qeyd edilmәlidir ki, Azәrbaycan Respublikası Beynәlxalq
Dәniz Tәşkilatının “Ağ siyahısı”na daxil edilib.
 Dәniz nәqliyyatı sahәsindә qanunvericiliyimizin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә görülmüş
işlәr vә gәlәcәk planlar barәdә danışardınız.
- Avropa İttifaqı tәrәfindәn Avropa Qonşuluq vә Tәrәfdaşlıq Alәtinin Azәrbaycan üzrә Fәaliyyәt
Proqramı çәrçivәsindә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Dәniz Administrasiyasında 2 il
müddәtindә “Azәrbaycan Respublikasında dәniz üzgüçülüyünün tәhlükәsizliyinin vә dәniz

mühitinin mühafizәsinin tәkmillәşdirilmәsi haqqında Tvinninq layihәsi” hәyata keçirilib.
Qeyd edilәn layihә çәrçivәsindә Avropa İttifaqı tәcrübәsi vә qanunvericiliyi nәzәrә alınmaqla
hazırlanmış “Dәniz limanları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanun layihәsinin “Normativ
hüquqi aktlar haqqında” Azәrbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 48ci maddәsinә
uyğun olaraq Nazirlәr Kabinetinә tәqdim edilmәsi tәmin edilib vә qeyd olunan Qanun 18 aprel
2014cü il tarixindә Milli Mәclis tәrәfindәn qәbul olunub.
7 fәsil vә 29 maddәdәn ibarәt olan adıçәkilәn qanun Azәrbaycanın dәniz limanlarında ticarәt
gәmiçiliyindәn yaranan münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsini, limanların inşası, açılması, bağlanması
qaydalarını, limanlarda fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsini, o cümlәdәn xidmәtlәrin göstәrilmәsi,
habelә limanlarda fәaliyyәtin dövlәt tәnzimlәnmәsinin әsaslarını müәyyәn edәn normativ
müddәaları özündә ehtiva edir.

Hәmçinin bu layihә çәrçivәsindә Administrasiya tәrәfindәn hazırlanmış 9 layihәdәn artıq 7-si
(“Azәrbaycan Respublikasının Dәniz Limanları Reyestrinin aparılması Qaydası”, “Gәmi agenti
haqqında Әsasnamә”, “Limanlarda gәmi agenti tәrәfindәn xidmәtlәrin göstәrilmәsi üçün sertifikatın
forması, qüvvәdә olma müddәti, verilmә vә lәğv edilmә Qaydası”, “Azәrbaycan Respublikasının
әrazi sularında üzmә Qaydaları”, “Limanlarda qanunsuz müdaxilә aktı zamanı tәhlükәsizliyin tәmin
edilmәsi Qaydası”, "Limanın vә limanın infrastruktur obyektlәrinin mühafizәsi Qaydası" vә "Dәniz
terminalının operatoru tәrәfindәn realizә olunan yükün vә ona görә hesablaşmaların uçotu
Qaydası") tәsdiq olunub.
Eyni zamanda adıçәkilәn Tvinninq layihәsi çәrçivәsindә dәniz üzgüçülüyünün tәhlükәsizliyi üzrә
Azәrbaycan qanunvericiliyinin “Dәnizin gәmilәrdәn çirklәndirilmәsinin qarşısının alınmasına dair
Beynәlxalq Konvensiya”ya uyğun olaraq tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı bir sıra mühüm sәnәdlәr işlәnib
hazırlanıb.
Qeyd edilәn layihәnin uğurlu icrasının davamı olaraq bildirmәk istәrdik ki, Azәrbaycan
Respublikasının Dövlәt Dәniz Administrasiyasında 2015ci ilin noyabr ayından әsas mәqsәdi dәniz
nәqliyyatı sahәsi üzrә normativ hüquqi aktların beynәlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasından
ibarәt olan “Azәrbaycan Respublikasında dәniz nәqliyyatı sahәsindә mәsuliyyәtin artırılmasında
Dövlәt Dәniz Administrasiyasına dәstәk” adlı Tvinninq layihәsinin hәyata keçirilmәsinә başlanılıb
ki, bu layihә çәrçivәsindә dәniz üzgüçülüyünün tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә әtraf mühitin
mühafizәsi ilә әlaqәdar gәmi sahiblәri vә dәnizçilәr üçün inzibati mәsuliyyәtin müәyyәn edilmәsini
nәzәrdә tutan İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinә dәyişikliklәr edilmәsini nәzәrdә tutan layihә hazırlanıb.
Hәmin layihә yekunlaşdırılaraq qısa bir zamanda aidiyyәti üzrә tәqdim edilәcәk.
 Dәniz üzgüçülüyünün tәhlükәsizliyi sahәsindә nә kimi işlәr görülüb?

 Mәlumat üçün qeyd etmәk istәrdim ki, Azәrbaycan prezidentinin
14 mart 2014-cü il tarixli 338 nömrәli sәrәncamına әsasәn ölkәmizin әrazisindә dәniz
üzgüçülüyünün tәhlükәsizliyinin daha sәmәrәli tәşkilini tәmin etmәk mәqsәdi ilә Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Dәniz Administrasiyasının tabeliyindә Dәniz Üzgüçülüyünün Tәhlükәsizliyi
Mәrkәzi yaradılıb.
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 23 may 2014-cü il tarixli 164 nömrәli Qәrarı ilә
tәsdiq edilmiş Nizamnamәyә әsasәn adıçәkilәn Mәrkәzin funksiyalarına Azәrbaycan
Respublikasının әrazi sularında vә liman akvatoriyalarında dәniz üzgüçülüyünün tәhlükәsizlik
sisteminin tәşkil olunması, gәmilәrin hәrәkәtinin idarә edilmәsi, gәmilәrdә yoxlamaların hәyata
keçirilmәsi, bәlәdçi xidmәtinin göstәrilmәsi, gәmilәrin uzaq mәsafәdәn izlәnilmәsi vә dәniz
üzgüçülüyünün tәhlükәsizliyinә aid digәr funksiyalar daxildir.
Dәniz Üzgüçülüyünün Tәhlükәsizliyi Mәrkәzinin yaradılması Azәrbaycanın qoşulduğu Beynәlxalq
Konvensiyaların tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsinә vә gәmilәrin nәzarәt yoxlamasının beynәlxalq
standartlara uyğun olaraq daha sәmәrәli vә effektiv hәyata keçirilmәsinә xidmәt göstәrәcәk.
Mәlumat üçün qeyd etmәk istәrdim ki, respublikamızda dәniz üzgüçülüyünün tәhlükәsizliyinin tәmin
olunmasında görülmüş işlәr vә tәşәkkül tapmış mövcud dövlәt nәzarәt üsulu mütәmadi olaraq
ölkәmizә sәfәrlәr edәn müstәqil beynәlxalq ekspertlәr, habelә Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı vә
Avropa Dәniz Tәhlükәsizliyi Agentliyi tәrәfindәn müsbәt dәyәrlәndirilәrәk alqışlanmışdır vә Dövlәt
Dәniz Administrasiyası tәrәfindәn mütәmadi olaraq dәniz üzgüçülüyünün tәhlükәsizliyi sahәsindә
görülmüş işlәr vә dәniz üzgüçülüyünün tәhlükәsizliyinin tәmin olunması sәviyyәsi barәdә
adıçәkilәn tәşkilatlara illik hesabatlar tәqdim edilir. Hәmçinin Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatının müvafiq
Qәtnamәsinә әsasәn 2014cü ildәn başlayaraq hәyata keçirilәn üzv dövlәtlәrin audit yoxlaması
prosesi çәrçivәsindә adıçәkilәn tәşkilatın müstәqil ekspertlәrinin yaxın dövrdә növbәti, müfәssәl
yoxlama missiyası ilә Respublikamıza sәfәri planlaşdırılır.
Audit yoxlamasının nәticәlәri Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı tәrәfindәn rәsmi olaraq Dövlәtә tәqdim
olunur vә audit yoxlamasının nәticәlәrindә әsas diqqәtin dәniz üzgüçülüyünün tәhlükәsizliyi ilә
bağlı Beynәlxalq Konvensiyalarda nәzәrdә tutulmuş dövlәt nәzarәtinin effektiv vә sәmәrәli hәyata
keçirilmәsinә yönәldiyini nәzәrә alsaq, hazırda formalaşdırılmış dövlәt nәzarәt mexanizmi audit
yoxlamasından müsbәt rәylә keçilәrәk respublikamızın dәniz nәqliyyatı sahәsindә Beynәlxalq
Konvensiyaların tәlәblәrindәn irәli gәlәn öhdәliklәrinin icrasının, habelә Beynәlxalq Dәniz
Tәşkilatında, elәcә dә beynәlxalq alәmdә dәniz nәqliyyatı sahәsindә müsbәt imicinin qorunub
saxlanılmasının vә daha da artmasının qarantı hesab edilmәlidir.
 Halhazırda Azәrbaycanın dövlәt bayrağı altında üzәn neçә gәmi var?
- Halhazırda Azәrbaycanın dövlәt bayrağı altında üzәn 826 gәmi var. Dәniz üzgüçülüyünün
tәhlükәsizliyi baxımından mühüm göstәrici olan dәniz donanmasını tәşkil edәn hәmin gәmilәrin
orta yaş hәddinin daha da azaldılması başlıca hәdәf kimi müәyyәn olunub vә ölkәmizin tranzit
potensialının güclәndirilmәsi mәqsәdi ilә donanmanın yenilәnmәsi vә müasir tәlәblәrә cavab verәn
yeni gәmilәrin tikintisi daim diqqәt mәrkәzindә saxlanılır vә bu mәsәlәyә tәrәfimizdәn xüsusi
hәssaslıqla yanaşılır.
Mәlumat üçün bildirmәk istәrdim ki, "Azәrbaycan Xәzәr Dәniz Gәmiçiliyi" QSC-nin sifarişi әsasında
öz maddi imkanları hesabına Bakı Gәmiqayırma Zavodunda Xәzәr dәnizindә ilk olacaq iki әdәd
yeni unikal Ro-Pax tipli bәrә gәmisinin inşası, elәcә dә quru yük gәmilәrinin, dәnizdә neft vә qaz
әmәliyyatlarının aparılmasına xidmәt edәn ixtisaslaşmış donanma üçün tәlәb olunan gәmilәrin
alınması nәzәrdә tutulub.
Qeyd edilmәlidir ki, Azәrbaycanda gәmiçilik sahәsi üçün strateji әhәmiyyәtә malik olan bu sifarişlәr
yalnız Azәrbaycan Xәzәr Dәniz Gәmiçiliyinin donanmasının yenilәnmәsi üçün deyil, eyni zamanda
Azәrbaycanda yerli gәmiqayırma tәcrübәsinin zәnginlәşmәsi üçün dә çox mühümdür.
Xüsusilә vurğulanmalıdır ki, ölkәmizdә gәmiçilik sahәsindә mövcud infrastrukturun
tәkmillәşdirilmәsi, habelә regionda әn iri, müasir vә güclü potensiala malik milli gәmiqayırma

zavodunun tikintisi dәniz nәqliyyatı sahәsinә dövlәtimiz tәrәfindәn göstәrilәn dәstәyin bariz
nümunәsidir.
 Respublikamızın әrazisi üzәrindәn keçәn beynәlxalq vә regional nәqliyyat dәhlizlәrinin
inkişafı vә sәmәrәliliyinin artırılması istiqamәtindә görülәn işlәr barәdә mәlumat verәrdiniz.
- Bildiyiniz kimi, dәniz yolları, digәr nәqliyyat xәtlәri bәşәr sivilizasiyasının tarixindә hәmişә çox
böyük rol oynayıb, hәyatın bütün sahәlәrinә öz mühüm tәsirini daim göstәrib. Şәrqlә Qәrbi
birlәşdirәn tranzit qovşağı kimi әlverişli coğrafi mövqeyә vә zәngin tәbii sәrvәtlәrә malik olan
ölkәmiz, elәcә dә regionun inkişafı üçün yeni imkanların yaradılması, bu әrazilәrdә yaşayan
insanların rifahına töhfә verilmәsi baxımından nәqliyyat dәhlizlәrinin tәhlükәsizliyinin vә
etibarlılığının tәmin edilmәsi çox vacib bir mәsәlәdir.
Bu gün Administrasiya tәrәfindәn regionun lider dövlәtinә çevrilәn ölkәmiz üzrә dәniz nәqliyyatı ilә
daşımaların tәhlükәsiz hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә dәniz üzgüçülüyünün tәhlükәsizliyinin
sәmәrәli vә effektiv tәşkili, elәcә dә gәmilәrin limanlara girişi vә çıxışı zamanı vaxt itkisinin dә
qarşısının alınması istiqamәtindә mәqsәdyönlü işlәr görülür vә hәmin işlәr ciddi nәzarәtdә
saxlanılır.
Xüsusi ilә vurğulanmalıdır ki, dәniz nәqliyyatı ilә daşımaların hәyata keçirilmәsi tәhlükәsiz vә
etibarlı olmasa bu sahә әcnәbi vә yerli yük sahiblәri üçün heç zaman cәlbedici ola bilmәz. Belә ki,
qeyd edilәn amil nәqliyyat dәhlizlәri ilә tranzit yükdaşımalarının hәyata keçirilmәsindә yük
sahiblәrinin daim xüsusi diqqәt etdiklәri mәsәlәdir.
Ölkәmizin әrazisi üzәrindәn keçәn beynәlxalq vә regional nәqliyyat dәhlizlәri üzrә gәmilәrin
hәrәkәtinin optimallaşdırılması, dәniz vә digәr nәqliyyat növlәri arasında nәqliyyat qovşaqlarında
yük sahiblәri, operatorlar, ekspeditorlar, agentlik vә digәr tәşkilatlarla qarşılıqlı münasibәtlәrin
tәkmillәşdirilmәsi, dәniz yollarında naviqasiya tәminatının yüksәldilmәsi, elәcә dә naviqasiya
avadanlıqlarının yeni avadanlıqlarla әvәz edilmәsi istiqamәtindә Dövlәt Dәniz
Administrasiyası tәrәfindәn müvafiq işlәr görülür vә demәk olar ki, hәmin işlәr bu yaxınlarda
yekunlaşdırılacaq.
Әminәm ki, Administrasiya tәrәfindәn, hәmçinin dәniz nәqliyyatının inkişaf etdirilmәsi, nәqliyyat
donanmasının dünya bazarında qarşıya çıxan rәqabәtin tәlәblәrinә uyğunlaşdırılması üçün
yenilәşdirilmәsi istiqamәtindә atılan mühüm addımlar dәniz nәqliyyatı ilә daşımaların hәyata
keçirilmәsinә öz müsbәt töhfәsini verәcәk.
- Dövlәt Dәniz Administrasiyası tәrәfindәn dәniz nәqliyyatı sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn
şirkәtlәrә, elәcә dә vәtәndaşlarımıza yaradılmış şәrait barәdә fikirlәriniz maraqlı olardı.
- Qeyd etmәk istәrdim ki, halhazırda Dövlәt Dәniz Administrasiyası tәrәfindәn göstәrilәn
xidmәtlәrin demәk olar ki, hamısı elektronlaşdırılıb. Hüquqi vә ya fiziki şәxslәr tәrәfindәn
Administrasiyaya ünvanlanan müraciәtlәr hәtta qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş müddәtdәn dә az
bir zamanda әmәkdaşlarımız tәrәfindәn әtraflı şәkildә cavablandırılır vә hәmin müraciәtlәrin böyük
әksәriyyәti dәrhal öz müsbәt hәllini tapır.
Xüsusilә bildirmәk istәrdim ki, Administrasiya tәrәfindәn daim olaraq dәniz nәqliyyatı sahәsi üzrә
fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrә qarşılaşdıqları problemlәrin nәzәri vә praktiki hәlli yolları izah edilir vә
gәlәcәkdә bu kimi hallarla qarşılaşmamaları üçün qabaqcıl beynәlxalq tәcrübә dә nәzәrә
alınmaqla müvafiq tövsiyәlәr verilir.
Bununla yanaşı vurğulanmalıdır ki, dәniz nәqliyyatı müәssisәlәri, digәr tәşkilatlar, elәcә dә
vәtәndaşlarla operativ әlaqәnin daim tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә Dövlәt Dәniz Administrasiyasında
hәftәnin yeddi günü hәr gün 24 saat aktiv olmaqla “Qaynar xәtt” rabitә әlaqәsi fәaliyyәt
göstәrmәkdәdir, elәcә dә vәtәndaşlarımız Administrasiyanın rәsmi internet sәhifәsindә yaradılmış
interaktiv sualcavab bölmәsi vasitәsilә dә Administrasiyaya aidiyyәti mәsәlәlәr üzrә müraciәtlәr
ünvanlaya bilәrlәr.

