Бурахылыш 1
Issue 1

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЦДАФИЯ НАЗИРЛИЙИ
ƏMƏLİYYAT BAŞ İDARƏSİ
NAVİQASİYA VƏ KARTOQRAFİYA İDARƏSİ
HİDROQRAFİYA VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ MƏRKƏZİ
MINISTRY OF DEFENCE OF AZERBAIJAN REPUBLIC
DEPARTMENT OF NAVIGATION AND CARTOGRAPHY
OF OPERATIONAL HEADQUARTERS
CENTR OF HYDROGRAPHY AND CARTOGRAPHY

ДЯНИЗЧИЛЯРЯ БИЛДИРИШЛЯР
NOTICES TO MARINERS
ХЯЗЯР ДЯНИЗИ
CASPIAN SEA
Базарертяси, 25 yanvar 2016
Monday, 25 january 2016

№ 1-8

Дянизчиляря Билдиришляря ясасян дяниз хяритяляри və цзмя цчцн вясаитляр корректя едилмялидир.
Дянизчиляря Билдиришлярин щяр бурахылышын юз сыра сайы вар. Билдиришлярин сыраланмасы тягвим или ярзиндя 1-дян
башлайараг апарылыр.
Аzərbaycan Respublikası Мüdafiə Nazirliyi Ямялиййат Баш Идарясинин Навигасийа вя Картографийа Идарясинин
Hidroqrafiya və Xəritəçəkmə Mərkəzinin Дянизчиляря Билдиришляриндя юлкя дахили вя хариъи мянбялярдян дахил олан,
Хязяр дянизиндя навигасийа шяраитинин дяйишилмяси щаггында мялуматлар dərc олунур. Хяритялярин, лосийа вя диэяр цзмя
рящбяр сянядляринин мцасир сявиййядя сахланылмасы цчцн Hidroqrafiya və Xəritəçəkmə Mərkəzi дянизчилярдян
ашаьыдаки мялуматлар щаггында хябяр вермяйи хащиш едир:
1) Dənizçilik цчцн йени тапылмыш тящлцкяляр: банкалар, дайазлыглар, дашлар, гайалар, вулканик йаранмалар
вя с.;
2) Хяритялярин, лосийаларын вя диэяр цзмя цчцн рящбяр сянядлярин ярази иля уйьунсузлуьу;
3) Dənizçilik тящлцкясизлийини тямин етмяк вя йерин тяйинини асанлашдырмаг мягсяди иля эюзя чарпан
мянтягялярин, обйектлярин вя диэяр мялуматларын хяритяляря дахил едилмяси.
Тящлцкя щаггында мялумат веряркян, онун дягиг йерини эюстярмяк лазымдыр.
Китаблара ясасландыгда онларын няшр илини вя сящифясини гейд етмяк ваъибдир. Хяритяляря вя дахил олан ъоьрафи
координатлара ясасландыгда ися, мялумата аид олан хяритянин няшр или, хяритянин нюмряси гейд олунур. Мялуматлар
Hidroqrafiya və Xəritəçəkmə Mərkəzinin ашаьдакы цнванына эюндярилмялидир:
AZ 1117, Бакы шящяри,
Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi,
Yahya Hüseynov küçəsi,
Biləcəri-14 H/şəh.
Тел/ факс: (+99412) 404-79-25
е-маил: hydrography@mod.gov.az

Nautical charts and for sailing books should be immediately corrected according to Notices to Mariners. Each
Notices to Mariners edition has its own ordinal number. Notices to Mariners numeration is keeping continuously during
the calendar year. In Notices to Mariners, which published by Ministry of Defence of Azerbaijan Republic Centr of
Hydrography and Cartography of Department of Navigation and Cartography of Operational Headquarters are issued in
order to inform mariners about all changes of navigational situation on Caspian Sea obtained from inside of the country
and foreign sources. To update charts and sailing directions for mariners are requested to inform Centr of Hydrography
and Cartography about the following:
1) New detected obstructions like banks, shoals, stones, rocks, volcanic formations, etc.;
2) All divergences between charts, sailing directions and locality;
3) Necessity to chart information on conspicuous marks, objects and other information to facilitate
position finding and ensure safe navigation.
Reporting data about obstructions it is necessary as possible clear to indicate their location.
Referring to book issuing it is necessary to point out the year of edition and page number. Referring to charts and
reporting geographic coordinates it is obligatory to indicate the number of chart concerned and year of its edition.
Information should be communicated to:
AZ 1117, Baku,
Bilacari village,
Yahya Huseynov street,
Bilacari – 14 m/town
Tel/fax: (+99412) 404-79-25
e-mail: hydrography@mod.gov.az

Mövcud dənizçilərə bildirişləri yeni nəşrin buraxılışına qədər saxlamaq zəruridir.
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XƏZƏR DƏNİZİ

№ 1. Elan.
Dənizçilərə bildirişlərin alınması üçün hərbi hissələr və mülki təşkilatlar tərəfindən
sifarişlərin verilmə qaydaları.
1. Dənizçilərə bildirişlər (bundan sonra DB) Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrə və bölmələrinə ödənişsiz
verilir.
Digər hərbi hissə və bölmələrə, mülki təşkilatlara və gəmi sahiblərinə isə ödənişli əsaslarla verilir.
2. Hərbi hissələr və bölmələr, mülki təşkilatlar və gəmi sahibləri cari ilin 1 dekabr tarixinə qədər növbəti il üçün
tələb olunan DB-in miqdarına dair sifariş təqdim etməlidirlər
3. Hərbi hissələr və bölmələr, mülki təşkilatlar və gəmi sahibləri DB-ni əldə etmək üçün sifarişlə Müdafiə
Nazirliyinin Əməliyyat Baş Idarəsinin Naviqasiya və Kartoqrafiya Idarəsinə aşağıda göstğrilən ünvana müraciət
etməlidir:
Müdafiə Nazirliyi
Əməliyyat Baş İdarəsinin
Naviqasiya və Kartoqrafiya İdarəsi
Parlament prospekti 3,
Bakı şəhəri, AZ 1073.
4. Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissə və bölmələrinin sifarişi hissənin (bölmənin) komandiri (rəisi) tərəfindən
imzalanmalıdır.
Digər hərbi həssə və bölmələrin, mülki təşkilatların və gəmi sahiblərinin sifarişi təşkilat rəhbəri tərəfindən
imzalanmalıdır və gələn sifarişdə dəqiq ünvan, poçt indeksi, bank rekvizitləri göstərilməlidir. Sifarişdə təşkilat DB
alınması üçün ödənişə zəmanət verməlidir.
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№ 2. Dənizçilərin nəzərinə
Dənizçilərə bildirişlər. Dəniz xəritələrinin və üzmə üçün vəsaitlərin korrekturası
DB üzmə rejimində baş verən naviqasiya dəyişiklikləri haqqında məlumatların dənizçilərə vaxtında çatdırmaq
məqsədi ilə dərc olunur.
Müdafiə Nazirliyinin Əməliyyat Baş İdarəsinin Naviqasiya və Kartoqrafiya Idarəsinin Hidroqrafiya və
Xəritəçəkmə Mərkəzinin (bundan sonra H və XM) DB-ində Xəzər dənizinın Azərbaycan sektoruna dair məlumatlar
dərc olunur.
DB məlumatın daxil olmasıdan asılı olaraq ayrı-ayrı buraxılışlarla nəşr olunur. Hər buraxılış öz sıra nömrəsinə
malikdir. DB-in nömrələnməsi təqvim ili ərzində aparılır.
DB-də obyektlərin mövqeyi coğrafi koordinatlarla göstərilib (Pulkovo 1942), uzunluq Qrinviçdən göstərilir.
Xəritələrin korrekturası üçün koordinatlar daha iri miqyaslı xəritəyə uyğun göstərilir.
İstiqamət həqiqi dərəcə ilə göstərilir.
Stvorların istiqaməti ikitərəfli göstərilib: birincisi – sahildən (arxa işarədən ön işarəyə), ikincisi – dənizdən.
Yanan ишıqların, майакларын və parlayan işarələrin sектор сярщядляринин истигамятлярi ишыq мянбяйиндян
дяряъя иля эюстярилир вя саат ягряби истигамятиндя щесабланыр.
Hцндцрлцкляр метрля göstərilib. Навигасийа аваданлыглары васитялярин ишыгларынын щцндцрлцкляри дяниз
сявиййясиндян, тикилилярин щцндцрлцкляри ися юзцлдян эюстярилир. Яэяр тикилинин щцндцрлцйц дяниз сявиййясиндян
göstərilibsə, o zaman bu габагъадан müzakirə olunur.
Даьларын, тяпялярин вя саир тябии обйектлярин щцндцрлцкляри Кронштадт футштокунун сыфıрындан верилир.
Hündürlükləri Хязяр дянизин орта сявиййясиня эятирмяк цчцн, onları 28,0 метр артырмаг лазымдыр.
Ишыгларын эюрцнмя узаглыğı дяниз мили иля эюстярилир.
Дяринликляр метрля верилиб вя дянизин орта сявиййясиня эятирилиб, щансы ки Кронштадт футштокунун сыфрындан
28 метр ашаьыдыр. Цзмя эцнц фактики дяринлийи тяйин етмяк цчцн хяритядя эюстярилян дяринликлярə юз ишаряляри иля
dərinlik дцзялишləri əlavə етмяк лазымдыр.
ДB даими, мцвяггяти вя илкин ола биляр.
Даими DB адятян тез-тез дяйишикликляря мяруз галмайаn мялуматлар dərc olunan zaman çap олунур.
Мцвяггяти DB узунсцрмяйян характерли мялуматлар dərc olunan zaman çap олунур (мясялян: цзян
навигасийа аваданлыгларı васитяляринин мцвяггяти quraşdırılanda вя йа чыхарылanda, навигасийа аваданлыглары
васитяляринин мцвяггяти штат йери вя йа иш режими дяйишilдикдя).
Мцвяггяти билдиришин нюмрясинин йанында мютяризядя «М» щярфи гойулур.
Öз ящямиййятини итирмяйян мцвяггяти DB нювбяти тягвим илинин яввялиндя тякрарланыр.
Mətndə qüvvədə olma müddəti göstərilən müvəqqəti DB müddəti qurtardıqda avtomatik olaraq qüvvədən
düşürlər.
Илкин DB навигасийа вязиййятин йахын заманı baş verən тяхминi дяйишикликляр dərc olunan zaman çap олунур.
Илкин билдиришин нюмрясинин йанында мютярязядя «И» щярфи гойулур.
ДB-nin бурахылышы цч bölmədən ибарятдир:
- цмуми мялумат;
- xяритялярин корректурасы;
- kitabların корректурасы.
«Üмуми мялумат» бюлмясиндя хяритялярин корректурасыны тяляб етмяйян цмуми характерли мялуматlar dərc
edilir (еланlar, хябярдарлыгlar вя с.).
«Хяритялярин корректурасы» бюлмясиндя yalnız хяритялярин корректурасына аид мялуматлар dərc edilir.
Kорректура едилмяси цчцн эюстяришляр стандарт сюзлярля верилир (чякмяк, ляьв етмяк, дцзялтмяк, yerini dəyişмяк вя
с.); хяритяляр цчцн гейдлярин вя хябярдарлыгларын мятни йапышдырма шяклиндя ДБ бурахылышларынын сонунда чап олунур.
Müəyyənn бяндlər иля корректура олунан хяритялярin нюмрясинин саьında мцвафиг бяндlərə вя бюлмяlərə
korrektura edilməsi üçün link göstərilir. Мигйасı kiçik olduğdan корректura олуна билмяйян хяритяляр DB-də
эюстярилмир.
«Kitabların корректурасы» бюлмясиндя мцвафиг корректура olunan vəsaitin formasına uyğun üzmə üçün
vəsaitlərin korrekturası dərc olunur.
Мцвяггяти вя илкин DB, щямчинин Sahilboyu Xəbərdarlıq üzrə хяритялярин вя цзмя цчцн vəsaitlərin
корректuraсı sadə карандашла едилир.
Daimi DB-lə хяритялярин вя цзмя цчцн vəsaitlərin корректuraсı qırmızı rənglə едилир.
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№ 3. Навигасийа мялуматларынын дянизчиляря чатдырылма гайдалары.
1. Dənizdə naviqasiya vəziyyətinin və üzmə rejimində baş verən dəyişikliklər barədə dənizçilərə xəbərdar edilir
aşağıdakı göstərilən kimidir:
- Sahilboyu Xəbərdarlıqları (bundan sonra SX) ötürməklə.
- H və XM-nin DB-in çap nəşrləri dənizçilərə çatdırılmaqla.
2. Naviqasiya xəbərdarlıqların radiostansiyalar vasitəsi ilə ötürülmə qaydası 2003 №-li «Naviqasiya
Avadanlıqları Vasitələri və Naviqasiya Hidrometeoroloji Məlumatların ötürülmə cədvəli» kitabında göstərilib.
3. SX yanvar ayının 1-dən başlayan sıra nömrəsinə malikdir. Qüvvədə olma müddəti ilə elan olunmuş SX xüsusi
elan olmadan ləğv olunur. Dreyf olan obyektlər barədə SX 3 gün müddətində qüvvədə olurlar.
4. Gəmilərə daxil olmuş bütün naviqasiya məlumatları qeydə alınır. Gəmilərdə cari və əvvəlki illərin DB-ri
qorunub saxlanılır, lakin gəmi sahibləri daha uzun saxlanma müddətini təyin edə bilərlər.
5. SX-ın DB-də dərc olunmuş məzmunu, bu bildirişlər elan olduqdan sonra ləğv edilir. Ləğv olunma əlavə
xəbərdarlıqla həyata keçirilir. Bu SX-nı əldə edən dənizdəki gəmilər müvafiq bildirişi almayana qədər xəritələrin
korrekturasını dəyişdirmirlər.
MİSAL:
02.12.15 22.45
BAKI – 185
SX – 165
1. 42/15 DB BURAXILIŞI ALINMAQLA 12\15 NÖMRƏ LƏĞV EDİLİR.
2.BU NÖMRƏ LƏĞV EDİLİR =
6. Qüvvədə olan SX-ın siyahısı hər gün 00:00-da ötürülür.
7. Təhlükəli əməliyyatlar barədə SX əməliyyatların başlamasından 5 gün əvvəl ötürülür.
8. Gəmilər üçün DB və SX rəsmi sənəd sayılır və istifadəsi mütləqdir.
9. Gəmi komandiri (gəmi kapitanı) gəmi sürücülüyü üçün təhlükə ilə qarşılaşanda yaxud aşkar edəndə, əldə
edən bütün vasitələrlə yaxınlıqdakı gəmilərə, həmçinin əlaqə yarada biləcəyi ilk sahil məntəqəsindən səlahiyyətli
orqanlara məlumatı ötürməlidirlər.
Gəmi sürücülüyü üçün təhlükəli olan növbədən kənar xəbərdarlığı qəbul edən təşkilatlar bu xəbərdarlıqları H
və XM-nə ötürürlər. Qəbul olunmuş xəbərdarlıq əsasında H və XM tərəfindən Sahilboyu Xəbərdarlıq tərtib olunur
və təcili olaraq bütün dənizçilərə ötürülür.
NAVİQASİYA MƏLUMATLARININ TƏŞKİLİNİN SXEMİ

Мцдафия Назирлийи
Яmялиййат Баш Идаряси
Навигасийа вя Картографийа Идаряси
Hidroqrafiya və Xəritəçəkmə Mərkəzi

Мцлки тяшкилатлар və
gəmi sahibləri,
hərbi bölmələri

Азярбайъан Республикасы
Дювлят Дяниз Администрасийасынын
Милли Мяркяз

Дяниздяки эямиляри
Телефон:

Факс:

Е-маил:

Радиорабитя:
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ЩДГ-нин
бюлмяляри

Дяниздяки щярби
эямиляр

№4. Kontinental şelfdə tikiliərin və başqa qurğuların qurulması üçün razılaşdırma qaydaları və tikinti
zonasında gəmiçiliyinin təhlükəsizliyi təmin edilməsi
1.Tabeçiliyindən asılı olmayaraq bütün təşkilatlar, həmçinin HDQ xidmət və hissələri kontinental şelfdə
stasionar tikililərin və qurğuların inşasına (qoyulmasına), təbii sərvətlərin araşdırılmasına, öyrənilməsinə və
kəşfiyyatına yalnız müvafiq səlahiyyətli orqanlarla razırlaşdırma sonra həyata keçirə bilərlər.
2. Elmi-tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsi və Xəzər dənizinin şelfində tikililərin və başqa qurğuların inşa
edilməsində (qurulmasında) tədqiqatların elmi rəhbərləri, elmi-tədqiqat gəmilərinin kapitanları, bundan əlavə böyük
rütbəli dəniz rəisləri idarə etdikləri zonalarda «Xəzər dənizinin üzmə rejimi»-ni rəhbər tutmalıdırlar.
3. Kontinental şelfdə tikililərin (qurğuların) inşasını planlaşdıran nazirliklər və müəssisələrə üzmə təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün işə başlamazdan 3 (üç) ay əvvəl Müdafiə Nazirliyi Əməliyyat Baş Idarəsinin
Naviqasiya və Kartoqrafiya İdarəsi (bundan sonra N və Kİ) ilə razılaşması məsləhət görülür.
Razılaşdırma üçün sənədlərdə göstərilməlidir:
a) obyektin müşahidə, səs və radiotexniki vasitələr ilə naviqasiya çəpərlənməsi sxemi;
b) təklif olunan təhlükəsizlik zonasının sxemi.
4. Qadağan olunmuş və xüsusi üzmə rejimli rayonlarda işlərin keçirilməsinə ehtiyac olanda gəmi sahibləri bu
işlərin icra edilməsi üçün N və Kİ-dən icazə almalıdır.
İcazə üçün sənədlərdə göstərilməlidir:
- gəmilərin sayı və növü;
- işlərin aparılacağı rayonun dəqiq sərhədləri;
- rayonda aparılacak əməliyyatların başlanma sona çatma vaxtı və tarixi;
- görülən işlərin xarakteri.
Rayonda aparılacak əməliyyatların başlanma sona çatma dəqiq vaxtı və tarixi H və XM-nə bildirilməlidir.
5. Tikililərin və başqa qurğuların inşasına N və Kİ-ən razılaşdırma əvvəl təşkilatlar əlaqədar nazirliklər və
müəssisələr ilə sifarişləri razılaşdırılmalı və qüvvədə olan qanunveriliciyə uyğun olaraq kontinental şelfdə təbii
sərvətlərin araşdırılması, öyrənilməsi və kəşfiyyatı üzrə işlərin qeydiyyatını aparmalıdırlar.
6. Kontinental şelfdə inşa olunan tikililərin və başqa qurğuların yerləri gəmi sürücülüyü üçün əhəmiyyət kəsb
edən dəniz yollarında əngəl törədməmək, həmçinin sanitar və balıq təsərrüfat şəraitini ağırlaşdırmamaq şərti ilə
seçilməlidir.
7. İnşa olunan tikililərin (qurğuların) ətrafında təhlükəsizlik zonaları yaradılır hansılar ki, tikililərin (qurğuların)
bayır qırağının istənilən suüstü və ya sualtı nöqtəsindən 500 metr məsafəyə qədər uzadılır.
8. Tikilinin (qurğunun) inşa üçün təxmin olunduğu yer və təhlükəsizlik zonası (ehtiyac ilə) naviqasiya
avadanlıqları vasitələri (bundan sonra NAV) ilə əvvəlcədən çəpərlənməlidir. Çəpərləmə haqqındakı məlumatı isə
dənizçilərin xəbərdar edilməsi üçün H və KM-nə bildirmək vacibdir.
Əgər tikili (qurğu) və sahil arasında hər hansı obyektlərin inşası gəmilərin hərəkətinə əngəl törədərsə, onda
həmin obyektlər də həmçinin lazımi NAV ilə çəpərlənməlidir.
9. Ян мцщцм вя мясулиййятли мярщяля тикилинин (гурьунун) вя онун юзцлцнцн демонтажыдыр. Бу нюв ишя хцсуси
диггят йюнялтмяк лазымдыр. Тикилинин (qurğunun) йерляшдийи дибin яразиси ясаслы шякилдя тядгиг олунмалы, (дяринлик
йол верирся) тралланмалы вя диггятля дальыъларла юйрянилмялидир.
Дибин тядгиг edilməsi цзря ишляр тикилилярин сащибляри тяряфиндян йериня йетирилир.
Dalğıc baxışı aktı və dальыъларын диб тядгиги digər materialları H və XM-nə тягдим едилмялидир.
10. Континентал шелфдя тикилиni (гурьуnu) inşa edən тяшкилат дярщал H və XM-nə aşağıdakı мялуматı
вермялидир:
а) тикилиnin (гурьуnun) ina йерини чяпярляnmiş, ишя салынмış НАВ-in гойулмасы вя həmçinin onların bütün növ
дяйишикликлярi, фяалиййяти вя йерляшмяси barədə;
б) континентал шелфдя тикилиnin (гурьунун) inşa üzrə ишлярин башланьыъы вя сону barədə;
ъ) тикилинин (гурьунун) истифадясинин дайандырылмасы вя демонтажынын башланмасы barədə;
ч) тикилиnin (гурьуnun) ляьв олунмасы barədə;
д) щесабат материалларынын ялавяси иля диб мцшащидялярин нятиъяляри barədə.
11. Kонтинентал шелфдя тикилинин (гурьунун) inşasını, тящлцкясизлик зонасынын вя цзмя режиминин мцяййян
едилмяси, НАВ-in шелфдя гойулмаsı вя эютцрцлмяси щагда мялуматлар DB-də елан едиляъякдир.
12. Елми тядгигат ишлярини йериня йетирən елми-тядгигат эямиляри щярби эямиляринин вя Hərbi Dəniz
Qüvvələrinin təminedici эямиляринин щярякятиня щямчинин elan olunmuş tövsiyyə olunan yollar ilə щярякят едян
bütün эямилярин щярякятиня мане олмамалыдыр.
13. Щал-щазырки гайдалар онларын няшри иля гцввяйя минир. Онлары билмяк вя ъидди йериня йетирмяк бцтцн
тяшкилатларын рящбярляри вя Хязяр дянизинин шелфиндя щяр hансы бир ишляри апаран елми-тядгигат эямиляринин капитанлары
билмяйя борълудурлар.
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№ 5. Тикинти, щидротехникi, дибдяринляşdirмя, рейд аваданлыьынын quraşdırılması, суалты кабелин çəkilməsi вя
диэяр дяниз ишляри иъра едян тяшкилатлара мцраъиятляр
Суцстц вя йа суалты навигасийа шяраитиня бирбаша вя йа долайсыйла тясир edən тикинти, щидротехникi,
дибдяринляşdirmə, рейд аваданлыьынын quraşdırılmasını, суалты кабелин кечирилмясини планлашдыран вя щяйата кечирян
бцтцн мцяссисяляр вя тяшкилатлар N və Kİ иля тикинти вя ашаьыда эюстярилян ишляри йериня йетирərkən
razılaşdırılmalıdır:
- дибдяринляшдирмя ишляри;
- лиманларын, лиман мянтягяляринин вя айры-айры диэяр тяйинатлы щидротехники гурьуларын тикинтиси вя
реконструксийасы;
- дяниз сащилиндя йерляшян шящярлярин, сянайе комплекслярин вя бцтцн эями тямир мцяссисяляринин ümumi
планların иншааsı вя инкишафı;
- сащилбойу kurort zonalarında район планлашдырma схемləri;
- dənizin sahilinda щцндцрлцйц 20 метрдян чох олaн тикилилярин иншаасı;
- ютцрцъц вя гябуледиъи радиомяркязлярин иншаасы;
- donanma обйектляринин чяпярляриндяn 1 км радиусunда щяр щансы бир тикилинин иншаасы вя мeшялярин гырылмасы;
- лиманlarda вя сащилбойу rayonlarda dəniz юлчмя işləri;
- дяниз сащилиндян 5 км золаğınда эеодезийа işləri;
- NAV-дян 2 км радиусunда tikilən, dəniz tərəfdən sahildə эюрцнян бцтцн обйектляри;
- сащилдя100 ватт гцввясиндя даими вя мцнтязям ишыг мянбяляринин бир нюгтядя иншaасы вя гурашдырылмасы;
- йцксякволтлу рабитя elektrik ötürmə xətlərinin трасларынын, нефт вя газ боруларынын сащилбойу чякилмяси вя
дярин канализасийа хяtляринин дянизя чыхышы;
- лиман, лиман нюгтяляринин вя рейдлярин акваторийасында цзян чяпярин гурашдырылмасы;
- сащил васитяляринин навигасийа аваданлыгларынын иншасы вя гурашдырылмасы;
- щцндцрлцйц 2 метрдян йцксяк олан аьаъ вя колларын sahildəki NAV-dan1 km radiusunda якилмяси;
Яэяр адычякилян ишляр щяр щансы бир мцяссисянин вя йа тяшкилатын ихтийарында олан акваторийада йериня йетирилирся,
onda бу ишляр щагqınда мялуматlarын мцяййян олунмуш гайдалара мцвафиг олараг тягдим олунмасында щямин
акваторийаda йерляшən həmin мцяссися мясулиййят дашыйыр.
Yени дяринликлярин елан едилмяси və картографийа мягсяди иля истифадя üçün öлчмя материалларынын цзяриня ölçmə
işlırin щесабатларын суряти ялавя олунuр.
Müvəqqəti sahil NAV-in və ştatdankənar üzən çəpərlərin quraşdırılması bildirişlərdə ким тяряфinдян, щансы
мягсядлярля вя щансы мцддятя гойулması вя онларын хариъи эюрцнцшцня аид мялуматлар göstərilməlidir.
Мялуматлар дягиг, дольун olmalı, икили мяна дашымамалы вя цзмя цчцн хяритя вя рящбяр sənədlərin
корректurası üçün бцтцн суаллара ъаваб вермялидир.
Эямичилийин тящлцкясизлийиni təmin edilməsi мягсяди iля навигасийа шяраитинин дяйишилмясиня йюнялдилмиш
тядбирлярин N və Kİ-in разылыьы олмадан щяйата кечирилмяси гяти гадаьанdıр. (Mясялян: елан олунмаyan районларда
грунтун тюкцлмяси, щяр щансы бир цзян vasitəni гойулмасы вя ya götürülməsi, навигасийа цчцн ящямиййят кясб
едян ишыг вя ишарялярин гойулмасы вя ya götürülməsi.)

№ 6. Хябярдарлыглар
1. Bütün dənizçilərin «Xəzər dənizinin üzmə rejimi»-nin tələblərinə ciddi riayət etmələri vacibdir.
2. Üzən xябярдаредиъи ишаряляр эямиляр тяряфиндян зядялянярся эями командирляри (капитанлары) дярщал
щасарлама ишляринин бярпа едилмясиня даир тядбирлярин эюрцлмяси цчцн H və XM-nə мялумат вермялидир.
3. Кабели тясадцфи галдырдыгда дянизчиляр лювбяри максимал ещтийатла азад етмялидирляр. Лювбяря галдырылан кабели
гырылма гцввяти 5 тондан аз олмайан kəndir lifindən hazırlanmış (поладдан) тросла юзц иля апармаг вя лювбяр
зянъирини йаваш-йаваш бурахмаг лазымдыр.
Lювбяр kабелдян азад едилəndən sonra kəndir lifindən hazırlanmış тросu кясмяк.
Кабелин галдырылма фактыны N və Kİ-nə мялумат вермяк лазымдыр. Мялуматда щадисянин тарихи, вахты вя
координатлары эюстярилмялидир.
4. Нормал истисмар şəraitin təmin edilməsi вя боруларын зядялянмя мцмкцнлцйцнц истисна еdilməsi цчцн (щяр
нюв чякилмядя) bоруларын суалты кечиди бойунъа су мяканыnın сащяси кими су сятщиндян дибя гядяр паралеl
мцстявиляр арасына salınmış боруларын гыраг нюгтяляриндян щяр тяряфя 0,25 мил мясафядя мцщафизя зоналары гурулур.
Мцщафизя олунан бору чякилмиш зоналарда бору хятляринин нормал истисмарына мане олаъаг вя йа зяряр веряъяк
бцтцн нюв фяалиййятляр гадаьан олунур: lовбяр атмаг, атылмыш лювбяр зянъири, лотла, торла və трала ilə кечмяк,
дибдяринляşdirmə və йергазма ишləri щяйата кечиртмяк, диб алятляри иля балыг тутмаг.
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№ 7. Təşkilatlara, gəmi sahiblərinə və дянизчилярə müraciət.
H və XM təşkilatlardan, gəmi sahiblərindən və дянизчилярдян цзмя цчцн лазыми хяритя вя rəhbər sənədlərə
корректурасы üçün lazım olan мялуматларыn хябяр вермяsənə хащиш едир.
Мялуматлар мцмкцн гядяр даща дягиг вя ятрафлы олмалыдыр. Эюндярилян мялуматларын доьрулуьуна яминлик
олмадыьы тягдирдя бу яввялъядян гейд олунмалыдыр.
Эюндярилян мялуматларı цзмя цчцн рящбяр sənədlərə истинад едяркян чап илини, сящифя вя сятирлярини; хяритяляря
истинад едяркян нюмрялярини вя чап илини эюстярмяк лазымдыр.

H VƏ XM-nin ЦЗМЯ ЦЧЦН ДЯНИЗ ХЯРИТЯЛЯРИ ВЯ РЯЩБЯР SƏNƏDLƏRIN
KORREKTURASI ÜÇÜN EHTIYAC DUYDUĞU МЯЛУМАТЛАР
СИЙАЩЫСЫ
Üмуми nавигасийа mялуматлары
1. Навигасийа тящлцкяляри. Мювге (координатлар). Ян кичик дяринлик (банканын, дайазлыьын) вя ya щцндцрлцк
(суцстц гайанын, дашын). Торпаг. Хариъи яламятляр (ляпядюйянляр, йосунлар). Тящлцкяли яразилярдя вя она
йанашмаларда дибин релйефи. Чяпярлянмя. Тящлцкяли яразилярдя цзмяк цчцн мяслящятляр.
2. Сащилин хцсцсиййятляри. Бурунларын, адаларын, ориентирлярин щансы мясафя вя истигамятлярдян ачылмасы;
сцхцрларын хассяляри. Сащилйаны адаларын вя тящлцкялярин мювъудлуьу. Лювбяря дайанмаг цчцн ян ялверишли йерляр вя
онлара йанашмаларда мяслящятляр.
3. Мцшащидя мянтягяси. Онларын мювге вя нювляри. Лосийада йерляшдирилян
тясвириня даир ялавя вя дяйишикликляр (фотошякил тягдим етмяк арзу олунандыр).

мцшащидя мянтягяляринин

4. Дяринликляр, дибин релйефи вя грунт. Тясадцфц юлчцлян дяринликлярин хяритядя олан дяринликлярля
уйьунсузлуьу. Йени фяргляндириъи дяринликлярин вя диэяр диб гейри-мцнтязямликлярин мцяййян едилмяси. Сцхцрларын
бюлэцсц (хяритя цзяриндя дяринлик юлчцляринин чякилмясинин ялавя едилмяси вя дяринлийлярин щансы дцзялишлярля
дцзялмясинин эюстярилмяси арзу олунандыр).
5. Навигасийа аваданлыьы васитяляри. Ады. Мювгеyi (координатлар). Щансы мясафядя вя истигамятлярдя ачылышы.
Тикилинин эюрцнцшц вя рянэи (фотошякил тягдим етмяк арзу олунандыр). Ишыьын рянэи вя хцсусиййяти. Майакын
(Ишарянин) бцнюврядян вя ишыьын дяниз сявиййясиндян щцндцрлцйц.
6. Щидрометеороложи мялуматлар. Ахынты (даими, артма-чякилмя, кцлякли). Дальаланма. Бурульан вя гıжовлар.
Суйун фяргляндириъи рянэи. Кцлякляр. Думанлар. Эюрцнцш. Тясадцфц ъяряйанларын истигамяти вя сüряти вясаитлярдя
олан эюстяриъилярля уйьунсузлуьу.
7. Хцсуси физики - ъоьрафи вя щидрометеороложи щадисяляр вя онларын нятиъяляри. Зялзяляляр. Палчыг вулканларын
пцскцртцсц. Боранлар. Бураьанлар вя s. гейд едилян щадисялярин нятиъяляри.
8. Радиолокаторун истифадяси. Радиолокатор екранында сащилин, бурунларын вя s. айры-айры сащяляринин тясвиринин
хцсусиййятляри. Асан танынан радиолокасийа ориентиляринин сащилдя мювъудлуьу. Радиолокасийа тясвиринин хяритяйя
уйьунлуьу.
9. Гяза вахты сащиля дцшцрцлмя цчцн ялверишли йерляр. Мювге. Сащиля енмяк цчцн дяниздян танынмасы
мцмкцн олан орийентирляр. Дальаланмадан мцдафия. Чыхарылма йериня йанашмаларда дяринликлярин вя диб релйефинин
характери. Сащиля енмяк цчцн мяслящятляр.
10. Цзмя цчцн эюстяриш вя тялиматлар. Лосийада верилмиш цзмя цчцн эюстяриш вя тялиматлара дяйишикликляр вя
ялавяляр. Цзмя цчцн йени тювсийяляр.

Порт (лиманлар, рейдляр) щаггында мялуматлар
1. Лиман щовузлары вя йаналмалар. Йаналма йахынлыьында вя гаршысында олан дяринликляр. Йаналма
йахынлыьындакы щовузларда дайанаъагларын тящлцкясизлийи. Йени гурьуларын тикинтиси; йерляшмяси, узунлуьу, ени,
дяринлийи, тяйинаты, тяъщизаты.
2. Щидрометеороложи мялуматлар. Лиманын эиришиндя вя дайанаъаğында мцшащидя олунан ахынтылар. Цзмя цчцн
тящлцкя эюстярилмяси. Ахынтыларын щансы гайдада гейд олунмасы. Щансы истигамятли кцлякляр лиманын эиришиндя вя
дайанаъаьында даща тящлцкялидир.
3. Лиман вясаити вя аваданлыг. Лиман йаналмаларында магистрал вя дямир йолларынын мювъудлуьу, бухар, су,
електроенержинин йаналмалара чякилмяси, галдырыъы кранларын мювъудлуьу, онларын йцкгалдырма габилиййяти.
Йедяклярин, лихтерлярин вя баржаларын мювъудлуьу, онларын су тутуму. Анбар яразисинин, сойудуъуларын, елеваторларын,
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тахыл вя кюмцрйцкляйянлярин, транспортерлярин мювъудлуьу. Лиман вясаитляринин вя аваданлыгларынын истифадя
хцсусиййятляри.
4. Лимана эириш. Лимана эириш хцсусиййятляри. Лимити тяйин едилмиш дяринликляр, барын мювъудлуьу, онун кечирмя
габилиййяти. Лимана эириши мящдудлашдыран тящлцкяляр. Истигамят ишаряляри вя пеленглярин барын дар лыглары
кечмясиндя истифадяси. Лимана дахил олан эямилярин ян ири юлъцсц вя отурма дяряъяси. Лимана тящлцкясиз эириш цчцн
мяслящятляр.
5. Лосманлар. Лосман кечирмяси мяъбуридирми. Эямилярин эцнцн щансы вахтында кечирилмяси. Лосманын гябул
йерляри. Яввялъядян сифаришин зярурилийи, кимин адына вя щансы вясаитлярля йазылмасы. Лосман стансийасынын щарада
йерляшмяси. Лосман эямисинин неъя танынмасы. Лосман кечидинин сярщядляри.
6. Тямир. Лиман щансы тямиредиъи имканлара маликдир. Ири вя кичик эямилярин док имканлары.
7. Эюмрцк. нязарятин кечирилмяси. Щансы яшйаларын лимана эириши гадаьандыр. Эюмрцк рясмиййяти. Щансы
сянядляр тяляб олунур.
8. Стансийа вя сигналлар. Фыртына
галдырылан сигналлар. Рейд хидмяти.

вя сигнал

стансийаларынын мювъудлуьу, онларын мювгейи.Стансийаларда

9. Хиласедиcи хидмят. лиман hансы вясаитляря малик олмалыдыр ки, фялакятя мяруз галмыш эямиляря йардым етсин.
Хиласедиъи хидмятин кимин ихтийарында олмасы. Хиласедиъи хидмятин щансы посту лиман яразисиндя йерляшир. Хиласедиъи
стансийаларынын аваданлыьы.
10. Идхал вя ихраъ. Идхал вя ихраъын ясас яшйалары.
11. Лиман гайдалары. Лиманда гцввядя олан гайдалар нцсхясини ялавя етмяк. Мцмкцн олмадыгда лосийада
йерляшдирилян гайдаларын бу гайдаларла зиддийят тяшкил етмясини эюстярмяк.

№ 8 Дənizçilərə Бildirişlərində тяйин олунмуш гысалдылмалар вя шярти ишаряляр
Ишарялярин хцсусиййятляри.
Д

Даими

Тн

Тутгунлашан

Тн(2)

Групла тутгунлашан

Тн(2+1)

Групла мцряккяб тутгунлашан

Изо

Изофазалы

Пр

Парылтылы

Пр(2)

Групла парылтылы

Пр(2+1)

Групла мцряккяб парылтылы

Уз Пр

Узунмцддятли парылтылы

Уз Пр(2)

Групла Узунмцддятли парылтылы

Мо(Б)

Морзе ялифбасы цзря

Т

Тез-тез (тез парылтылы)

Т(3)

Групла тез

Т(6)УзПр

Групла тез-тез узунмцддятли парылтылы

Кяс Т

Арасыкясилян тез-тез

ЧТ

Чох тез-тез

ЧТ(3)

Групла чох тез-тез

ЧТ(6)Уз Пр

Групла чох тез-тез узунмцддятли парылтылы

Кяс ЧТ

Арасыкясилян чох тез-тез

УТ

Ултра тез

Кяс УТ

Арасыкясилян ултра тез

Д Тн

Даими, тутгунлашан ишыгла
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Д Тн(3)

Даими, групла тутгунлашан ишыгла

Д Изо

Даими, изофазалы ишыгла

Д Пр

Даими, парылтылы ишыгла

Д Пр(2)

Даими, групла парылтылы ишыгла

Д Уз Пр

Даими, узунмцддятли парылтылы ишыгла

Дяй

Дяйишян

Дяй Тн

Дяйишян тутгунлашан

Дяй Пр

Дяйишян парылтылы

Дяй Пр(2)

Дяйишян групла парылтылы

Ишыглара аид олан гысалдылмалар.
15М

Ишыьын эюрцнцш узаглыьы, дяниз мили иля

(2)

Групда парылтынын (тутулма) мигдары

(тял)

Тяляб олундугда вя йа лазым олдугда йандырылан ишыг

15с

Санийядя дювр

(skт)

Sекторlu

а гр

Ишыг аь вя гырмызы

Пр(2)10с

2 парылты, санийядя дювр 10с, аь ишыьын эюрцнцш

15/10М

Uзаглыьы 15 мил, гырмызы ишыьын10 мил

а Мо(Б) 12с7М

Ишыг аь, щансыnda ки парылтылыğın və тутгунлуğun сайы
Морзе ялифбасы цзря “Б” щярфиня uyğun эялир, дювр сайы 12 с,
эюрцнцш узаглыьы 7мил

2 гр Д

Бир ишаря цстцндя йерляшян ики гырмызы даими ишыг

2 шаг. гр Д

Ики гырмызы даими шагули дцзцлмцш ишыглар

2 цфг. гр Д

Ики гырмызы даими цфцги дцзцлмцш ишыглар

а ЧТ(3) 5с

Ишыг аь групла чох тез-тез, дювр сайы 5с

аТ(6)

Ишыг аь групла тез-тез

УзПр15с

Uзунмцддятли парылтылы, дювр сайы 15 с

Ишыгларын рянэляри.
а
с
й
гр
э
б

Аь
Сары, нарынъы
Йашыл
Гырмызы
Эюй
Бянювшяйи

Навигасийа аваданлыглары васитяляринин рянэlərи.
а

Аь

с

Сары, нарынъы, кящряба

й

Йашыл

гр

Гырмызы

г

Гара

гщ

Гящвяйи

8

б

Боз, эцмцшц

э

Эюй, мави

Навигасийа аваданлыгларын сяс-сигнал васитяляри.
Прт

Партлайышлар

Синъ

Синъ(гонг)

Шейп

Шейпур, наутофон, тайфон, сяс-сигнал динамик гурьусу

Диа

Диафон

Зянэ

Зянэ

Топ

Топ

Фт

Фит

Сир

Сирена

Навигасийа аваданлыгларын радиотехники васитяляри.
АРМк

Аерорадиомайак

РЛС

Радиолокасийа стансийасы

РЛМк

Радиолокасийа майакы

РЛМк (ъав)

Ъавабверян радиолокасийа майакы

РЛО

Радиолокасийа ориентири

RMk

Rадиомайак

РПС

Радиопеленгатор стансийасы

РМк (дев)

Девиасийа радиомайакы

РМк (скт)

Узаг мясафя секторлу радиомайак

RMK(ist)

İstiqamətli radiomayak

RMK(fır)

İstiqamətlənməsi, firlanma xüsusiyyəti radiomayak

R(tr)

Radiostansiya xidməti (pelenqləşdirmənin tələbinə əsasən işləyir)

Мцхтялиф:
N və Kİ

Müdafiə Nazirliyi Əməliyyat Baş İdarəsinin
Naviqasiya və Kartoqrafiya İdarəsi

H və XM

Müdafiə Nazirliyi Əməliyyat Baş İdarəsinin
Naviqasiya və Kartoqrafiya İdarəsinin
Hidroqrafiya və Xəritəçəkmə Mərkəzi

Бах хябярдар.

Бах хябярдарлыг

бюлм.

Бюлмя

бюй.

Бюйцк

Бур.

Бурахылыш

C

Ъянуб

Ънб

Ъянуби

СW

Ъянуб-гярб

СЕ

Ъянуб-шярг
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дяг

Дягигя

д.

Дяниз

М

Дяниз мили

ДБ

Дянизчиляря Билдиришляр

№120(М)

Дянизчиляря Билдириш № 120 мцвяггяти

№120(И)

Дянизчиляря Билдириш № 120 илкин

Дяй.

Дяйишмя

ен

Енлик

Щз

Щерз

щ.

Щисся

Ист. иш.

Истигамят ишаряси

Иш.

Ишаря

Ишг

Ишыг

Ишг. вя иш.

Ишыглар вя ишаряляр

кбт

Кабелт

кЩз

Килощерз

км

Километр

кВт

Киловатт

1003.1 Г-87

Китаб 1003.1 - 1987-ъи ил гошма

2003.Я1-85

Китаб 2003 ¹ 1-1985 ил ялавя

кон. ш.

Конус шякилли

кюрф.

Кюрфяз

кцрв.

Кцряви

гаран.

Гаранлыг

W

Гярб

Гярб

Гярби

Льв.

Ляьв етмяк

лос.

Лосийа

Л ст.

Лосман стансийасы

Люв.дай.

Лювбяр дайанаъаьы

Люв.йери

Лювбяр йери

Мк

Майак

мм

Миллиметр

м

Метр

НАВ

Навигасийа аваданлыьы васитяси

НАРТВ

Навигасийа аваданлыгларынын радио техники васитяляри

СХ МЕТЕО

Радио васитяси иля верилмиш Сащилбойу хябярдарлыглар вя щидрометеороложи мялуматлар

с

Саат

СХ

Сащилбойу хябярдарлыглар

сан

Санийя

см

Сантиметр

10

С.ст.

Сигнал стансийасы

Н

Шимал

Шим.

Шимали

НW

Шимал-гярb

НЕ

Шимал-шярг

Шаг.

Шагули йерляшян iшыглар

сящ.

Сящифя

Е

Шярг

Шярг

Шярги

Сюн.

Сюнмцш

сцк

Сцкут

стн.

Сцтун

ШВ

Шцбщяли вязиййят

тв

Телевизийа гцлляси

(тяхм.)

Тяхмини

ТВ

Тяхмини вязиййят

т

Тон

тик.

Тикилян

узун

Узунлуг

Цфцг

Цфцги йерляшян ишыглар

УТЭ

Цмцмдцнйа uзлашдырылмыш вахт

1003Ц-88

Цмуми корректя 1003 китабы 1988-ъи ил

цз.Мк

Цзян майак

йох.

Йохдур

Хяритя 232 (1)

32001 нюмряли хяритяни Дянизчиляря Билдиришин анъаг 1-ъи бяндиня ясасян корректə
етмяк лазымдыр
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ƏMƏLİYYAT BAŞ İDARƏSİ
NAVİQASİYA VƏ KARTOQRAFİYA İDARƏSİ
HİDROQRAFİYA VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ MƏRKƏZİNİN RƏİSİ
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