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ДЯНИЗЧИЛЯРИН ЩАЗЫРЛАНMАСЫNA, ONLARA DİPLOM VERİLMƏSİNƏ  ВЯ НЮВБЯ 
ЧЯКMЯYƏ DAİR1978-Cİ İЛ TARİXLİ БЕЙНЯЛХАЛГ КОНВЕНСИЙА 

 

БУ КОНВЕНСИЙАНЫН TЯРЯФЛЯРИ, 

Дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизясини вя яmлакын сахланылmасыны, щабеля дяниз mцщиtинин 

горунmасыны, цmуmи разылыг ясасында дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы вя нювбя 

чякmяляринин бейнялхалг норmаларыны tяйин еtmякля арtырmаьа кюmяклийин эюсtярилmясини 

АРЗУЛАЙАРАГ, 

Бу mягсядя чаtmаьын ян йахшы цсулуну Дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы 

вя нювбя чякmяляри щаггында Бейнялхалг Конвенсийанын баьланmасыны ЩЕСАБ ЕДЯРЯК,  

Ашаьыдакылар барядя РАЗЫЛЫЬА ЭЯЛДИЛЯР: 

MАДДЯ I 

Конвенсийа цзря цmуmи ющдяликляр 

(1) Tяряфляр Конвенсийанын вя онун айрылmаз щиссяси олан Ялавянин mцддяаларыны ижра еtmяйи 

ющдяляриня эюtцрцрляр. Конвенсийайа едилян щяр щансы бир исtинад ейни заmанда Ялавяйя дя 

едилян исtинады билдирир. 

(2) Tяряфляр, дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизясини вя яmлакын сахланылmасыны, щабеля дяниз 

mцщиtинин горунmасы бахыmындан, эяmилярдя дянизчилярин лазыmи ихtисаса mалик олmалары вя 

хидmяtи вязифяляринин ижрасы цчцн йарарлы олmаларыны tяmин еtmяк mягсяди иля Конвенсийанын 

mцддяаларынын tаm ижрасы цчцн tяляб олуна биляжяк бцtцн ганун, декреt, яmр вя гайдалары дярж 

еtдирmяйи вя бцtцн диэяр tядбирляри эюрmяйи ющдяляриня эюtцрцрляр. 

MАДДЯ II 

Анлайышлар 

Конвенсийада, яэяр хцсуси олараг башгасы нязярдя tуtулmайыбса: 

(а) "Tяряф" дювляtи билдирир, щансы цчцн ки Конвенсийа гцввяйя mинmишдир;  

(b) "Адmинисtрасийа" Tяряфин щюкуmяtини билдирир, щансынын ки байраьы алtында эяmинин 

цзmяк щцгугу вардыр; 

(c) "Серtификаt" щягиги сяняди билдирир, Адmиниstрасийа вя йа онун сялащиййяt вердийи, yахуд 

Адmинисtрасийа tяряфиндян tанынmыш - нежя адландырылmасындан асылы олmайараг, 

сащибиня бу сяняддя эюсtярилян вя йа mилли гайдаларла ижазянин верилдийи вязифяни 
tуtmаьа щцгуг верир; 

(d) "Серtификаtын сащиби" гануни ясасларла серtификаtа сащиб олан шяхси билдирир; 

(e) "Tяшкилаt"  Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtыны (IMO) билдирир; 

(f) "Баш каtиб" Tяшкилаtын Баш каtибини билдирир; 

(g) "Дяниз эяmиси" йалныз дахили суларда, mцщафизя едилян вя йа билавасиtя онлара йахын 

олан су щцдцдларында, йахуд лиmан гайдаларынын гцввядя олдуьу районларда цзян 

эяmилярдян  фяргли  олан эяmини билдирир; 

(h) "Балыговлайан эяmи" балыг, балина, суиtи, mоръ вя дянизин башга жанлы ещtийаtларыны 

овлаmагла mяшьул олан эяmини билдирир;  
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(i) "Радиорабиtя реглаmенtи" радио рабиtясинин реглаmенtини билдирир, щансы ки ахырынжы 
гцввяйя mинян Елекtрик рабиtяси щаггында Бейнялхалг Конвенсийанын ялавясидир вя 

йа онун ялавяси киmи бахылыр. 

MАДДЯ III 

Tяtбиг даиряси 

Конвенсийа Tяряфлярин байраьы алtында цзmяк щцгугу олан дяниз эяmиляриндя ишляйян 

дянизчиляря tяtбиг олунур, ашаьыдакы дянизчиляр исtисна едилир:  

(а) щярби эяmилярдя, йардыmчы щярби эяmилярдя вя йа дювляt mцлкиййяtиндя олан вя йа 
дювляt tяряфиндян исtисmар олунан вя йалныз гейри-коmmерсийа щюкуmяt хидmяtи цчцн 

исtифадя едилян эяmилярдя хидmяt едянляр.  Лакин щяр бир Tяряф, она mяхсус олан вя 

йа онун tяряфиндян исtисmар едилян беля эяmилярин исtисmарына вя йа исtисmар 
иmканларына зяряр вурmайан mцвафиг tядбирляр гябул еtmяк йолу иля беля эяmилярдя 

ишляйян шяхслярин Конвенсийанын tялябляриня, бу ня гядяр mягсядяуйьун вя 

tяжрцбядя mцmкцндцрся, жаваб верmялярини tяmин еtmялидир; 

(b)  балыгчы эяmиляриндя ишляйянляр; 

(c)  коmmерсийа иля mяшьул олmайан эязинtи йахtаларында ишляйянляр  вя йа  

(d)  приmиtив консtруксийалы tахtа эяmилярдя ишляйянляр. 

MАДДЯ IV 

Mялуmаtын tягдиm олунmасы 

(1) Tяряфляр mцmкцн гядяр гыса заmанда Баш каtибя tягдиm едирляр: 

(а)  Конвенсийанын ящаtя еtдийи mясяляляр цзря дярж едилmиш ганун, декреt, яmр, 
 гайда вя диэяр сянядлярин mяtнини; 

(b)  Конвенсийайа mцвафиг олараг серtификаtларын верилmяси цчцн програm вя tядрис  

mцддяtиня  mцнасибяtдя, щарда mцmкцндцрся, tаm mялуmаtлары, щабеля Mилли  
иmtащан вя башга tялябляри; 

(c)  Конвенсийайа mцвафиг олараг верилян серtификаtларын кифайяt сайда нцmунялярини. 

(2) Баш каtиб (1) (а) йарыmбяндиня mцвафиг олараг алынан исtянилян tягдиmаt барядя бцtцн 

Tяряфляря mялуmаt верир вя хцсусиля IX вя X mаддялярин mягсядляри цчцн она (1) (b) вя (c) 

йарыmбяндляриня mцвафиг олараг tягдиm едилmиш исtянилян mялуmаtы Tяряфлярин хащишиня эюря 

онлара эюндярир. 

MАДДЯ V 

Башга mцгавиляляр вя tяфсирляр  

(1)  Дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы вя нювбя чякmяляри норmаларына даир 

Tяряфляр арасында щазырда гцввядя олан бцtцн яввялки mцгавиляляр, конвенсийалар вя сазишляр 

ашаьыдакылара mцнасибяtдя tаm гцввялярини еtибарда олдуглары mцддяt ярзиндя сахлайыр: 

(а)  бу Конвенсийанын tяляб олунmадыьы дянизчиляря; 

(b)  Конвенсийанын tяtбиг олундуьу дянизчиляря, лакин о mясялялярдя ки Конвенсийада 

хцсуси олараг онлар нязяря алынmаmышдыр. 

(2)  Лакин о mцгавиля, Конвенсийа вя сазиш ки бу Конвенсийанын mцддяаларына зиддир, 

Tяряфляр онлар цзря ющдяликляри арасында зиддиййяtляри ляьв еtmяк mягсяди иля беля mцгавиля, 

Конвенсийа вя сазишляр цзря юз ющдяликляриня йенидян бахырлар. 
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(3) Конвенсийада хцсуси олараг нязярдя tуtулmаmыш бцtцн mясяляляр Tяряфлярин 

ганунверижиликляринин mювзусу олараг галыр. 

(4) Щеч ня Бирляшmиш Mилляtляр Tяшкилаtынын Баш Ассаmблейасынын (XXV) 2750 C Гяtнаmясиня 

mцвафиг олараг чаьырылmыш БMT-нин дяниз щцгугу цзря Конфрансын дяниз щцгугларынын 

кодлашдырылmасы вя инкишафы, щабеля дяниз щцгугу вя сащилбойу дювляtлярин tябияtиня вя 

йурисдиксийасы щцдудларына вя дювляt байраьы mясяляляри цзря щяр щансы бир дювляtин индики вя йа 

эяляжяк иддиаларыны вя щцгуги mювгелярини яввялжядян Конвенсийада mцяййянляшдирmир.  

MАДДЯ VI 

Серtификаtлар 

(1)  Капиtан, коmандир вя йа сырави щейяt цзвляринин серtификаtлары о наmизядляря верилир к и, онлар 

Конвенсийанын Ялавясинин mцвафиг mцддяаларына уйьун олараг ишя, йаша, саьлаmлыгларынын 

вязиййяtиня, щазырлыгларына, ихtисасларына вя иmtащанлара mцнасибяtдя олан tялябляря 

Адmинисtрасийаны tяmин едяжяк гядяр жаваб верирляр. 

(2)  Бу Mаддяйя mцвафиг олараг капиtанлара вя коmандир щейяt цзвляриня верилян серtификаtлар, 

онлары верян Адmинисtрасийа tяряфиндян Ялавянин I/2  гайдасы иля mцяййянляшдирилmиш форmада 

tясдиглянир. Яэяр tясдиг инэилис дилиндя tярtиб едилmяйибся, tясдиг дя бу дилдя tяржцmя олmалыдыр.  

MАДДЯ VII 

Кечид дюврцнцн mцддяалары 

(1)  О вязифя ки  ону tуtmаг цчцн Конвенсийа иля серtификаt tяляб олунур, Tяряфляр цчцн 

Конвенсийа гцввяйя mиняня гядяр, Tяряфлярин гануну вя йа Радиорабиtя реглаmенtиня 

mцвафиг олараг верилmиш пешякар вя йа пракtик сtандарt серtификаtлар Tяряфляр цчцн Конвенсийа 

гцввяйя mиндикдян сонра да еtибарлы сайылыр.  

(2) Tяряф цчцн Конвенсийа гцввяйя mиндикдян сонра 5 илдян чох олmайан mцддяt ярзиндя 

Tяряфин Адmинисtрасийасы арtыг mцяййянляшmиш tяжрцбяйя mцвафиг олараг пешякар сtандарt 

серtификаtларын верилmясини даваm еtдиря биляр. Бу серtификаtлар Конвенсийанын mягсядляри цчцн 

еtибарлы сайылыр. Кечид дюврц ярзиндя беля серtификаtлар йалныз о дянизчиляря верилир ки, онлар 

эяmилярдя mцяййян ихtисас цзря юз ишляриня башлаmышлар, щяmин ихtисаса аид олан беля 

серtификаtлар mювжуд Конвенсийа бу Tяряф цчцн гцввяйя mиняня гядяр верилmишдир.  

(3)  Tяряф бу Конвенсийа онун цчцн гцввяйя mиндикдян сонра ики ил mцддяtиндя бу 

Конвенсийа цзря mцвафиг серtификаtа вя йа беля Tяряф цчцн Конвенсийа гцввяйя mиняня киmи 

mилли ганунлара уйьун олараг верилmиш пешякар сtандарt серtификаtа mалик олmайан дянизчиляря 

пракtик серtификаtыны веря биляр, о дянизчиляря ки: 

(а)  бу Tяряф цчцн Конвенсийанын гцввяйя mинmясиндян яввялки 7 ил щцдудларында цч 
илдян аз олmайараг пракtик серtификаtы алmаг исtядийи вязифядя дяниздя ишляmишляр;   

(b)  кафи ишлядикляринин сцбуtуну tягдиm едирляр; 

(c)  яризя вердикляри анда онларын йашы нязяря алынmагла,  о жцmлядян,  эюрmя вя ешиtmя 

дя дахил олmагла,  саьлаmлыгларынын вязиййяtиня mцнасибяtдя Адmинисtрасийанын 
tялябляриня жаваб верирляр. 

Бу Конвенсийанын mягсядляри цчцн бу бяндин ясасында верилmиш пракtика серtификаtы 

Конвенсийанын mцддяалары ясасында верилmиш серtификаtын еквиваленtи киmи гябул едилир. 

MАДДЯ VIII 
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Эцзяшtли ижазя 

(1) Исtисналы лазыmи щалларда Адmинисtрасийа, яэяр онун фикринжя бу, инсанлар, яmлак вя йа яtраф 

mцщиt цчцн tящлцкя йараtmырса, mцяййян дянизчиляря mцяййян эяmидя, алtы айдан арtыг 

олmайан mцяййян вахt ярзиндя mцвафиг серtификаtа mалик олmадыьы вязифядя ишляmяси цчцн 

эцзяшtли ижазя веря биляр, бу шярtля ки, вакансийанын олдуьу вязифяни tуtmаг цчцн эцзяшtли 

ижазянин верилдийи шяхс tящлцкясизлийи tяmин еtmяйя mцнасибяtдя Адmинисtрасийанын tялябляриня 

жаваб верян ихtисаса mалик олсун. Беля ижазя радиоmцtяхяссис вя йа радиоtелефончу вязифясини 

tуtmаг цчцн йалныз Радиорабиtя реглаmенtинин mцвафиг mцддяалары иля нязярдя tуtулmуш 

шярtлярля верилир. Лакин капиtана вя йа баш mеханикя эцзяшtли ижазя йалныз форс -mажор шяраиtиндя 

вя анжаг гыса заmан ярзиндя верилир. 

(2)  Щяр щансы бир вязифяни tуtmаг цчцн исtянилян эцзяшtли ижазя йалныз о шяхся верилир ки, о, бир 

пилля ашаьыда олан вязифяни tуtmаг цчцн гануни ясасда верилmиш серtификаtын сащиби олсун. Яэяр 

Конвенсийа иля бир пилля ашаьыда олан вязифяни tуtmаг цчцн серtификаt tяляб олунmурса, эцзяшtли 

ижазя Адmинисtрасийанын фикринжя ихtисас вя tяжрцбясиня эюря беля вязифяни tуtmаг цчцн tялябляря 

ашкар суряtдя уйьун эялян шяхся вериля биляр. Бунунла беля, яэяр щяmин шяхс mцвафиг 

серtификаtа mалик дейился, о, беля эцзяшtли ижазянин верилmяси иля tящлцкясизлийин сявиййясинин 

азалtmайажаьынын tясдиги цчцн Адmинисtрасийа tяряфиндян гябул едилmиш йохлаmадан 

кечmялидир. Бундан башга, Адmинисtрасийа mцmкцн олан гядяр tез ады чякилян вязифянин 

лазыmи серtификаt сащиби tяряфиндян tуtулmасыны tяmин едир.     

(3)  Tяряфляр щяр илин йанвар айынын бириндян сонра mцmкцн гядяр tез Баш каtибя  дяниз 

эяmиляриндя ишляmяк цчцн ил ярзиндя щяр бир вязифяйя mцнасибяtдя верилmиш эцзяшtли ижазялярин 

цmуmи сайы вя цmуmи tуtуmу 1600 реэисtр tон олан беля эяmилярин  сайы барядя, айрыжа да 

цmуmи tуtуmу 1600 реэисtр tондан арtыг олан эяmиляр цчцн mялуmаtларын олдуьу mярузяни 

эюндярирляр.  

MАДДЯ IХ 

Еквиваленtляр 

(1) Конвенсийа Адmинисtрасийайа эяmидя иш сtаъыны вя хцсуси олараг tехники tяряггини нязярдя 

tуtан эяmи хидmяtинин tяшкилини, айры-айры эяmи tиплярини вя йцкдашыmа нювлярини дя ящаtя едян 

mювжуд нязяри вя пракtики щазырлыг mеtодларыны горуmаьа вя йа башга mеtодлар гябул еtmяйи 

гадаьан еtmир, бу шярtля ки, эяmидя иш tяжрцбяси, эяmинин навигасийа вя tехники 

идаряеtmясиндя вя йцкля давранmагда билик вя ихtисасларын сявиййяси дяниздя tящлцкясизлийин 

сявиййясини tяmин едир вя чиркляндирmянин гаршысыны алmагда ян азы Эяmичилийин tялябляриня 

еквиваленt олmагла сяmяря верир.      

(2) Беля mеtодлар щаггында mялуmаtлар mцmкцн гядяр гыса заmан ярзиндя онлары бцtцн 

Tяряфляря эюндярян Баш каtибя tягдиm едилир. 

MАДДЯ Х 

Нязаряt 

(1)  Эяmиляр, mаддя III иля исtисна едилmиш эяmилярдян башга, Tяряфлярин лиmанларында олдуьу 

заmан бу Tяряфин сялащиййяt вердийи вязифяли шяхсляр tяряфиндян бу эяmилярдя ишляйян, 

Конвенсийа цзря серtификаtлара сащиб олmалы олан бцtцн дянизчилярин беля серtификаtлара вя йа 

mцвафиг эцзяшtли ижазяляря mалик олдугларыны йохлаmаг mягсяди иля апардыглары нязаряtя tабе 

олур. Бу серtификаtлар, яэяр онларын гейри-гануни йолла алынmасына вя йа серtификаt сащибинин 

серtификаtын яввялжядян верилдийи шяхс олmадыьына эцmан еtmяйя эерчяк ясаслар  йохдурса, 

tанынmалыдыр.  
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(2)  (1)-жи бяндя вя йа гайда I/4 - “Нязаряt гайдасы”нда эюсtярилян цсула mцвафиг олараг 

чаtышmазлыгларын ашкар едилдийи щалларда, нязаряtи щяйаtа кечирян вязифяли шяхс дярщал эяmи 

капиtаныны вя консулу, яэяр консул йохдурса, йахында олан диплоmаtик нцmайяндяни, йахуд 

эяmинин байраьы алtында цздцйц дювляtин лиmан щакиmиййяtини mцвафиг tядбирляр эюрmяк цчцн 

йазылы суряtдя хябярдар едир. Беля хябярдарлыгда ашкар едилmиш чаtышmазлыглар щаггында яtрафлы 

mялуmаt вя бу чаtышmазлыгларын инсанлар, яmлак вя йа яtраф mцщиt цчцн tящлцкя йараtдыьыны 

щесаб еtmяйя Tяряфя иmкан йарадан ясаслар олmалыдыр.  

(3) Яэяр (1)-жи бяндя mцвафиг суряtдя нязаряtин щяйаtа кечирилдийи заmан гайда I/4-цн (3)-жц 

бяндиндя адычякилян чаtышmазлыглар кянар едилmяйибся вя эяmинин юлчцсцнц, tипини, сяфяринин 

даваmиййяtини вя харакtерини нязяря алараг, бунунла инсанлар, яmлак вя йа яtраф mцщиt цчцн 

tящлцкянин йарандыьы mцяййян едилибся, нязаряtи щяйаtа кечирян Tяряф,  беля tящлцкянин 

кянарлашдырылдыьыны щесаб еtmяйя иmкан веряжяк гядяр бу tялябляр йериня йеtирилянядяк, 

эяmинин дянизя чыхmаmасы цчцн tядбирляр эюрцр. Эюрцлян tядбирляря даир факtлар щаггында Баш 

каtибя дярщал mялуmаt верилир. 

(4)  Бу mаддяйя mцвафиг суряtдя нязяряtин щяйаtа кечирилдийи заmан эяmинин 

ясасландырылmаmыш сахланылmасына вя лиmандан чыхmасыны tяхиря салmаьа йол верmяmяк цчцн 

бцtцн лазыmи tядбирляри эюрцр. Яэяр эяmи ясасландырылmадан сахланыбса вя йа лиmандан чыхышы 

tяхиря салыныбса, бунунла баьлы она дяйян зярярин вя йа зийанын явязинин юдянилmясиня щцгугу 

вардыр.   

(5) Бу mаддя tяtбиг олунур, чцнки онун tяtбиги Tяряф олmайан дювляtин байраьы алtында  цзmяк 

щцгугу олан эяmиляря Tяряфин байраьы алtында цзmяк щцгугу олан эяmилярдян фяргли олараг 

даща ялверишли шяраиt йарадылmаmасы цчцн лазыm ола биляр. 

MАДДЯ ХI 

Tехники яmякдашлыьа кюmяклик 

(1) Конвенсийанын Tяряфляри Tяшкилаtын mяслящяtи вя онун кюmяклий и иля ашаьыдакылара 

mцнасибяtдя tехники йардыmын кюсtярилmяси хащиши иля mцражияt едян Tяряфляри, mилли, субреэионал 

вя реэионал ясаса цсtцнлцк верmякля Конвенсийанын mягсяд вя вязифяляринин щяйаtа 

кечирилmясиня бундан сонра да йардыmын эюсtярилmяси цчцн, инкишаф еtmякдя олан дювляtлярин 

бу жящяtдян конкреt ещtийажларыны нязяря алараг дясtякляйирляр:  

(а) инзибаtи (адmинисtрасийа - ижра органы)  вя tехники щейяtин щазырланmасы; 

(b) дянизчилярин щазырланmасы цчцн tядрис ожагларынын tясис едилmяси; 

(c) tядрис ожагларынын аваданлыг вя tядрис вясаиtляри иля tяжщиз едилmяси; 

(d) дяниз эяmиляриндя tяжрцбянин кечилmяси дя дахил олmагла mцвафиг щазырлыг 
програmларынын щазырланmасы;    

(e) дянизчилярин ихtисасларынын арtырылmасы цзря башга tядбирлярин эюрцлmяси; 

(2) Tяшкилаt юз tяряфиндян mцвафиг суряtдя йухарыда шярщ олунан исtигаmяtлярдя mяслящяtляр 

цзря вя йа башга бейнялхалг tяшкилаtларла, хцсусян дя Бейнялхалг Яmяк Tяшкилаtы иля йухарыда 

шярщ олунан исtигаmяtлярдя яmякдашлыьа сяй эюсtярmяйя даваm едяжякдир. 

MАДДЯ XII 

Дцзялишляр 

(1) Конвенсийайа дцзялишляр ашаьыда эюсtярилян проседурлардан щяр бири иля апарыла биляр: 

(а) дцзялишляр Tяшкилаt tяряфиндян бахылдыгдан сонра: 
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(i)  Tяряфин tяклиф еtдийи исtянилян дцзялиш Баш каtибя tягдиm едилир,  Баш каtиб дцзялишя 
бахылmаздан ян азы алtы ай яввял,  ону Tяшкилаtын бцtцн цзвляриня,  бцtцн Tяряфляря вя 

Бейнялхалг яmяк бцросунун Баш дирек tоруна эюндярир;      

(ii)  беля йолла tягдиm едилmиш вя эюндярилmиш дцзялиш Tяшкилаtын Дяниз цзэцчцлцйцнцн  
tящлцкясизлийи Коmиtясиня бахылmаг цчцн верилир;    

(iii) Tяряфляр, Tяшкилаtа цзв олуб-олmаmасындан асылы олmайараг, Дяниз цзэцчцлцйцнцн 

tящлцкясизлийи Коmиtясинин дцзялишлярин бахылmасы вя tягдир едилmяси ишиндя ишtирак 

еtmяк щцгугуна mаликдирляр;  

(iv) дцзялишляр (а) (iii) йарыmбянди иля нязярдя tуtулдуьу киmи, tяркиби сясверmя анында 

Tяряфлярин ян азы цчдя биринин ишtирак еtmяси шярtи иля эеnишляндирилmиш Дяниз  

цзэцчцлцйцнцн  tящлцкясизлийи  Коmиtясиндя (бундан сонра  эениш tяркибдя Дяниз 
цзэцчцлцйцнцн tящлцкясизлийи Коmиtяси)  ишtирак едян вя сяс верян Tяряфлярин чохлуьу 

- цчдя икиси иля tягдир едилир; 

(V) бу йолла tягдир едилmиш дцзялишляр гябул едилmяк цчцн бцtцн Tяряфляря Баш каtиб 

tяряфиндян эюндярилир;   

(vi) mаддяйя дцзялиш Tяряфлярин цчдя икиси tяряфиндян гябул едилдийи tарихдя гябул едилmиш 

сайылыр; 

(vii) Ялавяйя дцзялиш гябул едилmиш сайылыр: 

(1) гябул едилmяк цчцн Tяряфляря эюндярилян tарихдян ики ил кечдикдян  сонра; вя йа                 

(2)  бир илдян аз олmайан mцддяt кечдикдян сонра,  яэяр о эениш tяркибдя Дяниз  

цзэцчцлцйцнцн  tящлцкясизлийи Коmиtясиндя онун tягдир едилmяси цчцн ишtирак 
едян вя сяс верян Tяряфлярин чохлуьуцчдя икиси иля mцяййянляшдирилирся;  

лакин дцзялиш гябул едилmиш сайылmыр, яэяр mцяййян едилmиш mцддяtдя Tяряфлярин 

цчдя бириндян чоху вя йа цmуmи tижаряt донанmасы tуtуmу 100 реэисtр tон вя арtыг 

олан дцнйа tижаряt донанmасы эяmиляринин цmуmи tуtуmунун 50 вя даща арtыг фаизини 

tяшкил едян Tяряфляр Баш каtибя беля дцзялишин ялейщиня олдугларыны бяйан еtсяляр; 

(viii)  mаддяйя дцзялиш ону гябул едян Tяряфляр цчцн дцзялишин гябул едилдийи tарихдян алtы 

ай кечдикдян  сонра  о Tяряфляр  ки,  дцзялиши бу tарихдян  сонра гябул едяжякдир, - 

беля Tяряфин гябул еtдийи tарихдян алtы ай кечдикдян сонра гцввяйя mинир; 

(ix)   Ялавяйя дцзялиш онун гябул олундуьу щесаб едилян tарихдян алtы ай кечдикдян сонра 
бцtцн Tяряфляр цчцн гцввяйя mинир, (а) (vii) йарыmбяндиня mцвафиг олараг беля 

дцзялишин ялейщиня олдугларыны бяйан еtmиш вя беля бяйанаtы эери эюtцрmяmиш 

Tяряфляр ися исtисна tяшкил едирляр. Tяряф, дцзялишин гцввяйя mинmя tарихи 
mцяййянляшяня гядяр,  беля дцзялиши онун гцввяйя mиндийи tарихдян башлайараг,  бир 

илдян чох  олmаmагла вя йа эениш tяркибдя Дяниз цзэцчцлцйцнцн tящлцкясизлийи 

Коmиtясиндя дцзялишин tягдир едилmяси цчцн ишtирак  едян вя  сяс  верян Tяряфлярин 
чохлуьу  цчдя икиси иля mцяййянляшдирилян даща арtыг mцддяtдя,  tяtбиг еtmякдян  

юзцнц азад едяжяйи барядя Баш каtиби хябярдар едя биляр. 

(b) Конфрансы чаьырmагла едилян дцзялишляр: 

(i)  Tяряфлярин цчдя бири tяряфиндян дясtяклянян Tяряфин хащиши иля Tяшкилаt Бейнялхалг 

яmяк бцросунун Баш дирекtору иля бирликдя вя йа онунmяслящяtи иля Конвенсийайа 

едилян дцзялишляря бахmаг цчцн Конфранс чаьырыр;  

(ii)  беля Конфрансда ишtирак едян вя сяс верян Tяряфлярин чохлуьу - цчдя икиси tяряфиндян 
tягдир едилmиш дцзялиш гябул едилmяк цчцн бцtцн Tяряфляря Баш каtиб tяряфиндян 

эюндярилир;    

(iii)  яэяр  Конфранс башга гярар гябул еtmяся,  дцзялиш гябул олунmуш щесаб едилир вя 
бу mягсяд цчцн (а) (vi) вя (а) (vii) вя йа (а) (vii) вя (а) ( ix) йарыmбяндляри иля 

нязярдя tуtулmуш проседураларын шярtляриня mцвафиг олараг гцввяйя mинир, щяm дя 
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бу йарыmбяндлярдя эениш tяркибдя Дяниздя йзэцчцлцйцн tящлцкясизлийи Коmиtясиня 
исtинад Конфранса исtинады билдирир.     

 

 

(2) Дцзялишин гябул едилдийи барядя вя йа онун ялейщиня олан бяйанаt вя йа хябярдарлыг (1) 

бяндинин (а) (ix) йарыmбяндиня mцвафиг олараг йазылы суряtдя Баш каtибя верилир, о да беля 

tягдиmаtлар вя онларын алынmа tарихи барядя бцtцн Tяряфляря mялуmаt верир. 

(3)  Баш каtиб гцввяйя mинян щяр щансы дцзялиш вя щяр бир дцзялиш ин гцввяйя mиндийи tарих 

барядя бцtцн Tяряфляря mялуmаt верир. 

MАДДЯ XIII 

Иmзалаmа, раtификасийа, гябулеtmя, tясдигляmя вя tяряфдар чыхmа 

(1) Конвенсийа 1978-жи илин декабр айынын 1-дян 1979-жу илин нойабр айынын 30-дяк Tяшкилаtын 

гярарэащында иmзаланmаг цчцн, даща сонра tяряфдар чыхmаг цчцн ачыгдыр. Исtянилян дювляt 

ашаьыдакы йолла Tяряф ола биляр: 

(а)  раtификасийа, гябулеtmя вя йа tясдигляmя щагда гейд-шярt олmадан иmзалаmа; 

(b)  раtификасийа,  гябулеtmя вя йа tясдигляmя щагда сонрадан раtификасийа, гябулеtmя вя 

йа tясдигляmя шярtи иля иmзалаmа вя йа 

(ж)  tяряфдар чыхmа.      

(2) Раtификасийа, гябулеtmя, tясдигляmя вя йа tяряфдар чыхmа mцвафиг сяняди сахланmаг 

цчцн Баш каtибя tящвил верmякля щяйаtа кечирилир. 

(3) Баш каtиб раtификасийа, гябулеtmя, tясдигляmя вя йа tяряфдар чыхmа щаггында сянядин 

исtянилян иmзаланmасы вя йа сахланылmаг цчцн tящвил верилmяси вя онун tящвиля верилдийи tарих 

щагда Конвенсийаны иmзалаmыш вя йа она tяряфдар чыхmыш бцtцн дювляtляря вя Бейнялхалг 

яmяк бцросунун Баш дирекtоруна mялуmаt верир.  

MАДДЯ XIV 

Гцввяйя mинmя 

(1) Конвенсийа  цmуmи tижаряt донанmасы tуtуmу 100 вя  даща арtыг реэисtр tон олан дцнйа 

tижаряt донанmасы эяmиляринин цmуmи tуtуmунун 50 фаизиндян аз олmайан ян азы ийирmи беш 

дювляtин ону раtификасийа, гябулеtmя вя йа tясдигляmя щагда гейд-шярt олmадан иmзаладыьы, 

йа да раtификасийа, гябулеtmя, tясдигляmя вя йа tяряфдар чыхmа щаггында mцвафиг сянядляри 

сахлаmаг цчцн tящвил вердикляри tарихдян кечян он ики айдан сонра гцввяйя mинир.    

(2) Баш каtиб Конвенсийаны иmзалаmыш вя йа она tяряфдар чыхmыш бцtцн дювляtляри онун 

гцввяйя mиндийи tарих барядя mялуmаt верир. 

(3) Он ики ай ярзиндя сахланылmаг цчцн tящвил верилmиш (1) бяндиндя ады чякилян раtификасийа, 

гябулеtmя, tясдигляmя вя йа tяряфдар чыхmа щаггында сяняд Конвенсийанын гцввяйя mиндийи 

tарихдя вя йа щансы tарихин сонра эяляжяйиндян асылы олараг, беля сянядин сахланылmаг цчцн 

tящвил верилдийи tарихдян кечян цч айдан сонра гцввяйя mинир. 

(4) Конвенсийанын гцввяйя mиндийи tарихдя сахланылmаг цчцн tящвил верилmиш раtификасийа, 

гябулеtmя, tясдигляmя вя йа tяряфдар чыхmа щаггында сяняд tящвил верилдийи tарихдян кечян цч 

айдан сонра гцввяйя mинир. 
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(5) Раtификасийа, гябулеtmя, tясдигляmя вя йа tяряфдар чыхmа щаггында сяняд XII mаддя 

ясасында Конвенсийайа дцзялишин гябул олундуьу щесаб едилян tарихдян сонра сахланылmаг 

цчцн tящвил верилдикдя, беля дцзялишля олан Конвенсийайа аид едилир.  

MАДДЯ XV 

Денонсасийа 

(1) Конвенсийа исtянилян Tяряф иля Конвенсийанын бу Tяряф цчцн гцввяйя mиндийи tарихдян 

кечян беш илдян сонра исtянилян вахtда денонсасийа едиля биляр.  

(2) Денонсасийа Баш каtибя йазылы хябярдарлыг эюндярmяк йолу иля щяйаtа кечирилир, о да галан 

Tяряфляри вя Бейнялхалг яmяк бцросунун Баш дирекtоруна алынан хябярдарлыг вя онун алынmа 

tарихи, щабеля денонсасийанын гцввяйя mиндийи tарих щаггында галан Tяряфляря mялуmаt верир. 

(3) Денонсасийа Баш каtибин бу барядя хябярдарлыг алдыьы tарихдян он ики ай кечдикдян сонра 

вя йа хябярдарлыгда эюсtяриля билян даща арtыг mцддяt баша чаtдыгдан сонра гцввяйя mиня 

биляр. 

MАДДЯ XVI 

Сахланылmаг цчцн tящвил верmя вя гейдя алmа 

(1) Конвенсийа сахланылmаг цчцн Баш каtибя tящвил верилир, о да tясдиг едилmиш суряtляри 

Конвенсийаны иmзалаmыш вя йа она tяряфдар чыхmыш бцtцн дювляtляря эюндярир. 

(2) Конвенсийа гцввяйя mинян киmи, Баш каtиб онун mяtнини Бирляшmиш Mилляtляр Tяшкилаtынын 

Низаmнаmясинин 102-жи mаддясиня mцвафиг олараг гейдиййаt вя дярж едилmяк цчцн Бирляшmиш 

Mилляtляр Tяшкилаtынын Баш каtибиня юtцрцр. 

MАДДЯ XVII 

Дилляр 

Конвенсийа бир нцсхядя олmагла инэилис, испан, чин, рус вя франсыз дилляриндя 

щазырланmышдыр, щяm дя бцtцн mяtнляр ейни гцввяйя mаликдир. Яряб вя алmан дилляриня рясmи 

tяржцmя щазырланараг, иmзаланmыш ясл нцсхя иля бирликдя сахланылmаьа tящвил вериляжякдир. 

Бунун tясдиги олараг юз mцвафиг ижра щакиmиййяtи органлары tяряфиндян лазыmи суряtдя 

сялащиййяtин верилдийи шяхсляр* Конвенсийаны иmзаладылар. 

Лондонда mин доггуз йцз йеtmиш сяккизинжи илин ийул айынын 7-дя ижра едилmишдир.  
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1 iyul 2010 
 

YEKUN AKTIN VƏ KONFRANSIN FƏALIYYƏTI NƏTICƏSINDƏ QƏBUL EDILƏN 

HƏR HANSI ALƏTLƏRIN, QƏTNAMƏLƏRIN VƏ TÖVSIYƏLƏRIN QƏBULU 
 

Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və 

növbə çəkməyə dair 1978-ci il Konvensiyasının Tərəflərinin Konfransının Yekun Aktı 
 

Konfrans tərəfindən qəbul edilən Mətn 
 

1 Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə 

dair 1978-ci il Konvensiyasının (bundan sonra 1978-ci il tarixli DHDNÇ Konvensiyası) 
Tərəflərinin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi 

Komitəsinin 84-cü sessiyasında Tərəflərin sorğusu, həmçnin Təşkilatın Şurasının 

100-cü sessiyasının və Təşkilatın Assambleyasının 26-cı sessiyasının sonrakı 

qərarları ilə, o cümlədən 1978-ci il tarixli DHDNÇ Konvensiyasının XII(a)(b) 

maddəsinə uyğun olaraq, 1978-ci il tarixli DHDNÇ Konvensiyasının Əlavəsinə və  

Dənizçilərin hazırlanması, onlara diplom verilməsi və növbə çəkməyə dair (DHDNÇ) 

Məcəlləyə düzəlişləri nəzərdən keçirmək məqsədilə Beynəlxalq Əmək Bürosunun Baş 

Katibi ilə məsləhətləşdikdən sonra 1978-ci il tarixli DHDNÇ Konvensiyasının 

Tərəflərinin Konfransı çağırıldı. 
2 Konfrans 21-25 iyun 2010-cu il tarixlərində Flippinin Manila şəhərindəki 

Beynəlxalq Qurultay Mərkəzində keçirilmişdir. 

3 Konfransda 1978-ci il tarixli DHDNÇ Konvensiyasına Tərəf olan 85 dövlətin 

nümayəndələri, yəni aşağıdakı nümyəndlər iştirak etmişlər: 
 

Anqola Hindistan Polşa 

Antiqua və Barbuda İndoneziya Portuqaliya 

Argentina İran İslam Respublikası Qətər 

Avstraliya İraq Cənubi Koreya 
Respublikası 

Azərbaycan İrlandiya Rumıniya 

Baham Adaları İzrail Rusiya Federasiyası 
Banqladeş İtaliya Sent-Kits və Nevis 

Belçika Yamayka Səudiyyə Ərəbistanı 
Beliz Yaponiya Sinqapur 
Braziliya Keniya Sloveniya 

Bruney Sülh Dövləti Latviya Cənubi Afrika 

Kanada Livan İspaniya 

Çili Liberiya Şri-Lanka 

Çin Liviya Ərəb Cəmahiriyyəsi İsveç 

Konqo Litva İsveçrə 

Kuk Adaları Lüksemburq Suriya Ərəb Respublikası 
Kot-d’İvuar Malayziya Tailand 

Xorvatiya Malta Tunis 

Kipr Marşall Adaları Türkiyə 

Koreya Xalq Demokratik Respublikası Meksika Tuvalu 

Danimarka Mərakeş Ukrayna 

Estoniya Mozambik Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
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Fici Myanma Böyük Britaniya və Şimali 

İrlandiya Birləşmiş Krallığı 
 

Finlandiya Niderland Tanzaniya Birləşmiş 
Respublikası 
 

Fransa Nigeriya Amerika Birləşmiş Ştatları 

Gürcüstan Norveç Vanuatu 

Almaniya Panama Vyetnam 
Qana Papua-Yeni Qvineya  

Yunanıstan Flippin  

 
 

4 Aşağıdakı dövlət Konfransa öz müşahidəçisini göndərmişdir: 

           Surinam 

5 Təşkilatın aşağıdakı Müxbir Üzvləri Konfransa müşahidəçilərini 

göndərmişdilər: 

            Farer Adaları 
 
            Honq Konq, Çin 

 

            Makao, Çin 

 

6 Birləşmiş Millətlərin aşağıdakı təşkilat sistemləri Konfransa müşahidəçilərini 

göndərmişdirlər: 

            Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 
 

7 Aşağıdakı hökümətlərarası təşkilatlar Konfransa müşahidəçilərini 

göndərmişdilər: 

          Avropa Kommisyası (AK) 

          Ərəb Dövlətləri Liqası 
 

8 Aşağıdakı qeyri-hökumət təşkilatları Konfransa müşahidəçilərini 

göndərmişdilər: 

          Beynəlxalq Gəmiçilik Palatası (İCS) 

          Beynəlxalq Gəmiçilik Federasiyası (İSF) 

          Nəqliyyat işçilərinin Beynəlxalq Federasiyası (İTF) 

          Baltik və Beynəlxalq Dəniz Şurası (BİMCO) 

          Neft Şirkətlərinin Beynəlxalq Dəniz Forumu (OCİMF) 

          Qazma üzrə Podratçıların Beynəlxalq Assosiasiyası (İADC) 

          Gəmi Kapitanlarının Assosiasiyasının Beynəlxalq Federasiyası (İFSMA) 

          Tankerlərin Müstəqil Sahiblərinin Beynəlaxlaq Assosiasiyası 
(İNTERTANKO) 

          Kruiz Yollarının Beynəlxalq Assosiasiyası (CLİA) 

           Quru Yük Gəmilərinin Sahiblərinin Beynəlxalq Assosiasiyası 
(İNTERCARGO) 

           Dənizçilik üzrə Mühazirəçilərin Beynəlxalq Assosiasiyası (İMLA) 
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           Gəmi mühəndisliyi, Elm və Texnologiya İnstitutu (İMarEST) 

           Gəmi Menecerlərinin Beynəlxalq Assosiasiyası(İnterManager) 

           İnterferry 

           Dəniz Səhiyyəsi üzrə Beynəlxalq Assosiasiya(İMHA) 

           Dəniz Universitetlərinin Beynəlxalq Assosiasiyası (İAMU) 

           Qlobal Dəniz Təhsili və Hazırlıq Assosiasiyası (GlobalMET) 

           Dənizçilik İnstitutu (Nİ) 
  

9 Konfrans, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Baş Katibi cənab  E.E. Mitropoulos 

tərəfindən açıq elan edilmişdir. 

10 Flippin Respublikasının Vitse-Prezidenti Zati-aliləri cənab Noli de Kastro, 

Konfransın açılış sessiyasında giriş  nitqi ilə çıxış etmişdir. 

11 Konfransın açılış sessiyasında Birləşmiş Millətlərin Baş Katibi  cənab Ban 

Ki-munun müraciəti diqqətə çatdırılmışdır. 
12 Konfransda Filippindən olan cənab Neil Frank R. Ferrer Konfransın sədri 

seçilmişdir. 

13 Konfransda seçilən sədr mavinləri: 

           Zati-aliləri cənab Dwight C.R. Gardiner (Antiqua və Barbuda) 

           Cənab Koffi Bertin Tano (Kot-d’İvuar) 

           Cənab Rajeev Gupta (Hindistan) 

           Kontr-admiral Giankarlo Olimbo (İtaiya) 

           Cənab Abdel Hafiz Əl Kaissi (Livan) 

 

14 Konfransın Katibliyi aşağıdakı vəzifəli şəxslərdən ibarət idi: 

 

           Baş Katib:        cənab E.E. Mitropoulos 

                                      Təşkilatın Baş Katibi 

 

            İcraçı Katib:    cənab K. Sekimizu 

                              Direktor, Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Sektoru 

 

            İcraçı Katibin Müavini:  cənab H. Hesse 

                   Direktorun Baş müavini, Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi 

Sektoru 

 

            İcraçı Katibin Müavininin Köməkçisi: cənab A. Mahapatra 

                    Müdir, Dənizçilik üzrə Hazırlıq və İnsan Faktoru Bölməsi, Dəniz 

Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Sektoru 

              

15 Konfransda aşağıdakı Komitələr yaradıldı və müvafiq vəzifəli şəxslər seçildi: 

     Tam Tərkibli Komitə 
     Sədr:                                    Kontr-Admiral P. Brady (Yamayka) 

     Sədrin birinci müavini:         cənab S.Hassing (Niderland) 

     Sədrin ikinci müavini:          cənab Zheng Heping (Çin) 

 

     Tərtib edən Komitə 

      Sədr:                                   xanım M. Medina (Birləşmiş Ştatlar) 

      Sədrin birinci müavini:        cənab B. Groves (Avstraliya) 
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      Sədrin ikinci müavini:          kapitan M.A. Shahba (İran İslam Respublikası) 
   

      Səlahiyyətlərin yoxlanılması üzrə Komitə 

      Sədr:                                    cənab L. Chichinadze (Gürcüstan) 

      

16 Tərtib edən Komitə aşağıdakı Dövlətlərin nümayəndələrindən ibarət idi: 

       
       Argentina 
       Avstraliya 

       Çin 

       Fransa 

       İran (İslam Respublikası) 

       Rusiya Federasiyası 
       İspaniya 

       Birləşmiş Ştatlar 

 

17 Səlahiyyətlərin yoxlanılması üzrə Komitə aşağıdakı Dövlətlərin 

nümayəndələrindən ibarət idi: 

        Gürcüstan 

        İrlandiya 

        Nigeriya 

        Panama 
        Tailand 
           

18 Konfrans öz fəaliyyətində Təşkilatın Hazırlığa dair Standartlar və 

Növbəçəkmə üzrə Alt-Komitənin 41-ci sessiyasında hazırlanan və Dəniz 

Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Komitəsinin 87-ci sessiyasında təsdiq edilən 

Dənizçilərin hazırlanmasi, onlara diplom verilməsi və növbə çəkməyə dair 1978-ci 

il tarixli Konvensiyanın Əlavəsinə və Dənizçilərin hazırlanmasi, onlara diplom 

verilməsi və növbə çəkməyə dair (DHDNÇ) Məcəlləsinə düzəlişlərin mətnlərinin 

layihələrini əsas kimi istifadə etmişdir. 

19 Həmçinin Konfrans 1978-ci il DHDNÇ Konvensiyasının Tərəfləri və 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Konfransda təqdim edilən təklif və rəyləri nəzərə 

almışdır. 
20 Müşavirələrin nəticəsi olaraq, Konfrans qəbul etdi: 

− Bu Yekun Aktın 1-ci qoşmasındakı Konvensiyanın əlavəsinə düzəlişlərin 

qəbulu haqqında 1-ci qətnamə ilə birlikdə, Dənizçilərin hazırlanmasi, 

onlara diplom verilməsi və növbə çəkməyə dair 1978-ci il tarixli 

Konvensiyanın Əlavəsinə düzəlişləri 

− Bu Yekun Aktın 2-ci qoşmasındakı Məcəlləyə düzəlişlərin qəbulu 

haqqında 2-ci qətnamə ilə birlikdə, Dənizçilərin hazırlanmasi, onlara 

diplom verilməsi və növbə çəkməyə dair Məcəlləyə düzəlişləri 

21 Həmçinin Konfrans bu Yekun Aktın 3-cü qoşmasında nəzərdə tutulan 

aşağədakı qətnamələri qəbul etmişdir: 

Qətnamə 3: Ev sahibliyi edən Dövlətə minnətdarlığın bildirilməsi 

 

Qətnamə 4: Keçid müddəalar və vaxtından əvvəl tətbiqetmə 
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Qətnamə 5: Sertifikatların və təsdiqnamələrin yoxlanılması 
 

Qətnamə 6: Hazırlıqlara və sertifikatlaşdırmaya dair standartlar və gəmidə 

heyətin minimal tərkibi 
 

Qətnamə 7: Dənizçilərin texniki biliklərinin, bacarıqlarının və peşəkarlığının 

təbliği 

 

Qətnamə 8: Dənizçilərin sağlamlıq vəziyyətinə dair beynəlxalq 

standartların tətbiqi haqqında təlimatların hazırlanması 
 

Qətnamə 9: Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı tərəfindən nəşr edilən mövcud 

model kursların nəzərdən keçirilməsi və yeni model kursların hazırlanması 
 

Qətnamə 10: Texniki əməkdaşlığın təbliği 

 

Qətnamə 11: Qütb sularında istismar edilən gəmilərin kapitanlarının və 

komandir heyətinin üzvlərinin bacarıqlarının təmin edilməsinə dair 

tədbirlər 

 

Qətnamə 12: Dəniz nəqliyyatı sahəsinə yeni namizədlərin cəlb edilməsi 

və dənizçilərin bu peşədə saxlanılması 
 

Qətnamə 13: Təlimçilər üçün yaşayış yeri 

 

Qətnamə 14: Qadınların dəniz nəqliyyatı sahəsində istirakının təşviq 

edilməsi 
 

Qətnamə 15: Gələcək düzəlişlər və DHDNÇ Konvensiyasının və 

Məcəlləsinin nəzərdən keçirilməsi 

 

Qətnamə 16: Beynəlxalq Əmək Təşkilatının töhfəsi 

 

Qətnamə 17: Yüksək dənizçilik standartlarının təşviq edilməsində Dünya 

Dəniz Universitetinin, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Beynəlxalq Dəniz 

Hüqqu İnstitutunun və Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi, Mühafizə də 

Ətraf-mühit üzrə Beynəlxalq Akademiyanın (İMSSEA) rolu 

 

Qətnamə 18: Dənizçi ili 

 

Qətnamə 19: Dənizçi günü 

 

22 Yekun Akt bir orijinal nüsxədə Ərəb, Çin, İngilis, Fransız, Rus və İspan 

dillərində tərtib edilmişdir və depozitaridə saxlanması üçün Beynəlxalq Dəniz 

Təşkilatının Baş Katibinə təqdim edilir. 

23 Baş Katib göndərməlidir: 

(a) bu Yekun Aktın əlavələri ilə birlikdə təsdiq edilmiş surətlərini Konfransda 

iştiran etmək üçün dəvət edilən Dövlətlərə; və 
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(b) 20-ci bənddə nəzərdə tutulan 1978-ci il tarixli DHDNÇ Konvensiyasına 

və DHDNÇ Məcəlləsinə düzəlişlərin autentik mətnlərinin təsdiq edilmiş 
surətlərini XII(1)(b)(ii) maddəsinə uyğun olaraq, 1978-ci il tarixli DHDNÇ 

Konvensiyasının bütün Tərəflərinə. 

 

İyirmi beş iyun iki min onuncu ildə MANİLADA HAZIRLANMIŞDIR. 

 

Aşağıda imza edənlər, bu Yekun Aktı imzaları ilə TƏSDİQ EDİRLƏR. 

 

Konfransın Yekun Aktına 1 nömrəli Qoşma 

Qətnamə 1 

“Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair” 1978-

ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın əlavəsinə Manila Düəzlişləri 

Mətn Konfrans tərəfindən qəbul edilmişdir 

2010-cu il tarixli Manila Konfransı, 

“Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair” 1978-ci il 

tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın (bundan sonra-Konvensiya) Tərəflərin Konfransı vasitəsilə 

düzəlişlərin edilməsi prosedurlarına dair XII(1)(b) maddəsini XATIRLAYARAQ, 

Konvensiyanın əlavəsinə təklif edilən və Təşkilatın Üzvlərinə, həmçinin Konvensiyanın bütün 

Tərəflərinə göndərilən Manila düzəlişlərini NƏZƏRƏ ALARAQ, 

1. Konvensiyanın XII(1)(b)(ii) maddəsinə uyğun olaraq, hazırkı qətnamənin əlavəsində 

nəzərdə tutulanmətndən ibarət olan Konvensiyanın əlavəsinə düzəlişləri QƏBUL 

EDİR, 

2. Konvensiyanın XII(1)(a)(vii) maddəsinə uyğun olaraq, əlavədə nəzərdə tutulan 

düzəlişlər, qeyd edilən tarixədək Tərəflərin üçdə birindən çoxu və ya birgə ticarət 

donanmalarının ümumi tutumu, 100 və daha çox ton olan gəmilərdən ibarət dünya 

ticarət donanmasının ümumi tutumunun 50%-dən az olmayan Tərəflər düzəlişlərə 

dair etirazları barədə Təşkilatın Baş Katibini məlumatlandırmadığı təqdirdə, 1 iyul 

2011-ci il tarixində qəbul edilmiş hesab edilməsini MÜƏYYƏNLƏŞDİRİR, 

3. Tərəflərə, Konvensiyanın XII(1)(a)(ix) maddəsinə uyğun olaraq, qəbul edilən əlavədə 

nəzərdə tutulan düzəlişlər yuxarıdakı 2-ci bəndə əsasən qəbul edildiyi təqdirdə, 1 

yanvar 2012-ci il tarixində qüvvəyə minəcəyini nəzərə almağı DƏVƏT EDƏRƏK, 

4. Təşkilatın Baş Katibindən hazırkı qətnamənin təsdiq edilmiş surətlərinin və 

əlavədə nəzərdə tutulan düzəlişlərin mətnlərinin Konvensiyanın bütün 

Tərəflərinə göndərilməsini XAHİŞ EDİR; 
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5. Həmçinin Baş Katibdən bu qətnamənin və onun əlavəsinin surətlərini 

Təşkilatın Konvensiyaya Tərəf olmayan Üzvlərinə göndərilməsini XAHİŞ EDİR. 

 

 

 

 

 

 

 

ЯЛАВЯ 

“DƏNIZÇILƏRIN HAZIRLANMASINA, ONLARA DIPLOM VERILMƏSINƏ VƏ NÖVBƏ ÇƏKMƏYƏ 

DAIR” 1978-CI IL TARIXLI BEYNƏLXALQ KONVENSIYANIN ƏLAVƏSINƏ MANILA DÜƏZLIŞLƏRI 

 

“Dənizçilərin Hazırlanmasına, Onlara Diplom Verilməsinə və Növbə Çəkməyə Dair” 1978-ci il 

tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın əlavəsi ашаьыдакы иля явяз едиlir: 

 

ФЯСИЛ I 

ЦMУMИ MЦДДЯАЛАР 

Гайда I/1 

Анлайышлар вя tяфсирляр 

1 Бу  Конвенсийанын mягсядляри цчцн, яэяр хцсуси олараг башгасы нязярдя tуtулmайыбса: 

.1 "Гайдалар" Конвенсийанын Ялавясиндя олан гайдалары билдирир; 

.2  "Tяsдиq едилmишдир" бу гайдалара mцвафиг олараг Tяряфин tяsdiq еtдийини билдирир; 

.3   "Gəmi капиtанı" эяmийя коmанданлыг едян шяхси билдирир; 

.4  "Коmандир щейяtинин цзвц" gəmi капиtанı олmайан, mилли гануна вя йа гайдалара, 

йахуд беля гайдалар олmаdığı təqdirdə, коллеktив mцгавиляйя вя йа адяtя mцвафиг 

олараг бу вязифяйя tяйин едилян щейяt цзвцнц билдирир; 

.5  "Капиtанын кюmякчиси" Конвенсийанын II фяслинин mцддяаларына mцвафиг суряtдя 
ихtисаса mалик олан коmандир щейяtинин цзвцнц билдирир; 

.6  "Капиtанын баш кюmякчиси" вязифясиня эюря  gəmi капиtанınдан сонра эялян, 

капиtанын эяmийя коmанданлыг едя билmядийи щалларда, эяmийя коmанданлыьын 

tапшырылдыьы коmандир щейяtинин цзвцнц билдирир. 

.7  "Mеханик" Конвенсийанын III/1, III/2 və ya III/3 фяслинин mцддяаларына mцвафиг  

ихtисаса mалик олан коmандир щейяtинин цзвцнц билдирир; 

.8  "Баш mеханик" mцщяррик гурьусуna, o cümlədən эяmинин mашын вя елекtрик 

гурьуларынın исtисmарыna вя tехники хидmяtinə cavabdeh olan texniki istismar 

xidmətinin rəisini билдирир; 

.9  "Икинжи mеханик" вязифясиня эюря баш mеханикдян сонра эялян, баш mеханик 

vəzifələrini icra edə bilmədikdə, эяmинин mцщяррик гурьусунa, o cümlədən mашын вя 

елекtрик гурьуларынın исtисmарына вя tехники хидmяtinə dair mясулиййяtин tапшырылдыьы 

mеханики билдирир; 
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.10  "Mеханик-сtаъчы" mеханик олmаг цчцн щазырлыг кечян вя бу вязифяйя mилли ганун вя 
йа гайдаларла tяйин едилян шяхси билдирир; 

.11 "Радио-операtор" Адmинисtрасийа tяряфиндян Радиореглаmенtин mцддяалары ясасында 

верилян вя йа онун tяряфиндян tанынан серtификаtа mалик олан шяхси билдирир; 

.12 “QDFƏRS” (Qlobal dəniz fəlakət və əmniyyətli rabitə sistemi) radio operator 

Konvensiyanın IV fəslinin müddəlarına müvafiq surətdə ixtisasa malik olan şəxsi 

bildirir; 

.13 "Сырави щейяtин цзвц" эяmинин капиtаны вя коmандир щейяtинин цзвц олmайан щейяt 
цзвцнц билдирир;   

.14 “Сащилбойу цзэцчцлцк" Tяряфин юзцнцн mцяййянляшдирдийи həmin Tərəfin сащилинin 

йахынлыьында олан цзэцчцлцйц билдирир;   

.15 "Mцщяррик гурьусунун эцчц" эяmинин бцtцн mцщяррик гурьуларынын кilovatt иля юлчцлян 
вя эяmинин гейдиййаt шящадяtнаmясиндя вя йа диэяр рясmи сяняддя эюсtярилян 

цmуmи mаксиmуm узунmцддяtли чыхыш эцжцнц билдирир; 

.16 "Радио хидmяtи цзря вязифяляр" mцвафиг олараг Радиoреглаmенtя, Дяниздя инсан 

щяйаtынын mцщафизясиnə dair düzəlişlər edilmiş 1974-cü il tarixli Бейнялхалг 

Конвенсийайа вя hər bir Адmинисtрасийанын mцлащизясиня uyğun olan Tяшкилаtын 

tювсийяляриня əsasən радио нювбясинин чякилmясини, tехники хидmяt вя tяmириn həyata 

keçirilməsini билдирир;   

.17 "Нефt tанкерi" нефt вя нефt mящсулларынын tökmə üsulu ilə дашынmасы цчцн инша вя 

исtифадя олунан эяmини билдирир;  

.18 "Киmйяви maddələr дашыйан tанкер" Tящлцкяли киmйяви mаддяляри tюкmə üsulu ilə 

дашыйан эяmилярин inşası вя avadanlıqları щаггында Бейнялхалг Mяжяллянин 17-жи 

фяслиндя садаланан исtянилян киmйяви mаддяляри tюкmə üsulu ilə daşımaq цчцн инша 

едилmиш вя йа уйьунлашдырылmыш вя исtифадя олунан эяmини билдирир; 

.19 "Maye газдашыйан tанкер" Maye газлары tюкmə üsulu ilə daşıyan эяmилярин inşası вя 

avadanlıqlar ı щаггында Бейнялхалг Mяжяллянин 19-жу фяслиндя садаланан исtянилян 

maye газлары вя йа башга mящсуллары tюкmə üsulu ilə дашыmаг цчцн инша едилmиш вя 

йа уйьунлашдырылmыш вя исtифадя олунан эяmини билдирир; 

.20  “Sərnişin gəmisi” Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair düzəlişlər edilmiş 1974-

cü il Beynəlxalq Konvensiyada müəyyənləşdirilən gəmini bildirir; 

.21 "Ro-Ro сярнишин эяmиси" Дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизясиnə dair düzəlişlər 

edilmiş 1974-жц ил Бейнялхалг Конвенсийада mцяййянляшдирилдийи киmи, təkərli texnika 

üçün йцк анбарларына вя йа хцсуси каtегорийалы йерляря mалик олан сярнишин эяmисини 

билдирир; 

.22 "Ай" tягвиm айыны вя йа бир айдан аз олан дюврлярдян ибаряt 30 эцнц билдирир; 

.23 "DHDNÇ Mяжялляси" 1995-жи ил tarixli Конфрансda Təşkilat tərəfindən dəyişdirilə bilən 2 

nömrəli гяtнаmя иля qəbul edilən Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom 

verilməsinə və növbə çəkməyə dair Beynəlxalq Mяжялляни билдирир;   

.24 "Функсийа" эяmинин исtисmары, дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизяси вя йа дяниз 

mцщиtинин mühafizəsi цчцн DHDNÇ Mяжялляси ilə müəyyənləşdirilən tapşırıqlar, 

вязифяляр вя mясулиййяtляр групуну билдирир; 

.25 "Ширкяt" эяmинин сащибини вя йа эяmинин исtисmары иля баьлы öhdəlikləri эяmи сащибиндян 

юз цзяриня эюtцрян вя бу öhdəlikləri qəbul etməklə бу гайдаларла ширкяt цзяриня 

гойулан бцtцн vəzifə вя ющдяликi təhvil almağa razılıq verən исtянилян башга бир 

tяшкилаtы вя йа rəhbər şəxsi вя йа бербоуt-чарtер цзря фрахtедяни билдирир;   
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.26 “Üzmə stajı” gəmidə sertifikatların verilməsinə və ya etibarlılıq müddətinin 

uzadılmasına və yaxud əldə edilən ixtisasa uyğun olan xidməti bildirir; 

.27 “Gəmi və Liman Vasitələrinin Mühafizəsinə dair Beynəlxalq Məcəllə” (GLVM) 

Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-cü il Beynəlxalq Konvensiyanın 

Razılığa gələn Dövlətlərinin 12 dekabr 2002-ci il tarixli Konfransında, Təşkilat 

tərəfindən düzəlişlər edilə bilən 2 nömrəli qətnamə ilə qəbul edilən Gəmi və Liman 

Vasitələrinin Mühafizəsinə dair Beynəlxalq Məcəlləni bildirir; 

.28 “Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs” gəmidə kapitana tabe olan, gəminin mühafizəsi, 

o cümlədən mühafizə planının tətbiqinə və ona riayət edilməsinə cavabdeh olan, 

eləcə də şirkətin və limanın mühafizə üzrə məsul şəxsləri ilə əlaqə yaradan Şirkət 

tərəfindən təyin edilmiş şəxsi bildirir; 

.29 “Mühafizəsi üzrə vəzifələr” Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq 

Konvensiyanın (1974-cü il, düzəlişlərlə) XI-2 fəslində, həmçinin Gəmi və Liman 

Vasitələrinin Mühafizəsinə dair Beynəlxalq Məcəllədə (GLVM) müəyyənləşdirilən 

mühafizə üzrə bütün tapşırıq və vəzifələri əhatə edir; 

.30 “İxtisas sertifikatı” bu əlavənin II, III, IV və ya VII fəsillərinin müddəalarına uyğun 

olaraq kapitanlar, komandir heyətinin üzvləri və QDFƏRS radio operatoruna verilən 

və təsdiq edilən, həmçinin qanuni sahibinə orada nəzərdə tutulan məsuliyyət 

səviyyəsində  vəzifədə xidmət etmək və funksiyaları yerinə yetirmək hüququ verən 

sertifikatı bildirir; 

.31  “Peşə sertifikatı” Konvensiyada hazırlıq, bacarıq və ya üzmə stajına dair nəzərdə 

tutulan müvafiq tələblərə uyğunluğun qeyd edildiyi, dənizçiyə ixtisas sertifikatından 

əlavə olaraq verilən sertifikatı bildirir;    

.32 “Sənədli sübut” ixtisas və ya peşə sertifikatından fərqli olan, Konvensiyanın müvafiq 

tələblərinə uyğunluğu təsdiq etmək üçün istifadə olunan sənədləri bildirir;  

.33  “Elektrik mexaniki” Konvensiyanın III/6 qaydasının müddəalarına uyğun ixtisasa 

malik olan komandir heyətinin üzvünü bildirir; 

.34 “İxtisaslaşmış matros” Konvensiyasının II/5 qaydasının müddəalarına uyğun ixtisasa 

malik olan sıravi heyətin üzvünü bildirir; 

.35 “İxtisaslaşmış motorçu” Konvensiyasın III/5 qaydasının müddəalarına uyğun ixtisasa 

malik olan sıravi heyətin üzvünü bildirir; və 

.36  “Elektrik” Konvensiyanın III/7 qaydasının müddəalarına uyğun ixtisasa malik olan 

sıravi heyət üzvünü bildirir;  

.37  “Audit” audit sübutlarını əldə etmək və audit meyarlarının hansı dərəcədə yerinə 

yetirildiyini  müəyyən etmək məqsədilə onu obyektiv qiymətləndirmək üçün sistemli, 

müstəqil və sənədli prosesi bildirir;  

.38 “Audit Sxemi” Təşkilat tərəfindən təsdiqlənmiş və Təşkilat tərəfindən hazırlanmış 

təlimatı nəzərə alan BDT-nin Üzv Dövlətinin Audit Sxemini bildirir; 

.39  “İcra etmə haqqında Məcəllə” Təşkilat tərəfindən A.1070 (28) nömrəli qətnamə ilə 

qəbul edilmiş Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Alətlərinin İcra edilməsinə dair Məcəlləni 

bildirir; 

.40   “Audit Tələbi” İcra etmə haqqında Məcəlləni bildirir;” 

 

 Təşkilat tərəfindən A.1067 (28) nömrəli qətnamə ilə qəbul edilmiş  BDT-n in Üzv Dövlətin in Audit   

Sxeminin Strukturu və Prosedurlarına istinad edin. 
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.41  IGF Məcəllə dedikdə  “Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair” Beynəlxalq 

Konvensiyanın II-1/2.29 qaydasında müəyyən edildiyi kimi Qaz və aşağı alışma 

temperaturuna malik digər yanacaqdan istifadə edən gəmilərin təhlükəsizliyi 

haqqında Beynəlxalq Məcəllə nəzərdə tutulur. 

.42  Qütb Suları haqqında  Məcəllə dedikdə “Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair” 

Beynəlxalq Konvensiyanın XIV/1.1 qaydasında müəyyən edildiyi kimi Qütb sularında 

istismar olunan  gəmilərə dair Beynəlxalq Məcəllə nəzərdə tutulur. 

.43 Qütb suları dedikdə“Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair” Beynəlxalq 

Məcəllənin XIV/1.2 - XIV/1.4 qaydalarında müəyyən edildiyi kimi Arktika zonasında 

və/və ya Antarktida ərazisindəki su hövzələri nəzərdə tutulur. 

 

2 Бу гайдалар DHDNÇ Mяжяллясинин А щиссясиндя олан mяжбури mцддяаларла tаmаmланыр  вя:  

.1  гайданын tялябляриня едилян исtянилян исtинад щяm дя DHDNÇ Mяжяллясинин А 

щиссясинin mцвафиг бюлmясиня едилян исtинаддыр; 

 .2  бу гайдалары tяtбиг едяркян, qlobal miqyasda Konvensiyanın daha yekdil tətbiqinə 

nail olmaq məqsədilə DHDNÇ Mяжяллясинин B щиссясиндяki müvafiq təlimat və 

izahedici məlumatlar mümkün qədər mаксиmал сявиййядя нязяря алынmалыдыр; 

.3  DHDNÇ Mяжяллясинин А щиссясиня дцзялишляр, Ялавяйя aid olan дцзялишлярин едилmяси 

проседуруна dair Конвенсийанын XII mаддясинин mцддяаларына mцвафиг олараг 
təsdiq edilir, гябул едилир вя гцввяйя mинир вя;     

4.  DHDNÇ Mяжяллясинин B щиссясиня дцзялишляр Дяниздя Цзэцчцлцйцнün Tящлцкясизлийи 

Коmиtяси tяряфиндян юз проседур гайдаларына  mцвафиг olaraq  едилир.   

3 Конвенсийанын VI mаддясиндя “Адmинисtрасийа” вя “verən Адmинисtрасийа" исtинадларı щяр 

щансы бир Tяряфя бу гайдаларын mцддяаларына ясасян серtификаtлар верmяйя вя онлары tясдиг 

еtmяйя mанея киmи tяфсир едилmяmялидир.  

Гайда I/2 

Серtификаtлар вя tясдигнаmяляр 

1 İxtisas sertifikatı hər hansı zəruri sənədli sübutun həqiqiliyi və etibarlılığını yoxladıqdan 

sonra yalnız Administrasiya tərəfindən verilməlidir. 

2  V/1-1 və V/1-2 qaydaların müddəalarına uyğun olaraq gəmi kapitanlarınaa və komandir 

heyətinin üzvlərinə verilən sertifikatlar yalnız Administrasiya tərəfindən verilməlidir. 

3     İxtisas Серtификаtларı ону верян дювляtин рясmи dil вя йа дилlərinдя tярtиб едилир. İngilis dili 

istifadə edilmədiyi təqdirdə, həmin дилдя олан tяржцmя дя mяtня дахил едилmялидир. 

4 Радио-операtорлара mцнасибяtдя Tяряфляр: 

.1  Радиореглаmенtя mцвафиг olan серtификаtын верилmяси цчцн иmtащан програmына 

mцвафиг гайдаларла tяляб олунан ялавя биликляри дахил едя билярляр; вя йа 

.2  серtификаt сащибинин mцвафиг гайдаларla tяляб еdilən ялавя биликляря mалик olduğunu 

qeyd edən серtификаt веря билярляр. 

5 Серtификаtын верилmясинин tясдигиnə dair Конвенсийанын VI mаддяси иля tяляб олунан 

tясдигнаmя йалныз Конвенсийанын бцtцн tялябляриnə riayət edildiyi təqdirdə верилир.   

6 Tясдигнаmяляр Tяряфин mцлащизясиня əsasən DHDNÇ  Mяжяллясинин А- I/2 бюлmясиня 

mцвафиг olaraq верилян серtификаtларын форmасына дахил едиля биляр. Belə olduğu təqdirdə, istifadə 

edilən форmа А-I/2 бюлmясинин 1-жи бяндиnя уйьун олmалыдыр. Əks təqdirdə, istifadə edilən 

təsdiqnamə formaları щяmин бюлmянин 2-жи бяндиня uyğun олmалыдыр.  
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7 Administrasiya I/10 qaydaya əsasən tanıdığı: 

.1 ixtisas sertifikatını; və ya 

.2 V/1-1 və V/1-2 qaydaların müddəalarına uyğun olaraq kapitanlara və komandir 

heyətinin üzvlərinə verilən ixtisas sertifikatının tanınmasını yalnız bu sertifikatın 

həqiqiliyinə və etibarlılığına əmin olduqdan sonra təsdiq edə bilər. 

Təsdiqnamə yalnız Konvensiyanın bütün tələblərinə riayət edildiyi təqdirdə verilməlidir. 

İstifadə edilən təsdiqnamənin forması DHDNÇ Məcəlləsinin A- I/2 bölməsinin 3-cü bəndinə 

uyğun olmalıdır. 

8 5, 6 вя 7-жи бяндлярдя адычякилян tясдигнаmяляр: 

.1 айрыжа сяняд киmи вериля биляр; 

.2 yalnız Administrasiya tərəfindən verilə bilər; 

.3 серtификаtын верилdiyini сцбуt едян tясдигнаmяyə mцвафиг фярди нюmря алmыш серtификаtын 

нюmрясиnin verildiyi hallar istisna edilməklə, онларын щяр бириня фярди нюmря верилир; вя   

.4 tясдиглянmиш серtификаtın etibarlılıq mцддяtи bitdikdə və ya onu verən Tərəf geri 

götürdükdə, etibarlılıq müddətini dayandırdıqda və ya ləğv etdikdə, eləcə də hər bir 

halda verildiyi tarixdən 5 ildən çox olmayan müddətdə onların etibarlılıq müddəti bitir. 

9 Серtификаt сащибиня ишляmяк щцгугунун верилдийи вязифя tясдигнаmя форmасында 

müəyyənləşdirilərkən, gəminin səfərə çıxa bilməsi üçün heyətin minimal tərkibi цзря 

Адmинисtрасийанын tяtбиг еtдийи tяляблярдя исtифадя олунан eyni tерmинлярdən исtифадя edilməlidir. 

10 А-I/2 бюлmяси иля ижазя верилmиш варианtлары нязяря алmагла, tяляб олунан mялуmаt лаtын 

щярфляри вя яряб рягяmляри иля verildiyi təqdirdə, Адmинисtрасийалар  DHDNÇ  Mяжяллясинин А-I/2 

бюлmясиндя эюсtярилян форmадан фяргли олан форmаны исtифадя едя билярляр. 

11 I/10 гайдасынын 5-жи бяндинын mцддяаларыnı nəzərə almaqla, Конвенсийа иля tяляб олунан 

исtянилян серtификаtын ясли, сащибинин xidmət etdiyi эяmидя олmалыдыр.  

12   Hər bir Tərəf sertifikatların yalnız bu qaydanın tələblərinə uyğun olan namizədlərə 

verilməsini təmin etməlidir. 

13    Sertifikat almağa namizədlər qanaətedici sübut təqdim etməldirlər: 

.1 şəxsiyyətinin təsdiqinə dair; 

.2 yaşının müraciət etdiyi sertifikat üzrə qanunla müəyyən edilən yaşdan az olmamasına 

dair; 

.3 DHDNÇ Məcəlləsinin A-I/9 bölməsində müəyyən edilmiş sağlamlıq tələblərinə cavab 

verdiklərinə dair; 

.4 üzmə stajına və müraciət etdiyi sertifikat üzrə bu qaydalarla tələb edilən hər hansı 

müvafiq məcburi hazırlıqları bitirdiklərinə dair;  

.5 sertifikatın təsdiqnaməsində göstərilən vəzifələr,  funksiyalar və səviyyələri üzrə bu 

qaydalarla müəyyən edilən bacarıqlara dair tələblərə cavab verdiklərinə dair. 

14  Hər bir Tərəf kapitanlara, komandir heyətinin üzvlərinə və tətbiq edildiyi təqdirdə, sıravi 

heyət üzvlərinə verilən, etibarlılıq müddəti bitən və ya etibarlılıq müddəti uzadılan, etibarlılıq 

müddəti dayandırılan, ləğv edilən və ya itirilmiş və ya məhv edilmiş bütün sertifikatların, o 

cümlədən verilən icazələrin reyestr və ya reyestrlərini aparmasını öhdəsinə götürür. 

15 Hər bir Tərəf ixtisas sertifikatları, təsdiqnamələr və güzəştlərin statusu barədə məlumatı, 

I/10 qaydaya əsasən öz sertifikatlarının tanınması və ya gəmidə işə götürülməsi üçün müraciət 

etmiş dənizçilər tərəfindən təqdim edilən sertifikatların həqiqiliyinin və etibarlılığının təsdiq 

edilməsinə dair sorğu verən Tərəfə və şirkətlərə ötürməyi öz öhdəsinə götürür.  
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16  1 yanvar 2017-ci il tarixindən bu qaydanın 15-ci bəndinə uyğun olaraq məlumatın 

statusuna dair təqdim edilməsi tələb edilən informasiya ingilis dilində elektron qaydada 

mövcud olmalıdır. 

Гайда I/3 

Сащилбойу цзэцчцлцйц mцяййянляшдирян принсипляр 

1 Исtянилян Tяряф Конвенсийанын mягсядляри üzrə сащилбойу цзэцчцлцйц 

mцяййянляшдиряркян, digər Tяряфин байраьы алtында цзmяк щцгугу олан вя беля сащилбойу 

цзэцчцлцkdə istismar edilən эяmилярдя xidmət edən дянизчилярин щазырлыьына, tяжрцбясиня вя 

йа серtификаtлаşdıрılmаsına münasibətdə, юз байраьы алtында цзmяк щцгугу олан эяmилярдя 

xidmət edən дянизчиляря tətbiq edilən tələblərdən daha ciddi tələblər müəyyən 

etməməlidir. Щеч бир щалда беля Tяряф башга Tяряфин байраьы алtында цзmяк щцгугу олан 

эяmилярдя ишляйян дянизчиляря münasibətdə, Конвенсийанын сащилбойу цзэцчцлцйц ижра 

еtmяйян эяmиляря tətbiq olunan tялябляриндян даща жидди tялябляр иряли сцрmяmялидир. 

2 Gəmilərə Konvensiyanın sahilboyu üzgüçülüyə dair müddəaları üzrə güzəştlərdən 

yaralanmağa icazə verən Tərəf, müəyyənləşdirdiyi sahilboyu üzgüçülüyün hüdüdları 

daxilinə digər Tərəfin sahilində həyata keçirilən səfərlər daxil edildikdə, əlaqəli Tərəflərlə 

həm ticarət gəmiçiliyinin həyata keçirildiyi rayonlar, həm də digər müvafiq şərtlər barədə 

təfərrüatların müəyyənləşdirilməsi üzrə öhdəlik götürür.  

3 Müntəzəm olaraq başqa Tərəfin sahilində həyata keçirilən sahilboyu üzgüçülükdə 

istismar edilən hər hansı Tərəfin bayrağı altında üzmək hüququ olan gəmilərə 

münasibətdə, həmin gəmiyə öz bayrağı altında üzmək hüququ verən Tərəfin bu gəmilərdə 

xidmət edən dənizçilərin hazırlığı, təcrübəsi və sertifikatlaşdırılmasına dair 

müəyyənləşdirməli olduğu tələblər, ən azı gəminin sahilində istismar edilən Tərəfin 

müəyyənləşdirdiyi tələblərə bərabər olmalı, lakin Konvensiyada sahilboyu üzgüçülükdə 

istismar edilməyən gəmilərə dair tələblərdən daha ciddi olmamalıdır. Щяр щансы бир Tяряфин 

сащилбойу цзэцчцлцк киmи mцяййянляшдирдийи анлайышын щцдудларындан кянарда səfərlərə 

çıxan вя həmin анлайышла ящаtя едилmяйян сулара дахил олан эяmилярдя xidmət edən 

дянизчиляр, Конвенсийанын bacarıqlara dair müvafiq tялябляриня жаваб верmялидирляр.  

4 Tərəf öz bayrağı altında üzən gəmiyə, gəmi müntəzəm olaraq həmin Tərəfin 

müəyyənləşdirdiyi sahilboyu üzgüçülük zamanı Tərəf olmayan dövlətin sahilində istismar 

edildikdə, Konvensiyanın sahilboyu üzgüçülüyə dair müddəaları üzrə güzəştlərdən 

yaralanmağa icazə verə bilər. 

5 Hər hansı Tərəfin özünün müəyyən etdiyi sahilboyu üzgüçülük hüdüdları üzrə 

dənizçilərə verdiyi sertifikatlar, digər Tərəflərin özlərinin müəyyən etdiyi sahilboyu 

üzgüçülük hüdüdlarında xidmət üçün qəbul edilə bilər, bu şərtlə ki Tərəflər ticarət 

gəmiçiliyinin həyata keçirildiyi rayonlar və digər müvafiq şərtlər barədə təfərrüatların 

müəyyənləşdirilməsi üzrə öhdəlik götürsünlər. 

6 Bu qaydanın tələblərinə uyğun olaraq sahilboyu üzgüçülüyü müəyyənləşdirərkən 

Tərəflər: 

.1 A-I/3 bölməsində sahilboyu üzgüçülüyün müəyyən edilməsinə dair nəzərdə 

tutulan prinsiplərə riayət etməli; 

.2 I/7 qaydasının tələblərinə uyğun olaraq qəbul edilmiş müddəaların təfərrüatları 

haqqında Baş Katibə məlumat verməli; və  
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.3 I/2 qaydanın 5, 6 və ya 7-ci bəndlərinə müvafiq olaraq verilmiş təsdiqnamələrə 

sahilboyu üzgüçülüyün hüdudlarını daxil etməlidilər. 

7 Бу гайдада щеч ня щеч бир шякилдя щяр щансы бир дювляtин, онун Конвенсийанын 

Tяряфи олуб-олmamасындан асылы олmайараг, йурисдиксийасыны mящдудлашдырmыр.  

Гайда I/4 

Нязаряt yoxlaması prosedurları 

1 X mаддяyə mцвафиг олараг lazımi qaydada сялащиййяt вериlən müfəttiş tяряфиндян 

щяйаtа кечирилян нязаряt yoxlaması ашаьыдакыларла mящдудлашыр: 

.1  X(1) mаддяyə mцвафиг олараг, эяmидя xidmət edən Konvenisya üzrə 

sertifikatlaşdırılması tələb edilən бцtцн дянизчилярин müvafiq серtифиtкаtа вя йа 

müvafiq эцзяшtли ижазяйя malik olduqlarının, йахуд I/10 гайдасынын 5-жи бяндиня 

uyğun олараг təsdiqnamə üçün Адmинисtрасийайа müraciətə dair sənədli sübut 

təqdim etdiklərinin йохлаnılması;   

.2  эяmидя xidmət edən дянизчилярин сайынын вя серtификаtларынын Адmинисtрасийанын 
gəminin səfərə çıxa bilməsi üçün heyətin minimal tərkibinə dair müvafiq 

tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması; вя  

.3 DHDNÇ Mяжяллясинин А-I/4 бюлmясиня mцвафиг олараг, ашаьыда эюсtярилянлярдян 

hər hansı бири баш верdiyindən standartlara riayət edilmədiyinə dair əsaslı 

səbəblər olduğu təqdirdə, Konvensiya ilə tələb edildiyi qaydada növbəçəkmənin 

və mühafizə standartlarının təmin edilməsi üzrə gəmidəki dənizçilərin 

bacarıqlarının qiymətləndirilməsi:  

.3.1 Эяmи tоггуşmanın iştirakçısı olduqda və ya сайа оtурduqda, вя йа 

.3.2 Эяmи щярякяtдя, лювбярдя вя йа кюрпцдя оларкян hər hansı бейнялхалг 

конвенсийа ilə qeyri-qanuni hesab edilən maddələr gəmidən дянизя 
ахыдылıbса, və ya  

.3.3 эяmи Tяшкилаtын гябул еtдийи hərəkət йоллар ına dair təlimatlara вя йа 

tящлцкясиз навигасийа praktika вя проседурларыna riayət etmədən, сящв 

вя йа tящлцкяли mаневр едибся, вя йа 

.3.4 эяmиnin istismarı инсанлар, яmлак, яtраф mцщиtə tящлцкя йараdırsa və ya 

gəminin mühafizəsini təhdid edirsə.  

2 Инсанлар, яmлак вя яtраф mцщиt цчцн tящлцкяли олduğu hesab edilən nöqsanlar 

ашаьыдакылардыр: 

.1   dənizçilərin sertifikatlarının olmaması, müvafiq sertifikatlara malik olmaması, 

müvafiq güzətli icazələrinin olmaması və ya I/10 гайдасынын 5-жи бяндиня uyğun 

олараг təsdiqnamə üçün Адmинисtрасийайа müraciət etdiklərinə dair sənədli sübut 

təqdim etmədikdə;   

.2  Адmинисtрасийанын gəminin səfərə çıxa bilməsi üçün heyətin minimal tərkibinə 

dair müvafiq tялябляринин йериня йеtирилmяmяси; 

.3 эяmинин kapitan кюрпцсцндя вя йа mашын бюлmясиндя нювбянин чякилmясиня даир 

Адmинисtрасийа tərəfindən müəyyən edilən tяляблярин йериня йеtирилmяmяси;  

.4  dəniz цзэцчцлцйцnün təhlükəsizliyi,  radiokommunikasiyanın tящлцкясизлийи вя  йа 

дянизин чиркляндирилmясинин гаршысыны алınması üçün əhəmiyyətli olan avadanlığın 

istismar edilməsi üzrə ixtisaslı şəxslərin növbədə olmaması; вя  
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.5  səfər başlayandan sonra ilk növbəyə və sonrakı dəyişilən növbələrə kifayət 

qədər исtиращяt etmiş və bütün digər hallarda növbəçəkməyə yararlı olan şəxsləri 

təyin etmək mümkün olmadıqda. 

3 Tərəf X maddəyə müvafiq olaraq gəmini o zaman saxlaya bilər ki, 2-ci bənddə 

nəzərdə tutulan nöqsanlar, əgər nəzarəti həyata keçirən Tərəf onların insanlar, əmlak və 

ətraf mühit üçün təhlükə yaratdığını müəyyənləşdirərsə,  aradan qaldırılmasın. 

Гайда I/5 

Mилли mцддяалар 

1 Щяр бир Tяряф,  бу Tяряфин вердийи серtификаt вя йа tясдигнаmя сащибинин бу 

серtификаtлардан иряли эялян хидmяtи вязифяляринин ижрасы иля баьлы дяниздя инсан щяйаtына вя йа 

яmлака вя йа дяниз mцщиtиня бирбаша tящлцкя йарадан сяришtясизлиk, щярякяt, сящlənkarlıq 

və ya gəminin mühafizəsinə dair təhdidlər щаггында исtянилян mялуmаtы гярязсиз tящгиг 

еtmяк, щабеля бу сябябляря эюря беля серtификаtларын эери алынmасы, etibarlılıq müddətinin 

дайандырылmасы вя ляьв едилmясi, həmçinin saxtakarlığa йол верилmяmяси mягсяди иля просес 

вя проседурлар hazırlamalıdır. 

2 Hər bir tərəf sertifikat və təsdiqnamələrin verilməsində saxtakarlıq və digər 

qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlər görməli və həyata 

keçirməlidir. 

3 Щяр бир Tяряф онун байраьы алtында цзmяк щцгугу олан эяmиляря вя йа бу Tяряфин 

лазыmи qaydada серtификаtлаşдырdığı дянизчиляря mцнасибяtдя бу Конвенсийанын ясасында 

гябул едилmиш mилли ганунверижилийин mцддяаларыna riayət edilmədiyi щаллар üzrə жяза вя йа 

инзибаtи tядбирляр tяйин еtməlidir. 

4 Хцсусиля беля жяза вя йа инзибаtи tядбирляр ашаьыда эюсtярилян щалларда tяйин 

едилmяли вя həyata keçirilməldir: 

.1  ширкяt  вя йа капиtан Конвенсийа иля tяляб олунан серtификаtа mалик 
олmайан дянизчини ишя эюtцряндя; 

. 2  bu qaydalarla hər hansı vəzifə üzrə funksiya və ya işlərin  mцvafiq 

серtификаtа malik şəxslər tərəfindən icra edilməsi tələb edildiyi təqdirdə, 

капиtан tələb olunan sertifikata, müvafiq güzəştli icazəyə malik olmayan 

və ya I/10 гайдасынын 5-жи бяндиня mцвафиг олараг tələb edilən sənədli 

sübutu olmayan şəxslər tərəfindən icra edilməsinə icazə verdikdə; 

.3   şəxs saxtakarlıqla və ya saxta sənədlərlə hər hansı bir əmək 

funksiyasının və ya hər hansı vəzifənin tutulması üçün,  onları bu 

qaydaya uyğun olaraq münasib sertifikata, həqiqi güzəştli icazəyə malik 

olan şəxs görməli olduğu halda, işə götürüldükdə. 

5 Tяряф, йурисдиксийасында олан hər hansı ширкяtin вя йа щяр щансы бир шяхсin, 4-жц 

бянддя nəzərdə tutulan Конвенсийа иля hər hansı açıq уйьунсузluğa эюря mясулийяt 

дашыdığı və ya bu barədə məlumatı olduğu эцmан edilirsə, юз йурисдиксийасына уйьун 

олараг просессуал щярякяtя башлаmаг ниййяtини билдирян исtянилян Tяряфля mцmкцн 

яmякдашлыьы yerinə yetirir. 

Гайда I/6 
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Щазырлыг вя гийmяtляндирmя 

Щяр бир Tяряф tяmин едир ки: 

.1  дянизчилярин Конвенсийa ilə tələb edilən hазырлığı вя гийmяtляндирилmяси DHDNÇ 

Mяжяллясинин А-I/6 бюлmясинин mцддяаларына mцвафиг олараг idarə edilir, yoxlanılır və 

нязаряt edilir; вя 

.2  Конвенсийанын tялябляриня əsasən дянизчилярин щазырланmасы вя bacarıqlarının 

гийmяtляндирилmяси üzrə mясулиййяtли олан шяхсляр, DHDNÇ Mяжяллясинин А-I/6 

бюлmясинин mцддяаларына uyğun олараг, müvafiq hazırlıq və ya qiymətləndirmənin 

növü və səviyyəsinə  mцнасиб ихtисаса mаликdir. 

Гайда I/7 

Mялуmаtын tягдиm олунmасы 

1 Щяр бир Tяряф, IV mаддяйя əsasən tягдиm едилmяси tяляб олунан mялуmаtа ялавя olaraq, 

Konvensiyanın tam və qeyd-şərtsiz tətbiqi üzrə həyata keçirilən tədbirlər barədə Məcəllə ilə 

tələb edilə bilən digər məlumatları, DHDNÇ Mяжяллясинин А-I/7 бюлmясi ilə müəyyən едилmиш 

mцддяtdə вя форmада Баш Каtибя tягдиm etməlidir. 

2 IV mаддя вя DHDNÇ Mяжяллясинин А-I/7 бюлmясиndə нязярдя tуtулan tаm mялуmаt qəbul 

edildikdə вя бу mялуmаt Конвенсийanın mцддяаларынын tam və qeyd-şərtsiz tətbiqini tясдиг еtdiyi 

təqdirdə, Баш Каtиб бу барядя Дяниз Цзэцчцлцйцnüн Tящлцкясизлийи Коmиtяsinя mярузя tягдиm едир. 

3 Komitə tərəfindən qəbul edilmiş prosedurlara uyğun olaraq, Дяниз Цзэцчцлцйцnüн 

Tящлцкясизлийи Коmиtяsi təqdim edilən məlumatın Konvensiyanın müddəalarının tam və qeyd-

şərtsiz tətbiqini nümayiş etdirdiyini təsdiq etdikdən sonra: 

.1 Дяниз Цзэцчцлцйцнün Tящлцкясизлийи Коmиtяsi həmin Tяряфляри müəyyən edir;  

.2 Siyahıda yalnız həmin Tərəfləri saxlamaq məqsədilə Konvensiyanın müvafiq 

müddəalarının tam və qeyd-şərtsiz tətbiq edildiyini nümayiş etdirən məlumatı təqdim 

edən Tərəflərin siyahısını nəzərdən keçirir; 

.3 I/4 вя I/10 гайдаларынын mцддяаларынa əsasən, digər Tяряфляр 3.1- жи бянддя nəzərdə 
tutulan Tяряфлярин вердикляри вя йа онларын adından verilən sertifikatların, prinsip 

etibarilə,  Конвенсийайа mцвафиглийини гябул еtmяк щцгугу газанырлар.  

4    A-I/7 bölməsinin 1 və 2-ci bəndlərinin müddəaları, qüvvəyə minmə tarixləri 1-ci bəndin  

müddəalarına uyğun olaraqBaş Katibə təqdim edilən və ya təqdim ediləcək məlumatdan 

sonra olan Konvensiyaya və DHDNÇ Məcəlləsinə edilən düzəlişlərə tətbiq edilmir.  

Гайда I/8 

Кейфиййяt сtандарtлары 

1 Щяр бир Tяряф tяmин едир ки:  

.1  DHDNÇ Mяжяллясинин А-I/8 бюлmясинин mцддяаларына mцвафиг олараг, müəllimlərin və 

qiymətləndirməni həyata keçirən şəxslərin ixtisas səviyyəsi və təcrübəsi daxil edilməklə, 

müəyyən edilmiş hədəflərə nail olmaq üçün bütün hazırlıqları, bacarıqların 

qiymətləndirilməsini, tibbi sertifikatlar daxil olmaqla, sertifikatlaşdırılmanı, təsdiqnamənin 

verilməsi və etibarlılıq müddətinin uzadılması üzrə fəaliyyəti həyata keçirən гейри-

щюкуmяt tяшкилаtлары вя йа органларыnın keyfiyyət standartları sisteminə əsasən öz 

rəhbərliyi altında davamlı olaraq yoxlamağı; 
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.2 bu фяалиййяtи dövlət təşkilatları və ya orqanları щяйаtа кечирдикдя, кейфиййяt сtандарtлары 

сисtеmиnin olmasını.   

2 Ейни заmанда, щяр бир Tяряф DHDNÇ Mяжяллясинин А-I/8 бюлmясинин mцддяаларына əsasən 

müntəzəm olaraq həyata keçirilən yoxlamanın, йохланылан фяалиййяt иля билавасиtя баьлы 

олmайан ихtисаслы şəxslər tяряфиндян həyata keçirilməsini tяmин едир. Bu yoxlama qüvvəyə 

minmə tarixi Baş Katibə təqdim edilən məlumatın tarixindən daha sonra olan, Konvensiya və 

DHDNÇ Məcəlləsinə edilən düzəlişlərə uyğun milli qanunvericilik və prosedurlardakı bütün 

dəyişiklikləri ehtiva edir. 

3 Yoxlamanın nəticələrinə dair 2-жи бянд иля tяляб олунан hesabat, DHDNÇ 

Məcəlləsinin  A-I/7  bölməsində nəzərdə tutulan nümunə formasına uyğun olaraq Баш Каtибя 

təqdim edilməlidir. 

Гайда I/9 

Tибби standartlar 

1 Щяр бир Tяряф bu qaydanın və DHDNÇ Məcəlləsinin A-19 bölməsinin müddəalarına uyğun 

olaraq dənizçilərin sağlamlığına dair standartları və tibbi sertifikatın verilməsi prosedurlarını 

müəyyən etməlidir. 

2 Щяр бир Tяряф DHDNÇ Məcəlləsinin A-19 bölməsinin müddəalarına uyğun olaraq, 

dənziçilərin sağlamlığının qiymətləndirilməsi üzrə məsul olan şəxslərin, Tərəfin dənizçilərin 

tibbi müayinəsinin aparılması məqsədilə tanıdığı tibb işçisi olduğunu təmin etməlidir. 

3  Dənizdə xidmət edən, bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq verilən sertifikata 

malik hər bir dənizçi, eyni zamanda bu qaydanın və DHDNÇ Məcəlləsinin A-1/9 bölməsinin 

müddəalarına uyğun olaraq verilən tibbi sertifikata malik olmaldır. 

4       Серtификаt алmаьа наmизяд olan hər kəs: 

.1  yaşı 16-dan az olmamalıdır; 

.2     şəxsiyyətini təsdiq edən müvafiq sənəd təqdim etməlidir; 

.3  Tяряфин müəyyənləşdirdiyi sağlamlıq vəziyyətinə dair standartlara cavab 

verməlidir;      

5  Tibbi sertifikatlar maksimum 2 il müddətinə etibarlıdır, 18 yaşına çatmamış dənizçidə isə 

etibarlılıq müddəti  maksimum 1 il olmalıdır. 

6    Tibbi sertifikatın etibarlılıq müddəti səfər zamanı bitdikdə, tibbi sertifikat Tərəfin tanıdığı 

həkimin olduğu növbəti limanadək qüvvədə qalır, lakin bu müddət 3 aydan çox olmamalıdır. 

7    Təxirəsalınmaz hallarda Administrasiya növbəti limanadək, orada Tərəfin tanıdığı həkim 

olduqda, dənizçiyə müvafiq tibbi sertifikat olmadan xidmət etməyə icazə verə bilər, bu şərtlə 

ki: 

.1 bu icazənin müddəti 3 aydan çox olmamalıdır; 

.2 həmin dənizçi müddəti yaxın vaxtlarda bitmiş tibbi sertifikata malik olmaldır. 

Гайда I/10 

Серtификаtларын tанынmасы 

1 Щяр бир Адmинисtрасийа, башга Tяряф вя йа онун adından kapitana, коmандир щейяtиnin 

цзвляриня və ya радио операtора верилян серtификаtın I/2 гайдасынын 7-жи бяндиня uyğun olaraq 

təsdiqnamə ilə tanınması məqsədilə бу гайданын mцддяаларыna riayət edilməsini təmin edir 

və: 

http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=SC10A0107AB
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.1  Адmинисtрасийа həmin Tərəfin texniki tədris bazasının вя pроседурларынın 

yoxlanılmasını ehitiva edə bilən qiymətləndirilmə vasitəsilə, Konvensiyanın 

bacarıqlara dair standartlara, hazırlıq və sertifikatlaşdırma üzrə tələblərinə və 

keyfiyyət standartlarına uyğunluğunu təsdiq edir; 

.2  Konvensiyaya uyğun olaraq həyata keçirilən hazırlıq və sertifikatlaşdırmanın 

təşkilində hər hansı əhəmiyyətli dəyişiklik haqqında dərhal xəbər verilməsi üzrə 

əlaqəli Tərəflə razılaşma əldə edir. 

2 II/2, III/2 вя йа III/3 qaydalarının, вя йаxud DHDNÇ Məcəlləsində müəyyən edilən 

qaydada idarəetmə səviyyəsində VII/1 гайдаsının  mцддяалары ясасында верилmиш серtификаtлары 

tаныnması цчцн tягдиm едян дянизчилярин, onlara yerinə yetirməyə icazə verilən funksiyalara 

müvafiq olan Адmинисtрасийанын дяниз nəqliyyatı sahəsindəki ганунверижилийи üzrə lазыmи 

биликлярə malik олmасыны tяmин еtmяк цчцн tядбирляр эюрцлmялидир.     

3 Бу гайда ясасында tягдиm олунан mялуmаtlar вя разылашдырылmыш tядбирляр,  I/7 гайдасынын 

tялябляриня mцвафиг олараг Баш Каtибя эюндярилmялидир. 

4 Конвенсийанын Tяряфи олmайан дювляtин вердийи вя йа онун adından верилян серtификаtлар 

tанынmыр. 

5 I/2 гайдасынын 7-жи бяндинин tялябляриня бахmайараг Адmинисtрасийа, шяраиt tяляб едирся, 

башга Tяряфин байраьы алtында цзən gəmidə istifadə üçün mцvafiq вя etibarlılıq müddəti 

bitməmiş серtификаtа mалик olan, лакин Адmинисtрасийа tяряфиндян онун байраьы алtында цзян 

эяmидя istifadə edilməsi məqsədilə tясдиг едилmяyən серtификаta malik дянизчийя, 1-ci bəndin 

müddəalarına uyğun olaraq, öz bayrağı altında üzən gəmidə цч айдан чох олmайаraq 

ишляmяйя ижазя веря биляр. Адmинисtрасийайа tясдигnamə üçün müraciət edildiyinə dair сянядли 

сцбуt hazır olmalıdır.  

6  Бу гайданын mцддяалары цзря щяр щансы бир Адmинисtрасийа tяряфиндян верилmиш серtификаtлар 

вя tясдигнаmяляр, сонрадан башга Адmинисtрасийа tяряфиндян digər Tяряфин вердийи 

серtификаtларын tанынmасы вя йа tанынmасынын tясдигиндя ясас ола билmяз. 

Гайда I/11 

Серtификаtларын etibarlılıq müddətinin uzadılması 

1  Конвенсийанын V/3 qaydası və ya VI фяслиндян башга, щяр щансы бир фясли цзря верилmиш вя 

йа tанынmыш серtификаtа mалик олан вя дяниздя ишляйян və yа сащилдя кечирдийи вахt дюврцндян 

сонра дянизя гайыtmаьы нязярдя tуtан щяр бир капиtан, коmандир щейяtинин цзвц вя радио-

операtор dənizdə xidmətetmə tələblərinə mцвафиглийи даваm еtдирmяк цчцн 5 илдян арtыг 

олmайан инtервалларla: 

.1  I/9  гайдасы иля müəyyən едилmиш саьлаmлıq вязиййяtиня dair tялябляря жаваб 

верmялидир; вя 

.2  DHDNÇ Mяжяллясинин А-I/11 бюлmясиня mцвафиг олараг пешякар bacarıqların  

mювжудлуьуну tясдиг еtmялидир. 

2 Хцсуси щазырлыq tяляблярi бейнялхалг сявиййядя разылашдырылmыш эяmидя хидmətи даваm 

edirmək məqsədilə щяр бир капиtан, коmандир щейяtинин цзвц вя радио-операtор tяsдиq едилmиш 

mцвафиг щазырлыьы müvəffəqiyyətlə bitirməlidirlər.  

3     Tankerlərdə xidməti davam etdirmək məqsədilə hər bir kapitan və komandir heyətinin 

üzvü bu qaydanın 1-ci bəndinin tələblərinə cavab verməli, həmçinin DHDNÇ Məcəlləsinin A-

I/11 bölməsinin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq, tankerlər üzrə peşəkar bacarıqların 

mövcudluğunu 5 ildən çox olmayan intervalla təsdiq etməlidirlər. 
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4  Qütb sularında istismar olunan gəmilərdə xidməti davam etdirmək məqsədilə hər bir 

kapitan və komandir heyətinin üzvü bu qaydanın 1-ci bəndinin tələblərinə cavab verməli, 

həmçinin DHDNÇ Məcəlləsinin A-I/11 bölməsinin 4-cü bəndinə müvafiq olaraq, qütb sular ında 

istismar olunan gəmilər üzrə peşəkar bacarıqların davamlılığını 5 ildən çox olmayan intervalla 

təmin etməlidirlər. 

5 Hər bir Tərəf 1 yanvar 2017-ci il tarixindən əvvəl sertifikat almaq üçün namizədlərdən 

bacarıqlara dair tələb edilən standartlar ilə DHDNÇ Məcəlləsinin A hissəsi üzrə müvafiq 

sertifikatlar üçün müəyyən edilən tələbləri müqayisə etməli və həmin sertifikat sahiblərinin 

müvafiq ixtisasartırma və təkmilləşdirmə hazırlıqları keçmələrinə və ya qiymətləndirilmələrinə 

dair zərurəti müəyyən edilməlidir. 

6 Tяряф, mараьы оланлар ilə razılaşdırılmaqla, DHDNÇ Mяжяллясинин А-I/11 бюлmясиндя 

нязярдя tуtулan qaydada, ихtисасарtырmа вя йенидян щазырлыг курсларынын сtрукtуруну tярtиб едир 

вя йа tярtиб олунmасынı təşviq edir.  

7  Капиtанların, коmандир щейяtи цзвляринин вя радио-операtорларын биликлярини йениляmək 

mягсядиlə щяр бир Адmинисtрасийа öz байраьы алtында цзmяк щцгугу олан эяmилярдя, инсан 

щяйаtынын təhlükəsizliyi, mühafizə вя дяниз mцщиtинин горунmасына даир mилли вя бейнялхалг 

qanunvericilikdəki ахырынжы дяйишикликлярин mяtнинин олmасыны tяmин едир.  

Гайда I/12   

Tренаъорларdan исtифадя 

1  Щяр щансы müvafiq серtификаt цчцн А-I/12 бюлmясиндя nəzərdə tutulan исtисmар tялябляри вя 

башга mцддяалар,  DHDNÇ Mяжяллясинин А щиссясиндя нязярдя tуtулmуш бу kimi диэяр tялябляр 

ашаьыдакылара mцнасибяtдя yerinə yetirilməlidir: 

.1  tренаъорларын исtифадясиня ясасланmыш бцtцн mяжбури щазырлыьа; 

.2  DHDNÇ Mяжяллясинин А щиссяси иля tяляб edilən, tренаъор vasitəsilə йериня йеtирилян,  

bacarıqlar üzrə hər hansı qiymətləndirmə; вя 

.3  tренаъорларын коmяклийи иля DHDNÇ Mяжяллясинин А щиссяси иля tяляб олунан 

пешякарлыьын сахланылması üzrə щяр щансы бир нцmайиш. 

 

Гайда I/13   

Сынагларын кечирилmяси 

1 Бу гайда Адmинисtрасийайа онун байраьы алtында цзmяк щцгугу олан эяmиляря 

сынагларда ишtирак еtmяйя icazə верmясиня mанея йараtmыр. 

2 Бу гайданын mягсядляри цчцн “сынаг” tерmини, Konvensiyada nəzərdə tutulan xüsusi 

vəzifələrin icrası və ya конкреt tядбирлярин həyata keçirilməsinə dair alternativ üsulların 

qiymətləndirilməsi məqsədilə təhlükəsizlik, mühafizə və çirklənmənin qarşısının alınması üzrə 

ən azı bu qaydalarla müəyyən edilən səviyyədə olan avtomatlaşdırılmış və ya inteqrasiya 

edilmiş sistemlərdən istifadənin daxil edilə biləcəyi, məhdud vaxt ərzində aparılan, 

eksperiment və ya bir sıra eksperimentləri bildirir. 

3  Эяmиляря сынагларда ишtирак еtmяйя ижазя верян Адmинисtрасийа, bu kimi сынагларın 

təhlükəsizlik, mühafizə və çirklənmənin qarşısının alınması üzrə ən azı bu qaydalarla müəyyən 
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edilən səviyyədə həyata keçirildiyindən əmin olmalıdır. Беля сынаглар Tяшкилаtын гябул еtдийи 

təlimatlara uyğun olaraq həyata кечирилmялидир. 

4  Беля сынаглар щаггында mцфяссял mялуmаtлар Tяшкилаtа mцmкцн гядяр tез, лакин 

sınaqların planlaşdırılan başlanğıc tarixinə qədərki 6 aydan az olmayan müddətdə təqdim 

edilməlidir. Tяшкилаt бу mцфяссял mялуmаtлары бцtцн Tяряфляря эюндярməlidir. 

5  1-жи бяндя уйьун олараг ижазя верилmиш сынагларын няtижяляри вя Адmинисtрасийанын бу 

няtижяляря mцнасибяtдя щяр щансы бир tювсийяси, беля няtижяляри вя tювсийяляри бцtцн Tяряфляря 

эюндярməli olan Tяшкилаtа məruzə edilməlidir. 

6  Исtянилян Tяряфин бу гайдайа mцвафиг олараг icazə verilmiş конкреt сынаглара гаршы щяр 

щансы бир еtиразы оларса, бu kimi еtиразы Tяшкилаtа mцmкцн гядяр tез эюндярmялидир. Tяшкилаt бу 

еtиразын tяфяррцаtларыны бцtцн Tяряфляря эюндярmялидир.  

7  Сынагларын кечирилmясиня ижазя верmиш Адmинисtрасийа, башга Tяряфлярin təqdim etdiyi 

еtиразлары anlayışla qarşılamalı, онун байраьы алtында цзmяк щцгугу олан эяmиляря, Tяшкилаtа 

юз еtиразларыны эюндярmиш дювляtлярин сащилyanı суларында цзян заmан сынагларда ишtирак 

еtmяmələri барядя эюсtяриш верmялидир. 

8  Адmинисtрасийа, сынаğın ясасында конкреt сисtеmin təhlükəsizlik, mühafizə və 

çirklənmənin qarşısının alınması üzrə ən azı bu qaydalarla müəyyən edilən səviyyəsini təmin 

edəcəyi qənaətinə gəldikdə, aşağıdakı tələblərə riayət edilməklə, öz bayrağı altında olan 

gəmilərin qeyri-müəyyən müddətə bu sistem ilə istismar  edilməsinə icazə verə bilər: 

.1  сынагларын няtижяляри 5-жи бяндя mцвафиг олараг tягдиm еdildikdən сонра,  
Адmинисtрасийa bu kimi ижазянин tяфяррцаtларыны, ижазянин tətbiq edilə biləcəyi xüsusi 

эяmиляри müəyyənləşdirməklə, həmin məlumatları бцtцн Tяряфляря эюндяrən 

Tяшкилаtа tягдиm еtməlidir; 

.2  бу бяндя mувафиг олараг ижазя верилən щяр щансы яmялиййаt, Tяшкилаt tяряфиндян 
щазырланmыш təlimata уйьун олараг, онларын сынаглар заmаны tяtбиг едилдийи ölçüdə 

həyata  кечирилmялидир;   

.3  бu kimi яmялиййаtлар 7-жи бяндя уйьун олараг башга Tяряфляrin təqdim etdikləri 
еtиразлары, щяmин еtиразларdan imtina edilmədiyi həddə,  нязяря алmалыдыр; вя 

.4  бу бяндин ясасында icazə verilən яmялиййаt yalnız, Dəniz Üzgüçülüyünün 

Təhlükəsizliyi Komitəsi tərəfindən Konvensiyaya düzəlişlərin müvafiq hesab edilməsi 

müəyyən edilənədək, müvafiq hesab edildiyi təqdirdə isə, düzəlişlər qüvvəyə 

mindikdən sonra əməliyyatın dayandırılması və ya davam etdirilməsi barədə qərar 

qəbul edilənədək  həyata keçirilə bilər. 

9  Дяниз Цзэцчцлцйцnüн Tящлцкясизлийи Коmиtяси щяр щансы бир Tяряфин sorğusu üzrə 

sınaqların nəticələrinin  nəzərdən keçirilməsi və müvafiq qərarın qəbul edilməsinə dair tarix 

müəyyən etməlidir. 

Гайда I/14 

Ширкяtлярин ющдяликляри 

1 Щяр бир Адmинисtрасийа, А-I/14 бюлmясинин mцддяаларына mцвафиг олараг, ширкяtлярин бу 

Конвенсийанын mцддяаларына əsasən дянизчиляри юз эяmиляринdə ишя эюtцрmяйя dair 

ющдяликлярини müəyyən etməli вя həmin ширкяtdən ашаьыдакыларыn tяmин еdilməsini tяляб 

еtməlidir: 

.1  эяmисиня ишя эюtцрцлян щяр бир дянизчиnin Конвенсийанын mцддяаларына uyğun вя 

Адmинисtрасийа tяряфиндян müəyyən edilən formada  серtификаtа mалик олsunlar; 
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.2  эяmиляр Адmинисtрасийанын gəminin səfərə çıxa bilməsi üçün heyətin minimal tərkbinə 

dair müvafiq tələblərinə uyğun olaraq коmплекtляшдирилsin; 

.3  gəmilərində işə götürülən dənizçilər Konvensiyanın tələblərinə əsasən ixtisasartırma 

və təkmilləşdirmə hazırlıqları keçsinlər; 

.4   эяmиляриндя işə götürülən бцtцн дянизчиляря даир сянядлярin вя mялуmаtларın 

saxlanılmasını вя asanlıqla əldə edilməsini, həmçinin onların tяжрцбяси, щазырлыьы, 

саьлаmлыq вязиййяtи, eləcə də xidmət etdikləri vəzifələr üzrə bacarıqlar ilə 

məhdudlaşmayan sənəd və məlumatları ehtiva etməsini;  

.5  эяmиляринdя işə götürülən dənizçilər, юз xüsusi  хидmяtи вязифяляри və gündəlik və ya 

fövqəladə hallar zamanı icra etdikləri vəzifələrə uyğun olan эяmинин бцtцн 

mexanizmi, гурьулары, аваданлыьы, проседурлары və эяmинин харакtерисtикалары иля tаныш 
олsunlar; вя          

.6 эяmи щейяtи fövqəladə щалларда вя tящлцкясизлик, mühatizə və çirklənmənin qarşısının 

alınması və ya azaldılması цчцн zəruri ящяmиййяtə kəsb edən funksiyaları icra 

edərkən юз  фяалиййяtlərini сяmяряли ялагяляндиря билsinlər; 

.7   daima gəmilərində “Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair” 1974-cü il tarixli 

düzəlişlər edilmiş Beynəlxalq Konvesiyanın V fəslinin 14-cü qaydasının 3 və 4-cü 

bəndələrinə müvafiq olaraq, effektiv şifahi ünsiyyətin yaradılmasını. 

Гайда I/15 

Кечид  mцддяалары 

1  Tяряф, Конвенсийанын 1 yanvar 2012-ci il tarixinədək birbaşa qüvvədə olan mцддяаларына 

уйьун олараг, 1 iyul 2013-cü il tarixinədək təsdiq edilmiş üzmə stajına, təsdiq edilmiş tədris və 

hazırlıq proqramına və ya təsdiq edilmiş hazırlıq proqramına başlayan dənizçilərə 1 yanvar 

2017-cи ил tarixinəдяк sertifikatların verilməsini, tanınmasını və təsdiq edilməsini davam etdirə 

bilər.  

2  Tяряф, Konvensiyanın 1 yanvar 2012-ci il tarixinədək birbaşa qüvvədə olan müddəalarına 

uyğun olaraq, 1 yanvar 2017- жи ил tarixinəдяк sertifikatların və təsdiqnamələrin yenisi ilə əvəz 

edilməsini və etibarlılıq müddətinin uzadılmasını davam etdirə bilər. 

Qayda I/16 

Uyğunluğun yoxlanılması 

1 Tərəflər hazırki Konvensiyada müəyyən edilmiş vəzifə və öhdəliklərinin icrası 

zamanı Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Alətlərinin İcrası haqqında Məcəllənin müddəalarını 
yerinə yetiməlidirlər. 

2 Hər bir Tərəf hazırki Konvensiyaya uyğunluğu və onun tətbiqini yoxlamaq 

məqsədilə audit tələblərinə uyğun olaraq Təşkilat tərəfindən mütəmadi olaraq audit 

yoxlamasından keçməlidirlər. 

3 Baş Katib, Təşkilat tərəfindən hazırlanmış təlimatlara əsaslanan Audit Sxeminin 

idarə olunması üzrə məsuliyyət daşıyır. 

4 Hər bir Tərəf Təşkilat tərəfindən hazırlanmış təlimatlara* əsaslanan audit 

yoxlamasının və nəticələrin aradan qaldırılması üzrə fəaliyyət proqramının icrasının 

asanlaşdırılması üzrə məsuliyyət daşıyırlar. 

 
 Təşkilatın A.1067(28) nömrəli qətnaməsi ilə qəbul edilən “BDT-nin Üzv Dövlətlərinin Audit 

Sxeminin Strukturu və Prosedurları”na istinad edin. 
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5 Bütün Tərəflərin auditi: 

.1 Təşkilat tərəfindən hazırlanmış təlimatları nəzərə almaqla, Baş Katib tərəfindən 

tərtib edilən ümumi cədvələ əsaslanmalıdır; və 

.2 Təşkilat tərəfindən hazırlanmış təlimatları* nəzərə almaqla, dövri intervallarla 

aparılmalıdır. 

ФЯСИЛ II 

КАПИTАН ВЯ ЭЮЙЯРTЯ ЩЕЙЯTИ 

Гайда II/1 

Цmуmи tуtуmу 500 вя даща çox олан эяmилярdə капиtанын нювбя кюmякчисинин 

серtификаtлaşдырылmасına dair mяжбури mиниmал tялябляр 

1 Цmуmи tуtуmу 500 вя даща çox олан эяmиdə капиtанынын нювбя кюmякчиси ixtisas 

серtификаtınа mалик олmалыдыр. 

2 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс: 

.1  yaşı 18-dən az олmаmалыдыр; 

.2  DHDNÇ Məcəlləsinin А-II/1 bölməsinin tələblərinə cavab verən və hazırlıq üzrə 

təsdiq edilmiş qeydiyyat kitabçasında sənədləşdirilən gəmidə hazırlığı ehtiva edən 

təsdiq edilmiş hazırlıq proqramının bir hissəsi olan 12 aydan az olmayan təsdiq 

edilmiş üzmə stajına, əks təqdirdə isə 36 aydan az olmayan təsdiq edilmiş üzmə 

stajına malik olmalıdır; 

.3   tələb edilən üzmə stajı ərzində kapitan körpüsündə kapitanın və ya ixtisaslı şəxslərin 

rəhbərliyi altında 6 aydan az olmayan müddətdə növbəçəkmə xidməti həyata 

keçirmək;   

.4  Радиореглаmенtə уйьун олараг радио хидmяtи цзря tяйин едилmиш вязифялярин ижрасы üzrə 

IV  фяслин гайдаларынын mцвафиг tялябляриня жаваб верmялидир; вя  

.5  tяsдиq едилmиш təhsili və hazırlığı bitirməli və DHDNÇ Mяжяллясинин А- II/1 бюлmясиндя 

нязярдя tуtулan bacarıqara dair tялябляря жаваб верmялидир; və  

.6  DHDNÇ Məcəlləsinin A-VI/1 bölməsinin 2-ci bəndində, A-VI/2 bölməsinin 1-4-cü 

bəndlərində, A-VI/3 bölməsinin 1-4-cü bəndlərində, A-VI/4 bölməsinin 1-3-cü 

bəndlərində нязярдя tуtулan bacarıqara dair tялябляря  cavab verməlidir. 

Гайда II/2 

Цmуmи tуtуmу 500 вя даща çox олан эяmилярdə капиtанларын вя капиtанларын бaş(böyük) 

кюmякчиляринин  серtификаtлаşдырылmасыna dair mяжбури mиниmал tялябляр 

Цmуmи tуtуmу 3000 вя даща çox олан эяmилярdə капиtан вя капиtанын баш(böyük) 

кюmякчиси  

1 Цmуmи tуtуmу 3000 вя даща çox олан эяmиdə капиtан вя капиtанын баш кюmякчиси  

серtификаtа mалик олmалыдыр. 

2 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс: 

.1  цmуmи tуtуmу 500 вя даща çox олан эяmилərdə капиtанын нювбя кюmякчисинин 

серtификаtлаşдырылmасına dair иряли сцрцлян tялябляря жаваб верmялi вя həmin vəzifədə 

təsdiq edilmiş üzmə stajına malik олmалыдыр:  
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.1.1 капиtанын баш кюmякчиси серtификаtыныn verilməsi üçün  12 айдан аз олmайаn; 

.1.2  капиtан серtификаtыnın verilməsi üçün  36 айдан аз олmайаn; лакин bu müddət 24 

айадяк azaldıla биляр, bir şərtlə ki həmin üzmə stajı ərzində капиtанын баш 

кюmякчиси вязифясиндə 12 айдан аз олmайан staja malik olsun;  

.2   tяsдиq едилmиш tящсили və hazırlığı bitirməli, həmçinin DHDNÇ Mяжяллясинин А- II/2  

бюлmясиндя цmуmи tуtуmу 3000 вя даща çox олан эяmилярdə капиtанлар вя капиtанын 

бюйцк(baş) кюmякчиляри цчцн nəzərdə tutulan bacarıqlara dair tялябляря жаваб 

верmялидир.  

Цmуmи tуtуmу 500-дян 3000-ə qədər olan эяmилярdə капиtан вя капиtанын баш(böyük) 

кюmякчиси  

3 Цmуmи tуtуmу 500-дян 3000-я qədər олан эяmиdə капиtан вя капиtанын баш кюmякчиси  

серtификаtа mалик олmалыдыр. 

4 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс: 

.1  kapitanın baş köməkçisi sertifikatının verilməsi üçün цmуmи  tуtуmу  500  вя даща 

çox олан  эяmилярdə капиtанынын нювбя кюmякчиси цчцн иряли сцрцлян tялябляря жаваб 

верmялидир;  

.2  капиtан серtификаtыnın verilməsi цчцн цmуmи tуtуmу 500 вя даща çox олан эяmилярdə 

капиtанынын нювбя кюmякчиси цчцн иряли сцрцлян tялябляря жаваб верmяли вя həmin 

vəzifədə 36 айдан аз олmайаn tяsдиq едилmиш üzmə сtаъына mалик олmалыдыр;  лакин бу 

mцддяt 24 айадяк azaldıla bilər, bir şərtlə ki, həmin üzmə stajı ərzində baş köməkçi 
vəzifəsində 12 aydan az olmayan сtаъа mалик olsun; 

.3  tяsдиq едилmиш tящсили və hazırlığı bitirməli, həmçinin DHDNÇ Mяжяллясинин А-II/2  

бюлmясиндя цmуmи tуtуmу 500-дян 3000-я qədər вя даща арtыг олан эяmилярdə 

капиtанлар вя капиtанын бюйцк кюmякчилярi цчцн nəzərdə tutulan bacarıqlara dair лан 

tялябляря жаваб верmялидир.  

Гайда II/3 

Цmуmи tуtуmу 500-дян аз олан эяmилярdə капиtанларын нювбя кюmякчиляринин вя капиtанларын  

серtификаtлаşдырылmасыba dair mяжбури mиниmал tялябляр  

Сащилбойу цзэцчцлцкдя istismar edilməyən эяmиляр 

1 Цmуmи tуtуmу 500-дян аз олан, сащилбойу цзэцчцлцкдя istismar edilməyən 

эяmидя xidmət edən капиtанын нювбя кюmякчиси, цmцmи tуtуmу 500 вя даща çox олан 

эяmиляр üzrə sertifikata malik olmalıdır. 

2 Цmуmи tуtуmу 500-дян аз олан, сащилбойу цзэцчцлцкдя istismar edilməyən 

эяmидя xidmət edən капиtан, цmцmи tуtуmу 500-дян 3000-я qədər olan олан эяmилярдя 

капиtан вязифясиндя ишляmяк цчцн серtификаtа mалик олmалыдыр. 

Сащилбойу цзэцчцлцкдя istismar edilən эяmиляр  

Капиtанын нювбя кюmякчиси 

3 Цmуmи tуtуmу 500-дян аз олан вя сащилбойу цзэцчцлцкдя istismar edilən эяmидя 

xidmət edən капиtанын нювбя кюmякчиси серtификаtа mалик олmалыдыр. 

4 Цmуmи tуtуmу 500-дян аз олан вя сащилбойу цзэцчцлцкдя istismar edilən эяmидя 

капиtанын нювбя кюmякчиси серtификаtыны алmаьа наmизяд олан hər kəs: 

.1  yaşı 18-dən az олmаmалыдыр; 
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.2   bitirməlidir:  

.2.1 хцсуси щазырлыьы, o cümlədən Адmинисtрасийа tərəfindən tələb edilən müvafiq 

müddətdə üzmə stajını; вя йа  

.2.2  эюйярtя щейяtи tяркибиндя 46 aydan az olmayan  təsdiq edilmiş едилmиш 

üzmə сtаъына; вя 

.3  Радиореглаmенtя уйьун олараг радио хидmяtи цзря tяйин едилmиш вязифялярин ижрасы 
цчцн IV  фяслин гайдаларынын müvafiq tялябляриня жаваб верmялидир; вя  

.4  tяsdiq едилmиш tящсили вя щазырлыьы бitirməli, həmçinin DHDNÇ Mяжяллясинин А-II/3  

бюлmясиндя сащилбойу цзэцчцлцкдя istismar edilən, цmуmи tуtуmу 500-dən az 

олан эяmилярин капиtанларынын нювбя цзря кюmякчиляри цчцн нязярдя tуtулmуш 
bacarıqlara dair tялябляря жаваб верmялидир.  

.5  DHDNÇ Məcəlləsinin A-VI/1 bölməsinin 2-ci bəndində, A-VI/2 bölməsinin1-4-cü 

bəndlərində, A-VI/3 bölməsinin 1-4-cü bəndlərində və A-VI/4 bölməsinin 1-3-cü 

bəndlərində nəzərdə tutulan bacarıqlara dair tələblərə cavab verməlidir. 

Капиtан 

5 Цmуmи tуtуmу 500-дян аз олан вя сащилбойу цзэцчцлцкдя istismar edilən эяmиdə xidmət 

edən капиtан серtификаtа mалик олmалыдыр.  

6 Цmуmи tуtуmу 500-дян аз олан вя сащилбойу цзэцчцлцкдя istismar edilən эяmидя 

капиtан серtификаtыны алmаьа наmизяд олан hər kəs: 

.1  yaşı 20-дəн az олmаmалыдыр; 

.2  капиtанын нювбя цзря кюmякчиси вязифясиндя 12 айдан аз олmайаn tяsдиq едилmиш 

üzmə сtаъына mалик олmалыдыр; вя    

.3  tяsdiq едилmиш tящсили вя щазырлыьы бitirməli, həmçinin DHDNÇ Mяжяллясинин А-II/3  

бюлmясиндя сащилбойу цзэцчцлцкдя istismar edilən, цmуmи tуtуmу 500-dən az олан 

эяmилярин капиtанлары цчцн нязярдя tуtулmуш bacarıqlara dair tялябляря жаваб 

верmялидир.  

.4 DHDNÇ Məcəlləsinin A-VI/1 bölməsinin 2-ci bəndində, A-VI/2 bölməsinin1-4-cü 

bəndlərində, A-VI/3 bölməsinin 1-4-cü bəndlərində və A-VI/4 bölməsinin 1-3-cü 

bəndlərində nəzərdə tutulan bacarıqlara dair tələblərə cavab verməlidir.  

İstisnalar  

7   Адmинисtрасийа эяmинин юлчцляриnin вя səfərin şərtlərinin бу гайданын вя DHDNÇ 

Mяжяллясинин А-II/3 бюлmясинин tялябляринин tаm щяжmдя tətbiqinin mягсядəmüvafiq olmadığını 

вя йа səmərəsiz olduğunu щесаб еtdiyi təqdirdə, eyni sularda üzən gəmilərin təhlükəsizliyini 

nəzərə almaqla, bu kimi gəmilərdə və ya bu təsnifatda olan gəmilərdə kapitanı və капиtанın 

нювбя кюmякчиsini bəzi tələblərdən азад едя биляр.  

 

Гайда II/4 

Nавигасийа нювбяси чякян сырави щейяt цзвляринин серtификаtлаşдырылmасыna dair mяжбури mиниmал 

tялябляр 

1 Щазырлыг кечян вя нювбяçəkmə заmаны vəzifəsi хцсуси ихtисас tяляб etməyən сырави щейяt 

цзвləri istisna olmaqla, цmуmи tуtуmу 500 вя даща çox олан эяmidə щярякяtдя навигасийа 

 
 Bu tələblər Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Matrosların sertifikatlaşdırılması haqqında 1946-cı il tarixli 

Konvensiya və ya  istənilən sonrakı konvensiyalarda  nəzərədə tutulan matrosların sertfifikatlaşdırılmasına dair 

tələblər deyil. 
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нювбяси çəkən sıravi heyətin hər bir üzvü, бu kimi ющдяликлярин ижрасы цчцн lazımi qaydada 

sertifikatlaşdırılmалыдыр.   

2 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс: 

.1  yaşı 16-дан az олmаmалыдыр; 

.2 bitirməlidir: 

.1  təsdiq edilmiş üzmə stajını, o cümlədən алtы айдан аз олmайан щазырлыг вя 

tяжрцбяni, вя йа 

.2   sahildə və ya gəmidə xüsusi hazırlığı, o cümlədən ики айдан аз олmайан üzmə 

stajını; вя 

.3   DHDNÇ Mяжяллясинин А-II/4 бюлmясиндя нязярдя tуtулан bacarıqlara dair tялябляря 

жаваб верmялидир.  

3 2.2.1. вя 2.2.2 йарыmбяндляр иля tяляб üzmə сtаъы, щазырлыг вя tяжрцбя щярякяtдя 

навигасийа нювбячякmя xidməti цзря функсийаларла баьлы олmалы вя капиtанын, капиtанын нювбя 

кюmякчисинин вя йа сырави щейяtин ихtисаслы цзвцнцн рящбярлийи алtында йериня йеtирилян хидmяtи 

вязифялярин ижрасыны дахил еtmялидир. 

Qayda II/5 

İxtisaslaşmış matrosun sertifikatlaşdırılmasına dair məcburi minimal tələblər 

1 Ümumi tutumu 500 və daha çox olan gəmidə xidmət edən hər bir ixtisaslamış 

matros lazımi qaydada sertifikatlaşdırılmalıdır.   

2 Sertifikat almağa namizəd olan hər bir şəxs: 

.1 yaşı 18-dən az olmamalıdır;  

.2 naviqasiya növbəsi çəkən sıravi heyət üzvünün sertifikatlaşdırılmasına dair 

tələblərə cavab verməldir; 

.3 naviqasiya növbəsi çəkən sıravi heyət üzvü kimi sertifikatlaşdırıldığı təqdirdə, 

göyərtə heyətində təsdiq edilmiş üzmə stajına malik olmalıdır: 

.3.1   18 aydan az almayaraq, və ya 

.3.2   12 aydan az olmayaraq və təsdiq edilmiş hazırlığı bitirməlidir; və 

.4 DHDNÇ Məcəlləsinin A-II/5 bölməsində nəzərədə tutulan bacarıqlara dair 

tələblərə cavab verməlidir. 

3 Hər bir Tərəf 1 yanvar 2012-ci il tarixindən əvvəl ixtisaslaşmış matroslara verilmiş 

sertifikat üzrə bacarıqlara dair tələbləri DHDNÇ Mяжяллясинин A-II/5 bölməsində 

müəyyənləşdirilmiş tələblərlə müqayisə etməli və bu heyət üzvlərinin öz ixtisaslarını 

yeniləmək tələbinə dair zərurəti, olduğu təqdirdə, müəyyən etməlidirlər. 

4 Tərəf, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İxtisaslaşmış matrosların sertifikatlaşdırılması 

haqqında 1946-cı il tarixli Konvensiyasına (No 74) da Tərəf olduqda, 1 yanvar 2012-ci il 

tarixinədək adıçəkilən konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq serifikatların verilməsini, 

tanınmasını və təsdiq edilməsini davam etdirə bilər.  

5 Tərəf, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İxtisaslaşmış matrosların sertifikatlaşdırılması 

haqqında 1946-cı il tarixli Konvensiyasına (No 74) da Tərəf olduqda, 1 yanvar 2012-ci il 

tarixinədək adıçəkilən konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq serifikatlar ın və 

təsdiqnamələrin yenisi ilə əvəz edilməsini və etibarlılıq müddətinin uzadılmasını davam 

etdirə bilər. 
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6 Tərəf, dənizçiləri bu qaydanın tələblərinə uyğun hesab edə bilər, bir şərtlə ki onlar 

həmin Tərəf üçün bu qaydanın qüvvəyə minməsinə qədərki son 60 ay ərzində ən azı 12 

ay müddətində göyərtə heyətində müvafiq ixtisasda xidmət etmiş olsunlar. 

ФЯСИЛ III 

MАШЫН  ШЮБЯСИНИН  ЩЕЙЯTИ 

Гайда III/1 

Komplektləşdirilən və ya komplektləşdirilməyən mашын шюбясиня mалик олан эяmилярин 

mеханикляринин серtификаtлаşдырылmасыna dair mяжбури mиниmал tялябляр 

1 Яняняви хидmяtин вя йа вахtашыры нювбясиз хидmяtин эюсtярилдийи вя баш mцщяррик 

гурьусунун  эцжц 750 кВt вя даща арtыг олан эяmинин щяр бир нювбя mеханики лазыmи серtификаtа 

mалик олmалыдыр. 

2 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс: 

.1 18 йашындан жаван олmаmалыдыр; 

.2 STCW Mяжяллясинин А-III/2 бюлmясиня mцвафиг олараг эяmидя mашын шюбяси щейяtинин 
tяркибиндя алtы айдан аз олmайараг иш сtаъына mалик олmалыдыр;   

.3 tягдир едилmиш tящсили вя mцддяtи 30 айдан аз олmайан, tягдир едилmиш гейдиййаt 

киtабчасында сянядляшдириляряк tясдиг едилmиш эяmидяки щазырлыг да дахил едилmякля, 
щазырлыьы баша вурmалы вя STCW Mяжяллясинин А-III/2 бюлmяси иля нязярдя tуtулmуш 

сяришtяйя олан tялябляря жаваб верmялидир.    

Гайда III/2 

Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 3000 кВt вя даща çox олан эяmилярин баш вя икинжи 

mеханикляринин серtификаtлаşдырылmасыna dair mяжбури mиниmал tялябляр 

1 Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 3000 кВt вя даща арtыг олан эяmилярин щяр бир баш вя икинжи 

mеханики лазыmи серtификаtа mалик олmалыдыр. 

2 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс: 

.1 baş mühərrikinin gücü 750 kVt  və daha çox olan gəmilərdə нювбя mеханикинин 

серtификаtлаşдырылmасы цчцн иряли сцрцлян tялябляря жаваб верmяли вя həmin vəzifədə 

təsdiq edilmiş üzmə stajına malik olmalıdır: 

.1.1 икинжи mеханик серtификаtыныn verilməsi цчцн ixtisaslı mеханик вязифясиндя 12 

айдан аз олmайараг иш сtаjына mалик олmалыдыр, вя 

.1.2 баш mеханик серtификаtыныn verilməsi цчцн 36 айдан аз олmайараг iş stajına 

malik olmaq: lakin bu müddət 24 aydan az olmayaraq o halda  azaldıla bilər ki, 

ikinci mexanik vəzifəsində 12 aydan az olmayan üzmə stajına malik olsun; və 

.2 tяsдиq едилmиш tящсил вя щазырлığı tamamlamaq, həmçinin DHDNÇ Mяжяллясинин А-III/2 

бюлmяси иля нязярдя tуtулmуш bacarıqlara dair tялябляря жаваб верmялидир.   

Гайда III/3  
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Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 750 kVt-дaн 3000 кВt-a qədər олан эяmилярин баш вя икинжи 

mеханикляринин серtификаtлаşдырылmасыna dair mяжбури mиниmал tялябляр  

1 Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 750 kVt-дaн 3000 кВt-a qədər олан gəmilərin щяр бир баш 

вя икинжи mеханики лазыmи серtификаtа mалик олmалыдыр. 

2 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс: 

.1 нювбя mеханикинин серtификаtлаşдырылmасыna dair tялябляря жаваб верmялидир вя: 

.1.1 икинжи mеханик серtификаtынın verilməsi цчцн сtаъчы-mеханик вя йа mеханик 

вязифясиндя 12 айдан аз олmайараг tяsдиq едилmиш üzmə сtаъына mалик 

олmалыдыр, вя 

.1.2  баш mеханик серtификаtыныn verilməsi цчцн 12 айдан аз олmайараг икинжи mеханик 
вязифясиндя сtаъын daxil olduğu 24 aydan az olmayan tяsдиq едилmиш üzmə 

stajına mалик олmалыдыр; və 

.2 tяsдиq едилmиш tящсил вя щазырлığı tamamlamaq, həmçinin DHDNÇ Mяжяллясинин А-III/3 

бюлmяси иля нязярдя tуtулmуш bacarıqlara dair tялябляря жаваб верmялидир. 

3 Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 3000 кВt вя даща çox олан эяmилярдя икинжи mеханик 

серtификаtыны алmыш щяр бир mеханик sertifikat müvafiq qaydada təsdiq edildiyi təqdirdə, баш 

mцщяррик гурьусунун эцжц 3000 кВt-дaн аз олан эяmилярдя баш mеханик вязифясиндя ишляйя 

биляр. 

Гайда III/4  

Komplektləşdirilən və ya komplektləşdirilməyən mашын шюбясинin mашын нювбяси tяркибиндяки 

сырави щейяt цзвляринин серtификаtлаşдырылmасыna dair mяжбури mиниmал tялябляр  

1 Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 750 кВt вя даща арtыг олан, яняняви хидmяtин вя йа 

вахtашыры нювбясиз хидmяtин эюсtярилдийи mашын шюбясиня mалик олан эяmилярдя щяр бир сырави 

щейяt цзвц, щазырлыг кечян сырави щейяt tяркибиня дахил олmайан вя хидmяtи вязифяляри хцсуси 

ихtисас tяляб еtmяйян сырави щейяt цзв ləri istisna olmaqla, беля ющдяликлярин ижрасы цчцн лазыmи 

серtификаtа mалик олmалыдыр.   

2 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс: 

.1 yaşı 16-дан az олmаmалыдыр; 

.2 keçməlidir: 

.2.1 алtы айdan az olmayan щазырлыг вя tяжрцбяnin daxil olduğu təsdiq edilmiş üzmə 

stajı, və ya 

.2.2 ики айдан аз олmайаn tяsдиq едилmиш üzmə сtаъы дахил олmагла, ya сащилдя, йа 

да эяmидя хцсуси щазырлыq; вя  

.3 DHDNÇ Mяжяллясинин А-III/4 бюлmяси иля нязярдя tуtулmуш bacarıqlara dair tялябляря 

жаваб верmялидир. 

3     2.2.1. вя 2.2.2 йарыmбяндляри иля tяляб олунан üzmə сtаъы, щазырлыг вя tяжрцбя mашын 

şöbəsində нювбя чякmя цзря функсийаларла баьлы олmалы, həmçinin ихtисаслы mеханикин вя йа 

сырави щейяtин ихtисаслы цзвцнцн birbaşa рящбярлийи алtында йериня йеtирилян хидmяtи вязифялярин 

ижрасыны дахил еtmялидир. 

 

Qayda III/5 
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Ənənəvi xidmətin və ya vaxtaşırı növbəsiz xidmətin göstərildiyi maşın şöbəsinin sıravi 

heyət üzvlərinin ixtisaslaşmış matros kimi sertifikatlaşdırılmasına dair məcburi 

minimal tələblər 

1     Baş mühərrik qurğusunun gücü 750 kVt və daha çox olan gəmidə xidmət edən hər 

bir ixtisaslaşmış motorçu lazımi qaydada sertifikatlaşdırılmalıdır. 

2      Sertifikat almağa namizəd olan hər bir şəxs: 

.1 yaşı 18-dən az olmamalıdır; 

.2 Ənənəvi xidmətin və ya vaxtaşırı növbəsiz xidmətin göstərildiyi maşın şöbəsinin 

maşın növbəsi tərkibindəki sıravi heyət üzvünün sertifikatlaşdırılmasına dair 

tələblərə cavab verməlidir;   

.3 maşın şöbəsində növbəçəkən sıravi heyət üzvü sertifikatlaşdırılarkən maşın 

şöbəsində təsdiq edilmiş üzmə stajına malik olmalıdır: 

.3.1    12 aydan az olmayan, və ya  

.3.2    6 aydan az olmayan və təsdiq edilmiş hazırlığı keçməlidir; və 

.4 DHDNÇ Mяcяллясинин А-III/5 бюлmяси иля нязярдя tуtулmуш bacarıqlara dair 

tялябляря жаваб верmялидир. 

3  Hər bir Tərəf 1 yanvar 2012-ci il tarixindən əvvəl maşın şöbəsinin sıravi heyət üzvünə 

verilmiş sertifikat üzrə bacarıqlara dair tələbləri, DHDNÇ Mяcяллясинин A-III/5 bölməsində 

müəyyənləşdirilmiş tələblərlə müqayisə etməli və bu heyət üzvlərinin öz ixtisaslarını yeniləmək 

tələbinə dair zərurəti, olduğu təqdirdə, müəyyən etməlidirlər. 

4  Tərəf, dənizçiləri bu qaydanın tələblərinə cavab verən kimi hesab edə bilər, bir şərtlə ki 

onlar həmin Tərəf üçün bu qaydanın qüvvəyə minməsinə qədərki son 60 ay ərzində ən azı 12 

ay müddətində maşın şöbəsində müvafiq vəzifədə xidmət etmiş olsunlar. 

 

Qayda III/6 

Elektromexaniklərin sertifikatlaşdırılmasına dair məcburi minimum tələblər 

1 Baş mühərrik qurğusunun gücü 750 kVt və daha artıq olan gəmidə xidmət edən 

hər elektromexanik səriştə sertifikatına malık olmalıdır. 

2 Sertifikat almağa namizəd olan hər bir şəxs: 

.1  yaşı 18-dən az olmamalıdır; 

.2 12 aydan az olmayan komplektləşdirilmiş praktiki hazırlığa dair seminar 

keçmək və DHDNÇ Məcəlləsinin A-III/6 bölməsinin tələblərinə cavab verən təsdiq 

edilmiş hazırlıq proqramının bir hissəsi kimi, eləcə də hazırlıqlara dair təsdiq edilmiş 
qeydiyyat kitabçasında qeyd edilmiş 6 aydan az olmayan təsdiq edilmiş üzmə stajına 

malik olmaq və ya 36 aydan az olmayan komplekləşdirilmiş praktiki hazırlığa dair 

seminar keçmək və maşın şöbəsində 30 aydan az olmayan təsdiq edilmiş üzmə 

stajına malik olmaq; 

.3 təsdiq edilmiş tящсили вя щазырлыьы tamamlamalı və DHDNÇ Məcəlləsinin A-III/6 

bölməsində иля нязярдя tуtулmуш bacarıqlara dair tялябляря жаваб верmялидир; və  

.4 DHDNÇ Məcəlləsinin A-VI/1 bölməsinin 2-ci bəndində, A-VI/2 bölməsinin 1-

4-cü bəndlərində, A-VI/3 bölməsinin 1-4-cü bəndlərində, A-VI/4 bölməsinin 1-3-cü 

bəndlərində нязярдя tуtулmуш bacarıqlara dair tялябляря жаваб верmялидир. 

3 Hər bir Tərəf 1 yanvar 2012-ci il tarixindən əvvəl elektromexaniklərə verilmiş 
sertifikat üzrə bacarıqlara dair tələbləri, DHDNÇ Mяcяллясинин A-III/6 bölməsində 
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müəyyənləşdirilmiş tələblərlə müqayisə etməli və bu heyət üzvlərinin öz ixtisaslarını yeniləmək 

tələbinə dair zərurəti, olduğu təqdirdə, müəyyən etməlidirlər. 

4 Tərəf, dənizçiləri bu qaydanın tələblərinə cavab verən kimi hesab edə bilər, bir 

şərtlə ki onlar həmin Tərəf üçün bu qaydanın qüvvəyə minməsinə qədərki son 60 ay ərzində 

ən azı 12 ay müddətində gəmidə müvafiq vəzifədə xidmət etmiş olsunlar və DHDNÇ 

Məcəlləsinin A-III/6 bölməsində нязярдя tуtулmуш bacarıqlara dair tялябляря жаваб верsinlər. 

5 Yuxarıdakı 1-4-cü bəndlərdəki tələblərə baxmayaraq, Tərəf müvafiq qaydada 

ixtisaslaşmış şəxsi A-III/6 bölməsinin müəyyən funksiyalarını yerinə yetirə biləcək hesab edə 

bilər. 

Qayda III/7 

Elektriklərin sertifikatlandırılmasına dair  məcburi minimal tələblər 

1 Baş mühərrik qurğusunun gücü 750 kVt və daha çox olan gəmidə xidmət edən hər 

elektrik lazımı qaydada sertifikatlaşdırılmalıdır. 

2 Sertifikat almağa namizəd olan hər bir şəxs: 

.1 yaşı 18-dən az olmamalıdır; 

.2 malik olmalıdır: 

.2.1 12 aydan az olmayan təhsil və hazırlıq daxil olmaqla gəmidə təsdiq 

edilmiş üzmə stajına, və ya 

.2.2 6 aydan az olmayan təsdiq edilmiş üzmə stajı daxil olmaqla təsdiq 

edilmiş təlimə, və ya 

.2.3 A-III/7 cədvəlindəki texniki bacarıqlara dair ixtisasa və 3 aydan az 

olmayan təsdiq edilmiş üzmə stajına; və 

.3  DHDNÇ Məcəlləsinin A-III/7 bölməsində müəyyənləşdirilmiş bacarıqlara dair 

tələblərə cavab verməlidir. 

3 Hər bir Tərəf 1 yanvar 2012-ci il tarixindən əvvəl elektrik sertifikatlaşdırılması üçün 

tələb edilən bacarıqlara dair tələbləri, sertifikatın verilməsi üzrə DHDNÇ Məcəlləsinin A-

III/7 bölməsinin tələbləri ilə müqayisə etməli və bu heyət üzvlərinin öz ixtisaslarını 

yeniləmək tələbinə dair zərurəti, olduğu təqdirdə, müəyyən etməlidirlər. 

4 Bu qaydanın Tərəf üçün qüvvəyə minməsinə qədərki son 60 ay ərzində 12 aydan 

az olmayan müddətdə gəmidə müvafiq vəzifədə xidmət etdikləri, eləcə də DHDNÇ 

Məcəlləsinin A-III/7 bölməsində müəyyənləşdirilmiş bacarıqlara dair tələblərə cavab 

verdiyi təqdirdə, həmin Tərəf dənizçiləri bu qaydanın tələblərinə uyğun hesab edə bilər. 

5 Yuxarıdakı 1-4-cü bəndlərdəki tələblərə baxmayaraq, Tərəf lazımi qaydada 

ixtisaslaşmış şəxsi A-III/7 bölməsinin müəyyən funksiyalarını yerinə yetirməyə qadir hesab 

edə bilər.   

 

ФЯСИЛ IV  

РАДИОРАБИTЯ ВЯ РАДИОMЦTЯХЯССИСЛЯР 

Шярщ: 

http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=SC10A0307AB
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Радио нювбясинин чякилmясиня даир mяжбури mцддяалар Радиорабиtя реглаmенtиндя вя 

Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-жц ил  Бейнялхалг Конвенсийасында 

(дцзялишлярля)   шярщ  едилmишдир. Радио аваданлыьа texniki хидmяtин эюсtярилmяси цзря 

mцддяалар Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-жц ил  Бейнялхалг Конвенсийасынын  

(дцзялишлярля) вя Tяшкилаt tərəfindən гябул еdilən təlimatlarda шярщ олунmушдур.   

Гайда IV/1 

Tяtбигеtmя 

1 2-жi бяндdя нязярдя tуtуланлар исtисна олmагла, бу фяслин mцддяаларı                                      

Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair düzəlişlər edilmiş 1974-жц ил Бейнялхалг 

Конвенсийасынda mцяййянляшдирилдийи киmи Глобал Дяниз Фялакяt вя Яmниййяtли Рабиtя 
Сисtеmиндян исtифадя едян эяmилярдяки радио operatorlara tяtбиг едилир.  

2 СОЛАС Конвенсийасынын IV фяслиндя шярщ едилmиш, Глобал Дяниз Фялакяt вя Яmниййяtли 

Рабиtя Сисtеmинин mцддяаларына mцвафиглийи tяляб олунmайан радио operatorlar бу фяслин 
mцддяаларына жаваб верmələri tələb edilmir. Бунунла беля, бу эяmилярdəki радио operatorlar 

Радиорабиtя реглаmенtиня mцвафиг олmалыдырлар. Адmинисtрасийа həmin радио operatorlara 

mцнасибяtдя Радиорабиtя реглаmенtи иля mцяййянляшдирилmиш серtификаtларын верилmясини вя 

tанынmасыны tяmин еtmялидир. 

Гайда IV/2 

ГДФЯРС радио operatorların серtификаtлаşдырылmасыna dair mяcбури mиниmал tялябляр 

1 Глобал Дяниз Фялакяt вя Яmниййяtли Рабиtя Сисtеmинdə ишtиракы tяляб олунан эяmилярдя 

радиорабиtяйя жавабдещ олан вя йа радиорабиtя цзря хидmяtи вязифяляр йериня йеtирян щяр бир 

шяхс Радиорабиtя реглаmенtинin mцддяалары ясасында Administrasiya tərəfindən верилян вя йа 

tанынан ГДФЯРС-я аид олан müvafiq серtификаtа mалик олmалыдыр.    

2 Ялавя olaraq, Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair düzəlişlər edilmiş 1974-жц ил 

Бейнялхалг Конвенсийа ilə tələb edilən радио гурьусу олан эяmидя ишляmяk üçün  серtификаtын 

алынmасына наmизяд олан щяр бир шяхс: 

.1 yaşı 18-дəн az олmаmалыдыр;  

.2 tяsdiq едилmиш tящсили вя щазырлыьы tamamlamalı вя DHDNÇ Mяжяллясинин А-IV/2 

бюлmяси иля нязярдя tуtулmуш bacarıqlara dair tялябляря жаваб верmялидир. 

ФЯСИЛ V 

MЦЯЙЙЯН TИП ЭЯMИЛЯРИН ЩЕЙЯTИНИН 

ХЦСУСИ ЩАЗЫРЛЫЬЫНА DAİR TЯЛЯБЛЯР 

Гайда V/1-1 

 
 Təşkilat tərəfindən qəbul ed ilən  düzəlişlər ed ilmiş A.702(17) nömrəli qətnamə ilə  A3 və A4  Dən iz rayonlarına 

aid edilən Глобал Дяниз Фялакяt вя Яmниййяtли Рабиtя Сисtеmи  üzrə Radio avadanlığa texniki xidmətin 
göstərilməsinə dair Təlimata istinad edin. 
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Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tанкеrlərin gəmi капиtанларынын, коmандир вя сырави щейяt 

цзвляринин щазырлыq вя ихtисаслarına dair mяжбури mиниmал tялябляр 

1 Neft və ya kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük və ya yük avadanlıqları ilə əlaqədar 

xüsusi vəzifə və öhdəlikləri müəyyənləşdirilən komandir və sıravi heyət üzvləri neft və kimyəvi 

maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə ilkin hazırlığa dair şəhadətnaməyə malik 

olmalıdırlar.  

2 Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə zəruri hazırlığa dair 

şəhadətnamə almağa namizəd olan hər bir şəxs DHDNÇ Məcəlləsinin A-VI/1 bölməsinin 

müddəalarına uyğun olaraq ilkin hazırlığı və aşağıdakıları bitirməlidir: 

.1 neft və ya kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə 3 aydan az olmayan təsdiq edilmiş 

üzmə stajı və DHDNÇ Məcəlləsinin A-V/1-1 bölməsinin 1-ci bəndində qeyd edilən 

bacarıqlara dair standartlara cavab verməlidir; вя ya 

.2 Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə təsdiq edilmiş 

ilkin hazırlığı və DHDNÇ Məcəlləsinin A-V/1-1 bölməsinin 1-ci bəndində nəzərdə 

tutulan bacarıqlara dair standartlara cavab verməlidir. 

3 Gəmi kapitanları, baş mexaniklər, kapitanın baş köməkçiləri, ikinci mexaniklər və neft 

tankerlərində yükləmə, boşaltma, səfər ərzində yükün nəzarətdə saxlanılması, yükün 

hazırlanması, tankın təmizlənməsi və ya yüklə əlaqədar digər əməliyyatlara birbaşa cavabdeh 

olan şəxs, neft tankerlərində yük əməliyyatlarına dair təkmilləşdirmə kursları üzrə 

şəhadətnaməyə malik olmalıdırlar. 

4   Neft tankerində yük əməliyyatlarına dair təkmilləşdirmə kursları üzrə şəhadətnamə almağa 

namizəd olan hər bir şəxs: 

.1 Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə ilkin hazırlığa 

dair sertifikatlaşdırma tələblərinə cavab vermək; və 

.2 Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərə yük əməliyyatları üzrə ilkin hazırlığa dair 

sertifikatlaşdırma tələblərinə cavab verdikdə: 

.2.1   neft tankerlərində 3 aydan az olmayan təsdiq edilmiş üzmə stajı; və ya 

.2.2   neft tankerlərində ən az 3 yükləmə və 3 boşaltma əməliyyatlarını ehtiva edən 

və ştatdankənar vəzifədə B-V/1 bölməsinin təlimatları nəzərə alınmaqla təsdiq 

edilmiş hazırlığa dair qeydiyyat kitabında sənədləşdirilən 1 aydan az olmayan təsdiq 

edilmiş hazırlıq keçmək; və 

.3     neft tankerində yük əməliyyatlarına dair təkmilləşdirmə kurslarını tamamlamaq və  

DHDNÇ Məcəlləsinin A-V/1-1 bölməsinin 2-ci bəndində nəzərədə tutulan bacarıqlara 

dair standartlara cavab vermək. 

5   Gəmi kapitanları, baş mexaniklər, kapitanın baş köməkçiləri, ikinci mexaniklər və kimyəvi 

maddələr daşıyan tankerlərdə yükləmə, boşaltma, səfər ərzində yükün nəzarətdə 

saxlanılması, yükün hazırlanması, tankın təmizlənməsi və ya yüklə əlaqədar digər 

əməliyyatlara birbaşa cavabdeh olan şəxs, kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük 

əməliyyatlarına dair təkmilləşdirmə kursları üzrə şəhadətnaməyə malik olmalıdırlar. 

6     Kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə təkmilləşdirilmiş hazırlığa 

dair şəhadətnamə almağa namizəd olan hər bir şəxs: 

.1 Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə ilkin hazırlığa 

dair sertifikatlaşdırılma tələblərinə cavab vermək; və 

http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=SC10A0601AB
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.2 Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə ilkin hazırlığa 

dair sertifikatlaşdırılma tələblərinə cavab verdikdə: 

.2.1     kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə 3 aydan az olmayan təsdiq 

edilmiş üzmə stajı, və ya 

.2.2  kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə ən az 3 yükləmə və 3 boşaltma 

əməliyyatlarını ehtiva edən və ştatdankənar vəzifədə B-V/1 bölməsinin 

təlimatları nəzərə alınmaqla təsdiq edilmiş hazırlığa dair qeydiyyat kitabında 

sənədləşdirilən 1 aydan az olmayan təsdiq edilmiş hazırlıq keçmək. 

.3  kimyəvi maddələr daşıyan tankerdə yük əməliyyatlarına dair təkmilləşdirmə kurslarını 

tamamlamaq və  DHDNÇ Məcəlləsinin A-V/1-1 bölməsinin 3-cü bəndində nəzərdə 

tutulan bacarıqlara dair standartlara cavab vermək. 

7     Administrasiyalar müvafiq olaraq 2, 4 və ya 6-cı bəndlərin tələblərinə cavab verən 

dənizçilərə  ixtisas sertifikatlarının verilməsini və ya mövcud ixtisas və ya peşə sertifikatlarının 

lazımi qaydada təsdiqlənməsini təmin etməlidir. 

Qayda V/1-2 

Maye qaz daşıyan tankerlərin gəmi kapitanlarının, komandir və sıravi heyət üzvlərinin 

hazırlıq və ixtisaslarına dair məcburi minimal tələblər 

1 Maye qaz daşıyan tankerlərdə yük və ya yük avadanlıqları ilə əlaqədar xüsusi vəzifə və 

öhdəlikləri müəyyənləşdirilən komandir və sıravi heyətin üzvləri maye qaz daşıyan tankerlərdə 

yük əməliyyatları üzrə ilkin hazırlığa dair sertifikata malik olmalıdır. 

2 Maye qaz daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə ilkin hazırlığa dair sertifikat almağa 

namizəd olan hər kəs DHDNÇ Məcəlləsinin A-VI/1 bölməsinin müddəalarına uyğun olaraq 

ilkin hazırlığı bitirməlidir və: 

.1 maye qaz daşıyan tankerlərdə 3 aydan az olmayan təsdiq edilmiş üzmə stajına malik 

olmalı və DHDNÇ Məcəlləsinin A-V/1-2 bölməsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan 

bacarıqlara dair tələblərə cavab verməlidir; və ya 

.2 maye qaz daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə təsdiq edilmiş ilkin hazırlığı 

bitirməli və DHDNÇ Məcəlləsinin A-V/1-2 bölməsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan 

bacarıqlara dair tələblərə cavab verməlidir. 

3 Gəmi kapitanları, baş mexaniklər, kapitanın baş köməkçiləri, ikinci mexaniklər və maye 

qaz daşıyan tankerlərdə yükləmə, boşaltma, səfər ərzində yükün nəzarətdə saxlanılması, yükün 

hazırlanması(yerləşdirilməsi), tankın təmizlənməsi və ya yüklə əlaqədar digər əməliyyatlara 

birbaşa cavabdeh olan şəxslər maye qaz daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə 

təkmilləşdirilmiş hazırlığa dair sertifikata malik olmalıdır. 

4 Maye qaz daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə təkmilləşdirilmiş hazırlığa dair 

sertifikat almağa namizəd olan hər kəs: 

.1 maye qaz daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə ilkin hazırlığa dair 

sertifikatlaşdırılma tələblərinə cavab verməlidir; və 

.2 maye qaz daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə ilkin hazırlığa dair 

sertifikatlaşdırma tələblərinə cavab verdiyi təqdirdə: 

http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=SC10A0601AB
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=SC10A0501AC
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=SC10A0501AC
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.2.1    maye qaz daşıyan tankerlərdə 3 aydan az olmayan təsdiq edilmiş 

üzmə stajı, və ya 

.2.2    maye qaz daşıyan tankerlərdə ən az 3 yükləmə və 3 boşaltma 

əməliyyatlarını ehtiva edən və ştatdankənar vəzifədə B-V/1 bölməsinin 

təlimatları nəzərə alınmaqla təsdiq edilmiş hazırlıqlar üzrə qeydiyyat 

kitabında sənədləşdirilmiş 1 aydan az olmayan təsdiq edilmiş hazırlıq 

keçmək; və 

.3 Maye qaz daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə təsdiq edilmiş təmkilləşdirilmiş 

hazırlıq keçmək və DHDNÇ Məcəlləsinin A-V/1-2 bölməsinin 2-ci bəndində nəzərdə 

tutulan bacarıqlara dair tələblərə cavab vermək. 

5 Administrasiyalar müvafiq olaraq 2 və ya 4-cü bəndin tələblərinə cavab verən 

dənizçilərə ixtisas sertifikatlarının verilməsini və ya mövcud ixtisas və ya peşə sertifikatlarının 

lazımi qaydada təsdiqlənməsini təmin etməlidir. 

Гайда V/2 

Сярнишин эяmиляринин капиtанларынын, коmандир вя сырави щейяt цзвляриниn, eləcə də щейяtин digər 

цзвляринин щазырlıq вя ихtисаслаrına dair mяжбури mиниmал tялябляр  

1 Бу гайда бейнялхалг сяфярлярə çıxan сярнишин эяmиляринин капиtанларына, коmандир вя 

сырави щейяt цзвляриня, eləcə də диэяр щейяt цзвляриня tяtбиг едилир.  Адmинисtрасийалар 

sahilboyu üzgüçülükdə istismar olunan сярнишин эяmиляринин щейяtляриня бу tяляблярин tяtбигinin 

mümkünlüyünü mцяййянляшдirməlidir.  

2  Сярнишин эяmиляриндя xidmət edən bütün heyət üzvləri, онлара хидmяtи вязифялярин ижрасы 

tапшырыланадяк, DHDNÇ Məcəlləsinin  A-VI/1 bölməsinin 1-ci bəndinin  tələblərinə cavab 

verməlidirlər. 

3 Sərnişin gəmilərində xidmət edən капиtанлар, коmандир вя сырави щейяt цзвляри, eləcə də 

диэяр щейяt цзвляри ixtisaslarına, vəzifələrinə və öhdəliklərinə uyğun olaraq aşağıdakı  5-9-cu 

bəndlərin tələblərinə əsasən hazırlıq və tanışlıq kurslarını bitirməlidirlər. 

4     Aşağıdakı 7-9-cu bəndlərə uyğun olaraq hazırlıq keçməli olan капиtанлар, коmандир вя 

сырави щейяt цзвляри, eləcə də диэяр щейяt цзвляри 5 ildən çox olmayan intervallarla 

ixtisasartırma hazırlığı keçməli və ya son 5 il ərzində tələb olunan bacarıqlara yiyələndiyini 

təsdiq edən sübut təqdim etməlidirlər.  

5    Sərnişin gəmilərində xidmət edən  bütün heyət üzvləri bacarıqlarına, vəzifələrinə və 

öhdəliklərinə uyğun olaraq DHDNÇ Məcəlləsinin  A-V/2 bölməsinin 1-ci bəndində müəyyən 

edildiyi kimi sərnişin gəmilərində qəza hallarına dair tanışlıq hazırlığını bitirməlidir.  

6 Сярнишин эяmиляриндя сярнишинляр цчцн нязярдя tуtулmуш йерлярдя билавасиtя сярнишинляря 

хидmяtин эюсtярилmясини tяmин едян щейяt цзвляри  DHDNÇ  Mяжяллясинин А-V/2 бюлmясинин 2-жi 

бяндиндя эюсtярилmиш tящлцкясизлик mясяляляри цзря щазырлыьы bitirməlidir. 

7  Gəmi kapitanları, komandir heyəti, II, III və VII fəsillərə uyğun olaraq bacarıqlara yiyələnmiş 

sıravi heyət üzvləri və sərnişin gəmilərində fövqəladə hallar zamanı sərnişinlərə sığınacaq 

yerlərinə toplanmaq üçün köməklik göstərən digər heyət üzvləri DHDNÇ  Mяжялляnin А-V/2 

бюлmясинин 3-жü бяндi ilə müəyyən edilən böhran zamanı izdihamın idarə edilməsi üzrə 

hazırlığı bitirməlidir. 

8  Gəmi капиtанларı, баш mеханикляр, капиtанларын баш кюmякчиляри, икинжи mеханикляр вя 

fövqəladə hallar zamanı görüləcək tədbirlər planına uyğun olaraq сярнишин эяmиляриндя гяза 
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щаллары zamanı сярнишинлярин tящлцкясизлийиня эюря mясулиййяt дашыйан исtянилян шяхс  DHDNÇ  

Mяжялляnin А-V/2 бюлmясинин 4-жü бяндi ilə müəyyən edilən böhran zamanı idarəetmə və insan 

davranışı üzrə təsdiq edilmiş  hazırlıq kursunu bitirməlidir. 

 

9  Gəmi капиtанларı, баш mеханикляр, капиtанларын баш кюmякчиляри, икинжи mеханикляр вя Ро-Rо 

tипли сярнишин эяmиляринdə сярнишинлярин эяmийя mинmяляриня вя эяmидян дцшmяляриня, йцкцн 

yüklənilməsinə, бошалдылmасына вя йа бяркидилmясиня, йахуд эювдясиндя giriş yerlərinin 

баьланmасына эюря бирбаша mясулиййяt дашыйан щяр бир шяхс DHDNÇ Mяжяллясинин А-V/2 

бюлmясинин 5-жi бянди ilə müəyyən edilən sərnişinlərin təhlükəsizliyi, yükün təhlkəsizliyi və 

gəmi gövdəsinin tamlığı üzrə təsdiq edilmiş hazırlığı bitirməlidir. 

10 Адmинисtрасийаlar бу гайданын 6-9-cu bəndlərinə uyğun olaraq bacarıqlara yiyələnmiş 

hər bir şəxsə hazırlığı tamamladığına dair sənədin verilməsini təmin etməlidir.  

Qayda V/3 

Qaz və aşağı alışma temperaturuna malik yanacaqdan istifadə edən gəmilərin təhlükəsizliyi 

haqqında Beynəlxalq Məcəllənin (bundan sonra - IGF) tətbiq olunduğu gəmilərin 

kapitanlarının, komandir və sıravi heyət üzvlərinin, eləcə də heyətin başqa üzvlərinin hazırlıq 

və ixtisaslarına dair məcburi minimal tələblər  

1 Bu qayda IGF Məcəlləsinin tətbiq olunduğu gəmilərdə xidmət edən kapitanlara, 

komandir və sıravi heyət üzvlərinə, eləcə də digər heyət üzvlərinə tətbiq edilir.   

2 IGF Məcəlləsinin tətbiq olunduğu gəmilərdə vəzifəyə təyin edilməzdən əvvəl 

dənizçilər öz vəzifə, öhdəlik və məsuliyyətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı 4 - 9-cu bəndlər 

ilə tələb edilən hazırlığı bitirməlidir. 

3 IGF Məcəlləsinin tətbiq olunduğu gəmilərdə xidmət edən bütün dənizçilər vəzifəyə 

təyin edilməzdən əvvəl I/14 qaydasının 1.5 bəndində müəyyənləşdirildiyi kimi müvafiq 

gəmi və avadanlıq ilə tanışlıq təlimi keçməlidir.  

4 IGF Məcəlləsinin tətbiq edildiyi gəmilərdəki yanacağa nəzarət, ondan istifadə və 

fövqəladə hallarda cavab tədbirlərinin tətbiqi ilə əldaqədar müvafiq təhlükəsizlik vəzifələri 

üzrə məsul olan dənizçilər, IGF Məcəlləsinin tətbiq olunduğu gəmilərdə xidmət etmək 

üçün ilkin hazırlığa dair sertifikata malik olmalıdırlar. 

5 IGF Məcəlləsinin tətbiq olunduğu gəmilərdə xidmət üzrə ilkin hazırlığa dair 

sertifikat almağa namizəd olan hər kəs DHDNÇ Məcəlləsinin A-V/3 bölməsinin 1-ci 

bəndinin müddəalarına uyğun olaraq ilkin hazırlığı bitirməlidirlər. 

6 IGF Məcəlləsinin tətbiq olunduğu gəmilərdəki yanacağa nəzarət, ondan istifadə 

və fövqəladə hallarda cavab tədbirlərinin tətbiqi ilə əldaqədar müvafiq təhlükəsizlik 

vəzifələri üzrə məsul olan, V/1-2 qaydasının 2 və 5-ci bəndlərinə və ya maye qaz daşıyan 

tankerlərdə V/1-2 qaydasının 4 və 5-ci bəndlərinə müvafiq olaraq ixtisas əldə edən və 

sertifikatlaşdırılan yanacağına nəzarət, ondan istifadə və fövqəladə hallarda cavab 

tədbirlərinin tətbiqi ilə əldaqədar müvafiq təhlükəsizlik vəzifələri üzrə məsul olan dənizçilər 

A-V/3 bölməsinin 1-ci bəndində İGF Məcəlləsinin tətbiq edildiyi gəmilərdə xidmət üzrə 

ilkin hazırlığa dair müəyyənləşdirilmiş tələblərə uyğun hesab edilirlər. 

7 Gəmi kapitanları, mexaniklər və IGF Məcəlləsinin tətbiq edildiyi gəmilərdəki 

yanacağa nəzarət və ondan istifadə, habelə yanacaq sistemi üzrə birbaşa məsul olan 
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heyətin digər bütün üzvləri IGF Məcəlləsinin tətbiq edildiyi gəmilərdə xidmətə dair 

ixtisasartırma təlimi üzrə sertifikata malik olmalıdırlar. 

8 IGF Məcəlləsinin tətbiq edildiyi gəmilərdə xidmət üçün ixtisasartırma təlimi üzrə 

sertifikat almağa namizəd olan hər kəs, 4-cü bənddə təsvir olunmuş ixtisas sertifikatına 

malik olmaqla yanaşı: 

.1     IGF Məcəlləsinin tətbiq olunduğu gəmilərdə xidmət üçün təsdiq edilmiş 

ixtisasartırma təlimini tamamlamalı və DHDNÇ Məcəlləsinin A-V/3 bölməsinin 

2-ci bəndində müəyyənləşdirilmiş bacarıqlara dair tələblərə cavab verməlidir; 

və 

.2   IGF Məcəlləsinin tətbiq olunduğu gəmilərdə minimum üç bunker əməliyyatını 

ehtiva edən 1 aydan az olmayan iş təcrübəsinə malik olmaq. Üç bunker 

əməliyyatından ikisi yuxarıda qeyd olunan 8.1-ci bənddə nəzərdə tutulan 

təlimin bir hissəsi kimi bunker əməliyyatları üzrə təsdiq edilmiş trenajor təlimi 

ilə əvəz oluna bilər. 

9 Maye qaz daşıyan tankerlərdə xidmət üçün A-V/1-2 qaydasının 2-ci bəndində 

müəyyənləşdirilmiş bacarıqlara dair tələblərə uyğun olaraq ixtisas əldə edən və 

sertifikatlaşdırılan gəmi kapitanları, mexaniklər və IGF Məcəlləsinin tətbiq edildiyi 

gəmilərdəki yanacağa nəzarət və ondan istifadə üzrə birbaşa məsul olan heyətin digər 

bütün üzvləri İGF Məcəlləsinin tətbiq edildiyi gəmilərdə xidmət üçün A-V/3 bölməsinin 2-ci 

bəndində müəyyənləşdirilmiş ixtisasartırma təlimi üzrə tələblərə uyğun hesab edilirlər, bir 

şərtlə ki onlar həmçinin: 

.1 6-cı bəndin tələblərinə cavab verirlər; və 

.2 8.2-ci bəndin bunker əməliyyatları ilə bağlı tələblərinə cavab verirlər və ya 

maye qaz daşıyan tankerdə 3 yük əməliyyatının həyata keçirilməsində işitirak 

ediblər; və  

.3 aşağıdaki gəmilərdə son beş ildə üç aylıq üzmə stajına malikdir: 

.1 İGF Məcəllənin tətbiq edildiyi gəmilərdə; 

.2 İGF Məcəlləsi ilə əhatə edilən yanacağı yük qismində daşıyan 

gəmilərdə; və ya 

.3 Qazlar və ya aşağı alışma temperaturuna malik yanacaqdan istifadə 

edən gəmilərdə. 

10 Hər bir Tərəf 2017-ci ilin yanvar ayının 1-dən əvvəl qaz halında olan yanacaqdan 

istifadə edən gəmilərdə xidmət edən şəxslərin bacarıqlarına dair tələbləri DHDNÇ 

Məcəlləsinin A-V/3 bölməsində müəyyənləşdirilmiş bacarıqlara dair tələblərlə müqayisə 

etməli və bu heyət üzvlərinin öz ixtisaslarını yeniləmək tələbinə dair zərurəti, olduğu 

təqdirdə, müəyyən etməlidirlər. 

11 Administrasiyalar müvafiq olaraq 4 və ya 7-ci bəndlərə uyğun olan dənizçilərə 

İxtisaslaşma Sertifikatının verilməsini təmin etməlidirlər. 

12 Yuxarıdakı 4 və ya 7-ci bəndlərə uyğun olaraq İxtisaslaşma Sertifikatına malik 

olan dənizçilər beş ildən çox olmayan intervallarla ixtisasartırma hazırlığı keçməli və ya 

son beş il ərzində tələb olunan bacarıqlara yiyələndiyini təsdiq edən sübut təqdim 

etməlidirlər. 

Qayda V/4 
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Qütb sularında istismar edilən gəmilərin kapitanlarının və kapitanın növbə 

köməkçilərinin hazırlıq və ixtisaslarına dair məcburi minimal tələblər  

1  Qütb sularında istismar olunan gəmilərin kapitanları, капиtанларын baş köməkçiləri və нювбя 

кюmякчиляри Qütb suları haqqında Məcəlləyə uyğun olaraq, qütb sularında istismar olunan 

gəmilərə dair ilkin hazırlığa dair şəhadətnaməyə malik olmalıdırlar. 

2  Qütb sularında istismar olunan gəmilərə dair ilkin hazırlıq üzrə sertifikat almaq üçün 

müraciət etmiş hər bir şəxs  qütb sularında istismar olunan gəmilərə dair təsdiq edilmiş ilkin 

hazırlığı bitirməli və DHDNÇ Məcəlləsinin A-V/4-cü bölməsinin 1-ci bəndində 

müəyyənləşdirilmiş bacarıqlara dair tələblərə cavab verməlidir. 

3  Qütb sularında istismar edilən gəmilərin kapitanları və kapitanların baş köməkçiləri, Qütb 

Məcəlləsinə müvafiq olaraq, qütb sularında istismar edilən gəmilərə dair xüsusi hazırlıq kursu 

üzrə sertifikata malik olmalıdırlar.  

4  Qütb sularında üzən gəmilərə dair təkmilləşdirilmiş hazırlıq kursu üzrə sertifikat almağa 

namizəd olan hər bir şəxs: 

.1 qütb sularında istismar olunan gəmilərə dair ilkin hazırlıq kursu üzrə sertifikatlaşdırmaya 

dair tələblərə cavab vermək; 

.2  qütb suları daxilində idarəetmə səviyyəsində və ya növbəçəkmə vəzifələrini istismar 

səviyyədə yerinə yetirməklə gəminin göyərtə heyətində ən az 2 ay təsdiq edilmiş üzmə 

stajı və ya təsdiq edilmiş digər əvəzləyici üzmə stajı; 

.3  qütb sularında istismar olunan gəmilər üzrə təsdiq edilmiş xüsusi hazırlıq kursunu 

bitirməli və DHDNÇ Məcəlləsinin A-V/4 bölməsinin 2-ci bəndində müəyyən edilmiş 

bacarıqlara dair tələblərə cavab verməlidir. 

5  Administrasiyalar müvafiq olaraq 2-ci və ya 4-cü bəndlərə əsasən dənizçilərə sertifikatların 

(diplomların) verilməsini təmin etməlidirlər. 

Keçid müddəalar 

6  Qütb sularında təsdiq edilmiş üzmə stajına 1 iyul 2018-ci ildən əvvəl başlayan dənizçilər, 1 

iyul 2020-ci ilədək aşağıda göstərilənlər əsasında 2-ci bəndin tələblərinə cavab verdiyini 

təsdiq etməlidir: 

.1 qütb sularında istismar olunan gəmilərdə istismar və ya idarəetmə səviyyəsində gəmi 

göyərtəsi heyətində vəzifələrin yerinə yetirilməsini ehtiva edən ötən 5 il ərzində 

ümumilikdə ən az 3 ay təsdiq edilmiş üzmə stajı və ya əvəzləyici təsdiq edilmiş üzmə 

stajını tamamlamalı; və ya  

.2 Təşkilat tərəfindən qütb sularında istismar olunan gəmilərə dair hazırlanmış təlim 

təlimatına uyğun olaraq təlim kursunu müvəffəqiyyətli bitirməlidir*. 

7 Qütb sularında təsdiq edilmiş üzmə stajına 1 iyul 2018-ci ildən əvvəl başlayan dənizçilər, 1 

iyul 2020-ci ilədək aşağıda göstərilənlər əsasında 4-cü bəndin tələblərinə cavab verdiyini 

təsdiq etməlidir: 

.1 qütb sularında istismar olunan gəmilərdə idarəetmə səviyyəsində gəmi göyərtəsi 

heyətində vəzifələrin yerinə yetirilməsini ehtiva edən ötən 5 il ərzində ümumilikdə ən az 3 

 
* DHDNÇ Məcəlləsinin B-V/4-cü bəndinə istinad edin. 
*  DHDNÇ Məcəlləsinin B-V/4-cü bəndinə istinad edin. 
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ay təsdiq edilmiş üzmə stajı və ya əvəzləyici təsdiq edilmiş üzmə stajını tamamlamalı; və 

ya 

.2 Təşkilat tərəfindən qütb sularında istismar olunan gəmilərə dair hazırlanmış təlim 

təlimatına uyğun olaraq təlim kursunu müvəffəqiyyətli bitirməlidir* və qütb sularında 

istismar olunan gəmilərdə idarəetmə səviyyəsində gəmi göyərtəsi heyətində vəzifələrin 

yerinə yetirilməsini ehtiva edən ötən 5 il ərzində ümumilikdə ən az 2 ay  təsdiq edilmiş 

üzmə stajına malik olmalı və ya əvəzləyici üzmə stajına malik olmalıdır. 

 

 

 

ФЯСИЛ VI 

ГЯЗА ЩАЛЛАРЫНА, ЯMЯЙИН MЦЩАФИЗЯСИНЯ, TƏHLÜKƏSİZLİYƏ, TИББИ ГУЛЛУЬА ВЯ 

САЬ ГАЛЫБ ЙАШАMАЬА ДАИР ФУНКСИЙАЛАР 

Гайда VI/1 

Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimata dair mяжбури mиниmал 

tялябляр 

1 Дянизчиляр DHDNÇ Mяжяллясинин А-VI/1 бюлmясиня mцвафиг олараг təhlükəsizlik 

üzrə tanışlıq və ilkin hazırlıq və  yaxud təlimat keçməli və бу бюлmя иля нязярдя tуtулан 

bacarıqlara dair mцвафиг tялябляря жаваб верmялидирляр. 

2 İlkin hazırlıq verilən sertifikatın ixtisas tələblərinə aid edilmədiyi təqdirdə, sertifikat 

sahibinin ilkin hazırlıq kurslarında iştirak etdiyini qeyd edən sertifikat verilməlidir. 

Гайда VI/2 

Хиласедижи qayıq və sallar, нювбяtчи qayıqlar вя сцряtли нювбяtчи qayıqлар цзря 

серtификаtлaşдырылmаsına dair mяжбури mиниmал tялябляр 

1 Хиласедижи qayıq və sallar, сцряtли олmайан нювбяtчи qayıqlar цзря mцtяхяссис серtификаtы 

алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс: 

.1 yaşı 18-dən az олmаmалыдыр; 

.2 12 айдан аз олmайараг təsdiq edilmiş üzmə сtаъына mалик олmалы və ya tяsдиq 

едилmиш щазырлыг курсуну кечmяли вя алtы айдан аз олmайараг tяsдиq едилmиш üzmə 

сtаъына mалик олmалыдыр; вя 

.3 DHDNÇ Mяжяллясинин А-VI/2 бюлmясинин 1-4-жц бяндляри ilə хиласедижи qayıq və sallar, 

habelə нювбяtчи qayıqlar цзря sertifikatın verilməsi üçün müəyyən edilən bacarıqlara 

dair tələblərə cavab verməlidir. 

2 Сцряtли нювбяtчи qayıqlar цзря серtификаtыны алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс: 

.1 хиласедижи qayıq вя саллар, habelə сцряtли олmайан нювбяtчи qayıqlar цзря серtификаtа 

mалик олmалыдыр; 

.2 tяsдиq едилmиш щазырлыг курсу кечmялидир; вя 
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.3 DHDNÇ Mяжяллясинин А-VI/2 бюлmясинин 7-10-жu бяндляри ilə sürətli нювбяtчи qayıqlar 

цзря sertifikatın verilməsi üçün müəyyən edilən bacarıqlara dair tələblərə cavab 

verməlidir.   

 

Гайда VI/3 

Yаньынла mцбаризя  цзря эениш програm щазырлыğına dair mяжбури mиниmал tялябляр 

1 Йаньынла mцбаризя əməliyyatlarını идаря еtmək üçün tяйин олунmуш дянизчиляр DHDNÇ 

Mяжяллясинин А-VI/3 бюлmясинин 1-4 bəndlərinin müddəalarına uyğun olaraq təşkilatçılığa, 

taktikaya və idarəetməyə xüsusi diqqət yetirilməklə, yanğınla mübarizə üsulları üzrə 

ixtisasartırma hazırlığını müvəffəqiyyətlə bitirməli, həmçinin bu bölmə ilə müəyyənləşdirilən 

bacarıqlara dair tələblərə cavab verməlidir. 

2 Yanğınla mübarizə üzrə geniş proqrama dair hazırlıq sertifikatlaşdırılma üzrə ixtisas 

tələblərinə aid edilmədikdə, sertifikat sahibinin yanğınla mübarizə üzrə geniş proqrama dair 

hazırlıqda iştirak etdiyini qeyd edən sertifikat verilməlidir.   

Гайда VI/4 

Илк tибби йардыma вя tибби nəzarətə dair  mяжбури mиниmал tялябляр 

1 Эяmидя илк tибби йардыm эюсtярmяk üçün tяйин едилmиш дянизчиляр DHDNÇ Mяжяллясинин А-

VI/4 бюлmясинин 1-3-жц бяндляри ilə müəyyən edilən илк tибби йардыm üzrə bacarıqlara dair 

tələblərə жаваб верmялидирляр.   

2 Эяmидя tибби nəzarətin idarə edilməsi üçün tяйин едилmиш дянизчиляр DHDNÇ Mяжяллясинин 

А-VI/4 бюлmясинин 4-6-жı бяндляри ilə müəyyən edilən tибби nəzarət üzrə bacarıqlara dair 

tələblərə жаваб верmялидирляр. 

3 İlk tibbi yardım və ya tibbi nəzarət üzrə hazırlıq sertifikatlaşdırılma üzrə ixtisas tələblərinə 

aid edilmədikdə, sertifikat sahibinin ilk tibbi yardım və ya tibbi nəzarət üzrə hazırlıqda iştirak 

etdiyini qeyd edən sertifikat verilməlidir. 

Qayda VI/5 

Komandir heyətinin gəmi mühafizəsi üzrə məsul üzvlərinə sertifikatın verilməsinə dair 

məcburi minimal tələblər 

1 Komandir heyətinin gəmi mühafizəsi üzrə məsul üzvü kimi sertifikat almağa namizəd 

olan hər kəs: 

.1    12 aydan az olmayan təsdiq edilmiş üzmə stajına və ya müvafiq üzmə stajına və gəmi 

idarəetməsi üzrə biliklərə malik olmalıdır; və 

.2    DHDNÇ Məcəlləsinin A-VI/5 bölməsinin 1-4-cü bəndlərində komandir heyətinin gəmi 

mühafizəsi üzrə məsul üzvü kimi sertifikatlaşdırılması üzrə bacarıqlara dair tələblərə 

cavab verməlidir. 

2  Administrasiyalar bu maddənin müddəalarına cavab verən hər kəsə xüsusi hazırlıq 

şəhadətnamələrinin verilməsini təmin etməlidir. 

 

Qayda VI/6 

Bütün dənizçilər üçün mühafizə ilə əlaqədar hazırlığa və təlimata dair məcburi minimal tələblər 
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1 Dənizçilər DHDNÇ Məcəlləsinin A-VI/6 bölməsinin 1-4-cü bəndlərinə müvafiq 

olaraq, mühafizə ilə əlaqədar tanışlıq və mühafizə üzrə maarifləndirmə hazırlığı və ya 

təlimat keçməli, həmçinin burada qeyd olunan müvafiq bacarıqlara dair tələblərə cavab 

verməlidir. 

2 Mühafizə üzrə maarifləndirmə sertifikatlaşdırılmaya dair ixtisas tələblərinə aid 

edilmədikdə, sertifikat sahibinin mühafizə üzrə maarifləndirmə hazırlığında iştirak etdiyini 

qeyd edən sertifikat verilməlidir.  

3 Hər bir Tərəf ixtisaslı və ya ixtisasa dair sənəd təqdim edə bilən dənizçilərdən bu 

qayda qüvvəyə minənədək mühafizə ilə əlaqədar tələb edilən hazırlıq və təlimatları 

DHDNÇ Məcəlləsinin A-VI/6 bölməsinin 4-cü bəndində qeyd edilənlərlə müqayisə etməli 

və bu dənizçilərin öz ixtisaslarını yeniləmək tələbinə dair zərurəti, olduğu təqdirdə, 

müəyyən etməlidirlər. 

Gəminin mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik dənizçilər 

4 Gəminin mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik dənizçilər, DHDNÇ 

Məcəlləsinin A-VI/6 bölməsinin 6-8-ci bəndlərində müəyyən edilmiş bacarıqlara dair 

tələblərə cavab verməlidirlər.  

5 Mühafizə üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə dair hazırlıq ixtisas tələblərinə aid 

edilmədikdə, sertifikat sahibinin mühafizə üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə dair hazırlıqda 

iştirak etdiyini qeyd edən sertifikat verilməlidir. 

6 Hər bir Tərəf bu qayda qüvvəyə minənədək ixtisaslı və ya ixtisasa dair sənəd 

təqdim edə bilən dənizçilərdən tələb edilən mühafizə üzrə hazırlığa dair standartlar ilə 

DHDNÇ Məcəlləsinin A-VI/6 bölməsinin 8-ci bəndində qeyd edilənləri müqayisə etməli və 

bu dənizçilərin öz ixtisaslarını yeniləmək tələbinə dair zərurəti, olduğu təqdirdə, müəyyən 

etməlidirlər. 

FЯСИЛ VII 

АЛTЕРНАTИВ СЕРTИФИКАTЛАŞДЫРMА 

Гайда VII/1 

Алtернаtив серtификаtларын верилmяси 

1 Бу Ялавянин II вя III фясилляриндя шярщ едилmиш серtификаtлаşдырmа üzrə tялябляря 

бахmайараг, Tяряфляр бу фясиллярин гайдаларында гейд едилян серtификаtлардан фяргли серtификаtлар 

веря биляр вя йа онларıн верилmяси цчцн icazə веря биляр, бу шярtля ки: 

.1 серtификаtларда və təsdiqnamələrdə göstərilməli olan əlaqəli funksiyalar və 

öhdəliklərin səviyyələri DHDNÇ Məcəlləsinin А-II/1,   А- II/2, А- II/3, А- II/4, А- II/5, 

А-III/1, А- III/2, А- III/3, А- III/4  вя А-IV/2  бюлmяляриндя эюсtярилянлярдян сечилир вя 
онларла ейнидир; 

.2 наmизядляр tяsdiq едилmиш tящсили вя щазырлыьы bitirməli, eləcə də DHDNÇ Mяжяллясинин 

mцвафиг бюлmяляриндя гейд олунан bacarıqlara dair standartların, habelə həmin 

Məcəllənin A-VII/1 bölməsində nəzərdə tutulan sertifikatlarda və onların 

təsdiqnamələrində göstərilməli olan funksiya və səviyyənin tələblərinə cavab 

verməlidir. 

.3 наmизядляр серtификаtда эюсtярилmяли олан функсийа вя сявиййялярin icras ına uyğun 

təsdiq edilmiş üzmə stajına malik olmalıdır. Üzmə stajının minimal müddəti bu 
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əlavənin II və III fəsillərində üzmə stajının müəyyən edilən minimum müddətinə 

ekvivalent olmalıdır. Лакин üzmə stajının mиниmал mцддяtи DHDNÇ Mяжяллясинин А-

VII/2  бюлmясиндя нязярдя tуtулдуьундан аз олmаmалыдыр. 

.4 исtисmар сявиййясиндя эяmи сцрцжцлцйц функсийасыны йериня йеtирmяли олан серtификаt 

алmаьа наmизядляр Радиоrеглаmенtə uyğun olaraq радио хидmяtи цзря tяйин едилmиш 

вязифяляри йериня йеtирmяк цчцн IV фяслин гайдаларынын müvafiq tялябляриня жаваб 

верmялидирляр.   

.5  серtификаtлар I/2 гайдасынын tялябляриня вя DHDNÇ Mяжяллясинин VII фяслиндя müəyyən 

едилmиш mцддяалара mцвафиг олараг верилир. 

2 Tяряф IV mаддяйя вя I/7 гайдасына mцвафиг олараг Tяшкилаtа mялуmаt tягдиm еtmяdiyi 

tqdirdə, бу фяслин ясасында серtификаt вериля билmяз. 

Гайда VII/2 

Дянизчилярин серtификаtлаşдырылmасы 

1 DHDNÇ  Mяжяллясинин II фяслинин А-II/1, А- II/2, А- II/3, А- II/4 və ya А- II/5 вя йаxud III 

фяслин А-III/1, А-III/2, А- III/3, А- III/4 və ya А-III/5 вя йаxud IV  фяслин А-IV/2  жядвялляриндя гейд 

едилян щяр щансы бир функсийаны вя йа функсийалар групуну йериня йеtирян щяр бир дянизчи 

mцвафиг серtификаtа mалик олmалыдыр. 

Гайда VII/3 

Алtернаtив серtификаtларын верилmясини mцяййянляшдирян принсипляр 

1 Алtернаtив серtификаtлар верmяk вя йа онларын верилmяси цчцн icazə верmяk haqqında 

qərara qəbul edən исtянилян Tяряф ашаьыдакы принсиплярин йериня йеtирилmясини tяmин еtmялдир:  

.1 дяниздя tящлцкясизлик сявиййясини tяmин еtməyən və ən azı  башга фясиллярдя нязярдя 

tуtулан сявиййяyə ekvivalent qaydada çirkləndirmənin qarşısının alınmasına dair 

qoruyucu təsirə malik olmayan алtернаtив серtификаtлаşдырmа сисtеmи tətbiq 

edilməməlidir; 

.2 bu fəsil əsasında verilən алtернаtив серtификаta dair hər hansı tədbir, sertifikatların 

başqa fəsillər əsasında verilənlərlə qarşılıqlı əvəz edilməsini təmin etməlidir. 

2 1-жи бянддя ады чякилян гаршылыглы явязеtmя принсипи ашаьыдакылары tяmин еtmялидир: 

.1 II вя/вя йа III  фясиллярdя нязярдя tуtулан tядбирляр ясасында серtификаt алmыш дянизчиляр 
вя VII фясил ясасында серtификаt алmыш дянизчиляр эяmидахили xidmətin яняняви və йа 

digər форmада təşkil edildiyi эяmилярдя ишляmяйи бажарсынлар; вя 

.2  дянизчиляр gəmidə хцсуси tədbirlər üzrə hazırlığı, öz bacarıqlarını başqa yerdə tətbiq 

etmə qabiliyyətlərinə mane olan tərzdə keçməməlidirlər.  

3 Бу фяслин mцддяалары əsasında исtянилян серtификаtын верилmяси заmаны ашаьыдакы принсипляр 

нязяря алынmалыдыр:  

.1 алtернаtив серtификаtларын верилmяси юзц-юзлцйцндя ашаьыдакылар  цчцн исtифадя 
едилmяmялидир:  

.1.1  эяmидя щейяtин tяркибини сайжа азалtmаг; 

.1.2  пешяnin бцtювлцйцнцn azaldılması вя йа dənizçilərin ихtисасынı itirməsinə; вя 

ya 
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.1.3  hər hansı xüsusi нювбя заmаны нювбя mеханикинин вя капиtанын нювбя 

кюmякчисиnin бирləşdirilmiş vəzifələrinin бир серtификаt сащибиня tапшырылmасыны 

əsaslandırmaq;  вя 

.2  rəhbər şəxs gəmi капиtанı qismində tяйин олунmалыдыр; алtернаtив серtификаtлаşдырmа 

цзря hər hansı tədbirin tətbiqi gəmi капиtанынın вя башгаларынын щцгуги вязиййяtи вя 

səlahiyyətlərinə mянфи tясир etməməlidir.    

4  Бу гайданын 1-жи вя 2-жи бяндляриндя nəzərdə tutulan принсипляр исtяр эюйярtя, исtярся дя 

mашын щейяtиндян олан коmандир щейяtи цзвляринин сялащиййяtляринин сахланылmасыны tяmин 

еtmялидир. 

 

ФЯСИЛ VIII 

НЮВБЯЧЯКMЯ 

Гайда VIII/1 

Хидmяtи вязифянин ижрасына йарарлыг 

1 Щяр бир Адmинисtрасийа йорьунлуьун  гаршысыны алmаг mягсяди иля: 

.1 DHDNÇ Məcəllənin A-VIII/1 bölməsinin müddəalarına uyğun olaraq, növbə 

çəkən və təhlükəsizlik, mühafizə və çirklənmənin qarşısının alınması üzrə təyin 

edilmiş vəzifələri həyata keçirən heyət üzvləri üçün istirahət vaxtlarını müəyyən 

və təmin etmək; вя      

.2 нювбяtçilik xidməti elə formaladırılmalıdır ki, yorğunluq növbə çəkən bütün 

heyət üzvlərinin effektiv fəaliyyətinə mane olmasın və vəzifələr elə təşkil 

edilməlidir ki, səfər başlayandan sonra ilkin növbədə və sonrakı dəyişilən 

növbələrdə kifayət qədər исtиращяt etmək və bütün digər hallarda 

növbəçəkməyə yararlılığı təmin etmək mümkün olsun. 

2 Narkotik vasitələrdən və alkoqoldan sui-istifadənin qarşısını almaq məqsədilə hər 

bir Administrasiya B-VIII/1 bölməsindəki təlimatı nəzərə almaqla DHDNÇ Məcəllənin A-

VIII/1 bölməsinin müddəalarına uyğun olaraq adekvat tədbirlər görməlidir. 

Гайда VIII/2 

Нювбяçəkmənin təşkili və riayət edilməli olan принсипляр 

1 Адmинисtрасийалар gəmilərdə üstünlük təşkil edən şərait və şərtlərə uyğun olan təhlükəsiz 

növbə və növbələrin davamlılığının daimi olaraq təmin edilməsi məqsədilə ширкяtлярин, gəmi 

капиtанларынın, баш mеханиклярин вя нювбя чякян бцtцн щейяtин диггяtини DHDNÇ Mяжяллясиндя 

müəyyən edilən tялябляря, принсипляря вя təlimatlara йюнялtmялидир. 

2 Адmинисtрасийалар щяр бир эяmинин капиtанындан нювбя tяшкилинин üstünlük təşkil edən şərait 

və şərtləri nəzərə almaqla, нювбя вя йа нювбялярин tящлцкясиз даваm еtдирилmясиni təmin 

etməyi tələb etməlidir və gəmi kapitanın ümumi rəhbərliyi altında: 

.1 щярякяtдя навигасийа нювбяси чякян капиtанын нювбя кюmякчиляри şəxsən kapitan 

кюрпцsünдя вя йа билавасиtя бу йерля баьлы олан – şturman rubkasında вя йа kapitan 

кюрпцsünдя olduqları zaman нювбя чякдикляри вахt ярзиндя эяmинин tящлцкясиз 

hərəkətinə эюря жавабдещdirlər; 

.2 радио-операtорлар нювбя чякдикляри вахt ярзиндя mцвафиг tезликлярдя дavamlı радио 

нювбя üzrə жавабдещdirlər; 
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.3 DHDNÇ Mяжяллясиндя mцяййянляшдирилдийи киmи нювбя mеханикляри баш mеханикин 

рящбярлийи алtында щяmишя чаьырышла mашын шюбяляриня эеtmяйя щазыр олmалыдырлар вя 

яэяр tяляб олунарса, юз нювбяляри заmаны физики олараг mашын шюбясиндя галmалыдырлар; 

вя   

.4 эяmи лювбярдя вя йа кюрпцдя дайанаркян təhlükəsizliyin daimi olaraq təmin 

edilməsi məqsədilə mцвафиг вя effektiv нювбя вя йа нювбялярin təşkil edilməsi və 

эяmи tящлцкяли йцк daşıdığı təqdirdə, bu növbə və növbələrin təşkili təhlükəli yükün 

харакtерини, mигдарыны, габлашдырылmасыны вя йерляшдирилmясинi, habelə gəmi səfərdə və 

ya limanda olarkən üstünlük təşkil edən hər hansı xüsusi şərtlər nəzərə alınmalıdır; 

.5    şəraitdən asılı olaraq, gəmidə mühafizənin təmin edilməsi məqsədilə müvafiq və 

effektiv növbə və ya növbələr təşkil edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfransın Yekun Aktının 2 nömrəli Qoşması 

Гяtнаmя 2 

ДЯНИЗЧИЛЯРИН ЩАЗЫРЛАНMАСЫ, ONLARA DIPLOM VERİLMƏSİ ВЯ НЮВБЯ 

ЧЯКMЯЛЯРИ ЩАГГЫНДА MЯЖЯЛЛЯYƏ MANİLA DÜZƏLİŞLƏRİ 

Mətn Konfrans tərəfindən qəbul edilmişdir 

2010-CU IL TARIXLI MANILA КОНФРАНСI, 

 

Дянизчилярин щазырланmасы, onlara diplom verilməsi вя нювбя чякmяляри щаггында 1978-жи ил 

Бейнялхалг Конвенсийасnın (DHDNÇ) əlavəsinə Manila düzəlişləri haqqında 1 сайлы 

гяtнаmяни  ГЯБУЛ ЕДЯРЯК, 

Бцtцн дянизчилярин дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизясини, яmлакыm və mühafizənin 

сахланылmасыны вя дяниз mцщиtинин горунmасыны tяmин еtmякля, хидmяtи вязифялярини йериня йеtиря 

билmяляри цчцн ясаслы суряtдя tящсил алmаларына вя щазырланmаларына,  кифайяt гядяр tяжрцбяйя, 

бажарыьа вя сяришtяйя mалик олmаларына mцфяссял вя ижбари tяляблярин гойулmасынын важиблийини 

NƏZƏRƏ ALARAQ,   

Щабеля, эяmилярдя исtифадя олунан tехнолоэийада, яmялиййаtларда, tяжрцбя вя проседурлaрда 

баш верян дяйишикликляря беля ижбари tяляб вя mцддяаларын сяmяряли уйьунлуьу mягсядиля вахtлы-

вахtында дцзялишлярин едилmясинин важиблийи иля NƏZƏRƏ ALARAQ, 

Дяниздя баш верян гяза вя щадисялярин бюйцк фаизинин mящз инсанын сящви цзцндян баш 

вердийини ХАTЫРЛАДАРАГ, 
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Дяниз эяmиляринин исtисmарында инсанын сящви иля баьлы рисклярин азалдылmасында беля эяmилярдя 

ишляйян дянизчилярин щазырланmасынын, серtификаtлаşдырылmасынын вя bacarıqlarının tяжрцбядя 

mювжуд олан ян йцксяк сtандарtлара уйьун олараг təmin edilməsinin сяmяряли цсуллардан бири 

олдуьуну РАЗЫЛЫГЛА ГЕЙД ЕДЯРЯК, 

Дяниздя вя лиmанда инсан щяйаtынын вя яmлакын tящлцкясиз liyi, dənizdə mühafizənin təmin 

edilməsində вя яtраф mцщиtин горунmасында tяжрцбядя mцmкцн ола биляжяк ян йцксяк 

сtандарtлара чаtmаьы вя сахлаmаьы АРЗУЛАЙАРАГ,  

1978-ci il tarixli düzəlişlər edilmiş DHDNÇ Konvensiyasının əlavəsi üzrə icbari tələblərə dair А 

щиссяси, həmçinin 1978-ci il tarixli DHDNÇ Konvensiyasının müddəaları üzrə tövsiyə edilən 

təlimatlara dair B Hissəsindən ibarət olan Дянизчилярин щазырланmасы, onlara diplom verilməsi 

вя нювбя чякmяляри щаггында (DHDNÇ) Məcəlləsinə düzəlişlərin təklif edildiyini və Tяшкилаtın 

bütün цзвляриня və Конвенсийанын бцtцн Tяряфляриня göndərildiyini NƏZƏRƏ ALARAQ, 

1978-ci il tarixli DHDNÇ Konvensiyasının əlavəsinin I/1 qaydasının 2-ci bəndində 

Konvensiyanın XII maddəsinin əlavəyə tətbiq edilən düzəlişlərin edilməsi proseduruna dair 

müddəalarına uyğun olaraq, DHDNÇ Məcəlləsinin A hissəsinə düzəlişlərin qəbul edilməsi, 

qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulduğunu QEYD EDƏRƏK, 

DHDNÇ Məcəlləsinə təklif edilən və Təşkilatın Üzvlərinə, həmçinin Konvensiyanın bütün 

Tərəflərinə göndərilən düzəlişləri NƏZƏRƏ ALARAQ, 

 

1. Hazırkı qətnamənin əlavəsində nəzərdə tutulan mətndən ibarət olan DHDNÇ 

Məcəlləsinə düzəlişləri QƏBUL EDİR, 

2. Konvensiyanın XII(1)(a)(vii) maddəsinə uyğun olaraq, DHDNÇ Məcəlləsinin A hissəsinə 

düzəlişlər, qeyd edilən tarixədək Tərəflərin üçdə birindən çoxu və ya birgə ticarət 

donanmalarının ümumi tutumu, 100 və daha çox ton olan gəmilərdən ibarət dünya ticarət 

donanmasının ümumi tutumunun 50%-dən az olmayan Tərəflər düzəlişlərə dair etirazları 

barədə Təşkilatın Baş Katibini məlumatlandırmadığı təqdirdə, 1 iyul 2011-ci il tarixində qəbul 

edilmiş hesab edilməsini MÜƏYYƏN EDİR, 

3. Tərəflərə, Konvensiyanın XII(1)(a)(ix) maddəsinə uyğun olaraq, DHDNÇ Məcəlləsinin A 

hissəsinə düzəlişlər yuxarıdakı 2-ci bəndə əsasən qəbul edildiyi təqdirdə, 1 yanvar 2012-ci il 

tarixində qüvvəyə minəcəyini nəzərə almağı DƏVƏT EDİR, 

4.  1978-ci il tarixli DHDNÇ Konvensiyasının bütün Tərəflərinə DHDNÇ Məcəlləsinin düzəlişlər 

edilmiş B hissəsindəki təlimatları, DHDNÇ Məcəlləsinin A hissəsinəki düzəlişlər qüvvəyə 

mindiyi tarixdən nəzərə almalarını TÖVSİYƏ EDİR;  

5.  Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Komitəsindən DHDNÇ Məcəlləsini nəzərdən keçirməyi 

və müvafiq qaydada dəyişdirməyi XAHİŞ EDİR; 

6. Həmçinin Təşkilatın Baş Katibindən hazırkı qətnamənin təsdiq edilmiş surətlərinin və 

əlavədə nəzərdə tutulan DHDNÇ Məcəlləsinə düzəlişlərin mətnlərinin Konvensiyanın bütün 

Tərəflərinə göndərilməsini XAHİŞ EDİR; 

7. Həmçinin Baş Katibdən bu qətnamənin və onun əlavəsinin surətlərini Təşkilatın 

Konvensiyaya Tərəf olmayan bütün Üzvlərinə göndərilməsini XAHİŞ EDİR. 
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ЯЛАВЯ 1 

ДЯНИЗЧИЛЯРИН ЩАЗЫРЛАНMАСЫ, СЕРTИФИКАTЛАНДЫРЫЛMАСЫ ВЯ НЮВБЯ ЧЯКMЯЛЯРИ 

ЩАГГЫНДА MЯЖЯЛЛЯ (DHDNÇ) 

ЩИССЯ А 

DHDNÇ КОНВЕНСИЙАСЫНA ЯЛАВЯNİN MЦДДЯАЛАРЫНА DAİR ИЖБАРИ TЯЛЯБЛЯР 

ЭИРИШ 

1 DHDNÇ Mяжяллясинин бу щиссяси Дянизчилярин щазырланmасы, onlara diplom verilməsinə və 

növbə çəkməyə dair 1978-жи ил düzəlişlər edilmiş Бейнялхалг Конвенсийанын, bundan sonra 

DHDNÇ Konvensiyası kimi istinad ediləcəkdir, Ялавясиндя xüsusi istinad edilən məcburi 

müddəaları ehtiva edir. Бу mцддяалар Konvensiyanın tam və qeyd-şərtsiz tətbiqi məqsədilə 

Tərəflətin təmin etməli olduqları minimal tələbləri təfərrüatlı şəkildə əks etdirir. 

2 Həmçinin бу щисся DHDNÇ Конвенсийасынын mцддяалары əsasında sertfiikatların verilməsi 

və etibarlılıq müddətinin uzadılması üçün namizədlərdən nümayiş etdirmələri tələb edilən 

bacarıqlara dair standartlar ı ehtiva edir. VII фясlin alternativ sertifikatlaşdırmaya dair 

müddəaları ilə II, III and IV fəsillərin sertifikatlaşdırmaya dair müddəları arasındakı əlaqəni 

aydınlaşdırmaq məqsədilə bacarıqlara dair tələblər üzrə müəyyən edilən şəriştələr müvafiq 

olaraq aşağıdakı yeddi funksiya əsasında qruplaşdırılmışdır.  

.1 Эяmи сцрцжцлцйц 
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.2 Йцк əməliyyatları və yerləşdirilməsi 

.3 Эяmидя яmялиййаtларын идаря edilməsi(Gəminin istismarına nəzarət) вя эяmидяки 

инсанлара гайьы 

.4 Эяmинин mеханики qurğuları 

.5 Елекtрик аваданлыьы, елекtрон апараtурасы вя идаряеtmя сисtеmляри        

.6 Tехники хидmяt вя tяmир 

.7 Радиорабиtя  

mясулиййяtин aşağıdakı сявиййяляриндя: 

.1 Идеряеtmя сявиййяси 

.2 Исtисmар сявиййяси 

.3 Кюmякчи сявиййя 

Функсийалары вя mясулиййяtин сявиййяляри бу щиссянин II, III, IV фясилляриндя верилmиш bacarıqlara 

dair tялябляр üzrə жядвяллярин йарыmbaşlıqlarında müəyyən edilir.  Йарыmbaşlıqda эюсtярилян 

mясулиййяt səviyyəsində funksiyanın щяжmи,  бу башлыг алtында жядвялин 1-жи сцtунунда 

садаланан бажарыгларла müəyyən едилир.  "Функсийа"нын вя "mясулиййяt сявиййяси"нин ümumi 

anlayışı А-I/1 бюлmясиндя verilmişdir. 

3 Бу щиссянин бюлmяляринин нюmряляmə сырасы DHDNÇ Koнвенсийасынa Ялавядя nəzərdə 

tutula qaydaların нюmряляmə сырасына уйьундур. Бюлmялярин mяtни нюmрялянmиш щиссяляря вя 

бяндляря бюлцня биляр, лакин беля нюmряляmя йалныз бу mяtня аиддир. 

 

 

ФЯСИЛ I 

ЦMУMИ MЦДДЯАЛАРА DAİR TЯЛЯБЛЯР 

Бюлmя А-I/1 

Анлайышлар вя təfsirlər 

1 II mаддядя вя I/1 гайдадакы анлайышлар вя təfsirlər бу Mяжяллянин А вя B щиссяляриндя 

исtифадя олунан tерmинляря ейни суряtдя tяtбиг едилир. Əlavə olaraq, ашаьыдакы ялавя анлайышлар 

йалныз бу Mяжялляyя tətbiq edilir: 

.1 “Bacarıqlara dair tələblər" – burada nəzərdə tutulan, həmçinin bilik, anlayış və 

nümayiş etdirilən bacarıqlara dair müəyyən edilən tələb və ya səviyyələri ehtiva 

edən бейнялхалг miqyasda razılaşdırılmış meyarlara uyğun olaraq, gəmidə 

funksiyaların müvafiq qaydada icrası məqsədilə  əldə edilən peşəkarlıq səviyyəsini 

bildirir; 

.2 "Идаряеtmя сявиййяси" - ашаьыдакыларла əlaqəli олан mясулиййяt сявиййясини билдирир:         

.2.1 эяmидя капиtан, капиtанын баш кюmякчиси, баш mеханик вя йа икинжи mеханик 

qismində xidmət etmək; 

.2.2  cavabdeh sahə üzrə bütün funksiyaların müvafiq qaydada icrasının təmin 

edilməsi; 
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.3  "Исtисmар сявиййяси" ашаьыдакыларла əlaqəli olan mясулиййяt сявиййясини билдирир:    

.3.1 эяmидя капиtанын нювбя цзря кюmякчиси вя йа нювбя mеханики вя йахуд  

komplektləşdirilməmiş maşın şöbələrində вахtашыры növbəçəkən эяmи  mеханики 

və ya radio operator qismində xidmət etmək, вя 

.3.2 cavabdeh sahə üzrə, müvafiq prosedurlara uyğun olaraq və həmin sahə üzrə 

idarəetmə səviyyəsində xidmət edən cavabdeh şəxsin rəhbərliyi altında, bütün 

funksiyaların icrasına bilavasitə nəzarət etmək; 

.4 "Йардыmчы  сявиййя"  istismar və ya idarəetmə səviyyələrində xidmət edən şəxsin 

rəhbərliyi altında gəmidə təyin edilmiş tapşırıqlar, vəzifə və öhdəliklər ilə əlaqəli olan 

məsuliyyət səviyyəsini bildirir; 

.5 "Гийmяtləndirmə mейарларı" – А щиссясиндя "Bacarıqlara dair minimum tələblərin 

xüsusiyyətləri" жядвялляриндяки 4  сайлы сцtунда эюсtярилян вя qiymətləndirmə aparan 

şəxsin namizədin müvafiq tapşırıqları, vəzifə və öhdəlikləri icra etmə qabiliyyətini 

müəyyənləşdirməsinə кюmяк едян гейдлярдир; вя    

.6 "Mцсtягил гийmяtləndirmə" – qiymətləndirilən bölmə və ya fəaliyyətdən asılı olmayan 

və ya müstəqil olan müvafiq qaydada ixtisaslaşmış şəxslər tərəfindən inzibati və 

istismar prosedurlarının məqsədlərə və bəyan edilən hədəflərə uyğunluğunu təmin 

etmək üçün həmin prosedurların bütün səviyyələrdə daxilən idarə edildiyinin, təşkil 

edildiyinin, yerinə yetirildiyinin və nəzarət edildiyinin yoxlanılması üzrə 

qiymətləndirməni bildirir. 

 

Бюлmя А-I/2 

Серtификаtлар вя tясдигnamяляр 

1 I/2 qaydasının 6-cı bəndində müəyyən edildiyi kimi, Konvensiyanın VI maddəsi ilə tələb 

edilən təsdiqnamə sertifikatın mətninə daxil edildiyi təqdirdə, sertifikat aşağıda göstərilən 

formada verilməlidir, bu halda formanın üz səhifəsində yazılmış “və ya bu sertifikatın növbəti 

səhifəsində göstərilməsi ehtimal edilən etibarlılıq müddətinin uzadılmasının qüvvədəolma 

tarixinin bitməsinədək” cümləsi və formanın arxa səhifəsində etibarlılıq müddətinin uzadılması 

haqqında qeydlərə dair müddəalar, sertifikatın etibarlılıq müddəti bitdiyi zaman yenisi ilə əvəz 

edilməsi tələb edildiyi hallarda çıxarılmalıdır. Formanın doldurulmasına dair təlimat bu 

Məcəllənin B- I/2 bölməsində nəzərdə tutulmuşdur.  

(Rəsmi möhür) 

(ÖLKƏ) 

DƏNIZÇILƏRIN HAZIRLANMASINA, ONLARA DIPLOM VERILMƏSINƏ VƏ NÖVBƏ 

ÇƏKMƏYƏ DAIR 1978-CI IL TARIXLI DÜZƏLİŞLƏR EDILMIŞ BEYNƏLXALQ 

KONVENSIYANIN MÜDDƏALARINA UYĞUN OLARAQ VERILƏN SERTIFIKAT 

_________________________ Hökuməti təsdiq edir ki, ____________________ yuxarıda 

adı çəkilən əlavələr edilmiş Konvensiyanın ____________ qaydasına uyğun olaraq lazımi 

ixtisasa malikdir və ___________tarixinədək və ya bu sertifikatın növbəti səhifədə 

göstərilməsi ehtimal edilən etibarlılıq müddətinin uzadılmasının qüvvədəolma tarixinin 
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bitməsinədək aşağıda göstərilən funksiyaları təsdiqnamədə qeyd olunmuş hər hansı 

məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla qeyd edilmiş səviyyələrdə icra etmək qabiliyyətinə malikdir. 

FUNKSİYA SƏVİYYƏ 

TƏTBİQ EDİLƏN 

MƏHDUDİYYƏTLƏR 
(OLDUĞU TƏQDİRDƏ) 

   

   
   

   
   

 

Bu sertifikatın qanuni sahibi Administrasiyanın heyətin minimal tərkibi haqqında müvafiq 

tələblərində müəyyən edilən aşağıdakı vəzifə və ya vəzifələrdə işləyə bilər: 

VƏZİFƏ 
TƏTBİQ EDİLƏN MƏHDUDİYYƏTLƏR 

(OLDUĞU TƏQDİRDƏ) 

  

 

Sertifikat No.                                                                   Verilmə tarixi  

(Rəsmi Möhür) 

 

 

 

Bu sertifikatın əsli Konvensiyanın  I/2 qaydasının 11-ci bəndinə müvafiq olaraq, sertifikat 

sahibinin işlədiyi müddət ərzində gəmidə saxlanılmalıdır.  

Sertifikat sahibinin doğum tarixi  

Sertifikat sahibinin imzası                 

Sertifikat sahibinin şəkli                                                           

 

 

 
Bu sertifikatın etibarlılıq müddəti                                                                                tarixinədək 

uzadılır. 
 
 
 
 
                           

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

(Rəsmi Möhür)                                                                    

Etibarlılıq müddətinin uzadılması tarixi                                            
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Bu sertifikatın etibarlılıq müddəti                                                                                tarixinədək 

uzadılır. 
 
 
 
 
                           

2    1-ci bənddə göstərilən hallar istisna olmaqla, sertifikatın təsdiq edilməsi zamanı istifadə 

edilən forma aşağıdakı nümunədə göstərilən kimi olmalıdır, bu halda formanın üz səhifəsində 

yazılmış “və ya bu təsdiqnamənin növbəti səhifəsində göstərilməsi ehtimal edilən etibarlılıq 

müddətinin uzadılmasının qüvvədəolma tarixinin bitməsinədək” cümləsi  və formanın arxa 

səhifəsində etibarlılıq müddətinin uzadılması haqqında qeydlərə dair müddəalar, 

təsdiqnamənin  etibarlılıq müddəti bitdiyi təqdirdə yenisi ilə əvəz edilməsi tələb edildiyi 

hallarda çıxarılmalıdır. Formanın doldurulmasına dair təlimat bu Məcəllənin B- I/2 bölməsində 

nəzərdə tutulmuşdur. 

 

 

 

 

(Rəsmi möhür) 

(ÖLKƏ) 

DƏNİZÇİLƏRİN HAZIRLANMASINA, ONLARA DİPLOM VERİLMƏSiNƏ VƏ NÖVBƏ 

ÇƏKMƏYƏ DAİR 1978-Cİ İL TARİXLİ DÜZƏLİŞLƏR EDİLMİŞ BEYNƏLXALQ 

KONVENSİYANIN MÜDDƏALARINA UYĞUN OLARAQ VERİLƏN SERTİFİKATIN 

TƏSDİQNAMƏSİ 

                                                                                Höküməti təsdiq edir ki, No.                             

sertifikat yuxarıda adıçəkilən düzəlişlər edilmiş Konvensiyanın                                   

qaydasının müddəalarına uyğun olaraq lazımi ixtisasa malik olan və                                    

tarixinədək və ya bu sertifikatın növbəti səhifədə göstərilməsi ehtimal edilən etibarlılıq 

müddətinin uzadılmasının qüvvədəolma tarixinin bitməsinədək aşağıda göstərilən funksiyaları 

təsdiqnamədə qeyd olunmuş hər hansı məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla qeyd edilmiş 

səviyyələrdə icra etmək qabiliyyətinə malik olan                                                    

təqdim edilmişdir.                                                                 

 

FUNKSİYA SƏVİYYƏ 

TƏTBİQ EDİLƏN 

MƏHDUDİYYƏTLƏR 

(OLDUĞU TƏQDİRDƏ) 

   

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

(Rəsmi Möhür)                                                                    

Etibarlılıq müddətinin uzadılması tarixi                                            
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Bu təsdiqnamənin qanuni sahibi Administrasiyanın heyətin minimal tərkibi haqqında müvafiq 

tələblərində müəyyən edilən aşağıdakı vəzifə və ya vəzifələrdə işləyə bilər: 

VƏZİFƏ 
TƏTBİQ EDİLƏN MƏHDUDİYYƏTLƏR 

(OLDUĞU TƏQDİRDƏ) 

  
 

Təsdiqnamənin  No.                                                             Verilmə tarixi  

(Rəsmi Möhür) 

 

 

 

Bu təsdiqnamənin əsli Konvensiyanın  I/2 qaydasının 11-ci bəndinə müvafiq olaraq, sertifikat 

sahibinin işlədiyi müddət ərzində gəmidə saxlanılmalıdır.  

Sertifikat sahibinin doğum tarixi  

Sertifikat sahibinin imzası                 

Sertifikat sahibinin şəkli                                                           

 

 
Bu təsdiqnamənin  etibarlılıq müddəti                                                                                

tarixinədək uzadılır. 
 
 
 
 
                           

 
Bu təsdiqnamənin etibarlılıq müddəti                                                                                
tarixinədək uzadılır. 
 
 
 
 
                           

 

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

(Rəsmi Möhür)                                                                    

Etibarlılıq müddətinin uzadılması tarixi                                            

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

(Rəsmi Möhür)                                                                    

Etibarlılıq müddətinin uzadılması tarixi                                            
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3    Sertifikatın tanınmasının təsdiq edilməsi üçün istifadə edilən forma aşağıdakı nümunədə 

göstərilən kimi olmalıdır, lakin formanın üz səhifəsində yazılmış “və ya bu təsdiqnamənin 

növbəti səhifəsində göstərilməsi ehtimal edilən etibarlılıq müddətinin uzadılmasının 

qüvvədəolma tarixinin bitməsinədək” cümləsi və formanın arxa səhifəsində etibarlılıq 

müddətinin uzadılması haqqında qeydlərə dair müddəalar, təsdiqnamənin  etibarlılıq müddəti 

bitdiyi təqdirdə yenisi ilə əvəz edilməsi tələb edildiyi hallarda çıxarılmalıdır. Formanın 

doldurulmasına dair təlimat bu Məcəllənin B- I/2 bölməsində nəzərdə tutulmuşdur. 

 

 

 

 

 

 

(Rəsmi möhür) 

(ÖLKƏ) 

DƏNİZÇİLƏRİN HAZIRLANMASINA, ONLARA DİPLOM VERİLMƏSiNƏ VƏ NÖVBƏ 

ÇƏKMƏYƏ DAİR 1978-Cİ İL TARİXLİ DÜZƏLİŞLƏR EDİLMİŞ BEYNƏLXALQ 

KONVENSİYANIN MÜDDƏALARINA UYĞUN OLARAQ VERİLƏN SERTİFİKATIN 

TANINMASINA DAİR TƏSDİQNAMƏ 

                                                                Höküməti təsdiq edir ki,                                                   

Hökümətinin 

adından                                                    verilən No.                          sertifikat yuxarıda 

adıçəkilən düzəlişlər edilmiş Konvensiyanın I/10 qaydasının müddəalarına uyğun olaraq lazımi 

qaydada tanınır və 

tarixinədək və ya bu təsdiqnamənin növbəti səhifədə göstərilməsi ehtimal edilən etibarlılıq 

müddətinin uzadılmasının qüvvədəolma tarixinin bitməsinədək qanuni sahibə qeyd edilən 

səviyyələrdə hər hansı məhdudiyyətləri nəzərə almaqla, aşağıdakı funksiyaları icra etmək 

səlahiyyəti verilir: 

FUNKSİYA SƏVİYYƏ 

TƏTBİQ EDİLƏN 

MƏHDUDİYYƏTLƏR 

(OLDUĞU TƏQDİRDƏ) 
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Bu təsdiqnamənin qanuni sahibi Administrasiyanın heyətin minimal tərkibi haqqında müvafiq 

tələblərində müəyyən edilən aşağıdakı vəzifə və ya vəzifələrdə işləyə bilər: 

VƏZİFƏ 
TƏTBİQ EDİLƏN MƏHDUDİYYƏTLƏR 

(OLDUĞU TƏQDİRDƏ) 

  

 

Təsdiqnamənin  No.                                                            Verilmə tarixi  

(Rəsmi Möhür) 

 

 

 

Bu təsdiqnamənin əsli Konvensiyanın  I/2 qaydasının 11-ci bəndinə müvafiq olaraq, sertifikat 

sahibinin işlədiyi müddət ərzində gəmidə saxlanılmalıdır.  

Sertifikat sahibinin doğum tarixi  

Sertifikat sahibinin imzası                 

Sertifikat sahibinin şəkli                                                           

 

 
Bu təsdiqnamənin  etibarlılıq müddəti                                                                                

tarixinədək uzadılır. 
 
 
 
 
                           

 
Bu təsdiqnamənin etibarlılıq müddəti                                                                                

tarixinədək uzadılır. 
 
 
 
 
                           

 

4    Bu bölmədə göstərilən nümunədən fərqli forma istiifadə etdikdə, I/2 qaydanın 10-cu 

bəndinə əsasən Tərəflər bütün hallarda aşağıdakıları təmin etməlidir: 

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

(Rəsmi Möhür)                                                                    

Etibarlılıq müddətinin uzadılması tarixi                                            

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

(Rəsmi Möhür)                                                                    

Etibarlılıq müddətinin uzadılması tarixi                                            
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.1 Sənədin sahibi haqqında fərdi və şəxsi məlumatlar, o cümlədən ad, soyad, doğun 

tarixi, şəkil, imza, sənədin verilmə tarixinə dair informasiyalar sənədin eyni vərəqində 

göstərilməlidir; və 

.2 Administrasiyanın gəminin minimal heyətinə dair müvafiq tələblərinə uyğun olaraq, 

sahibin xidmət edəcəyi vəzifə və ya vəzifələr, o cümlədən hər hansı məhdudiyyətlər 

nəzərəçarpan qaydada göstərilməli və asanlıqla müəyyən edilməlidir. 

 

SERTİFİKATLARIN VERİLMƏSİ VƏ QEYDİYYATI 

Üzmə stajının təsdiqi 

5     Konvensiya ilə tələb edilən üzmə stajını təsdiq edərkən, Tərəflər dənizçilərin stajının 

müraciət etdikləri ixtisasa uyğunluğunu yoxlamalı və bu zaman nəzərə almalıdırlar ki, üzmə 

stajının əsas məqsədi gəmilərdə xidmət üzrə ilkin hazırlıqdan əlavə, dənizçiləri müvafiq 

şəxslərin rəhbərliyi altında təhlükəsizlik və ixtisasa uyğun üzmə praktikası, prosedurlar və 

nizam-intizam üzrə təlimatlandırmaq, eləcə də praktika keçməsinə şərait yaratmaqdır. 

Hazırlıq kurslarının təsdiqi 

6    Hazırlıq kurslarının və proqramlarının təsdiqi zamanı, Tərəflər Beynəlxalq Dəniz 

Təşkilatının müvafiq model kurslarının sözügedən kurs və proqramların hazırlanmasına töhfə 

verə biləcəyini nəzərə almalı, eləcə də burada tövsiyə edilən ətraflı tədris məqsədlərinin 

müvafiq qaydada əhatə edilməsini təmin etməlidir. 

Elektron vasitələrlə reyestrə giriş 

7    Tərəflərin və şirkətlərin aşağıdakıları təsdiq etmələri məqsədilə I/2 qaydanın 15-ci bəndinə 

uyğun olaraq elektron reyestr apar ılan zaman, həmin reyestr və ya reyestrlərə nəzarət edilən 

elektron giriş təmin edilməlidir: 

.1 Sertifikatın, təsdiqnamənin və ixtisası təsdiq edən digər sənədlərin verildiyi dənizçinin 

adı, sənədlərin nömrəsi, verilmə tarixi və etibarlılıq müddəti; 

.2 Sənəd sahibinin xidmət edə biləcəyi vəzifə və tətbiq edilən hər hansı məhdudiyyət; və 

.3 Sənəd sahibinin icra edə biləcəyi funksiyalar, icazə verilən səviyyələr və tətbiq edilən 

hər hansı məhdudiyyət. 

Sertifikatların qeydiyyatı üçün məlumat bazasının yaradılması 

8    Bütün müvafiq məlumatların I/2 qaydasına uyğun olaraq qeydiyyatının apar ıldığı və 

məlumatlar açıq olduğu təqdirdə, sertifikatların və təsdiqnamələrin qeydiyyatının aparılmasına 

dair I/2 qaydasının 14-cü bəndinin tələbini yerinə yetirərkən standart məlumat bazasının 

olması zəruri deyil. 

9    I/2 qaydasına uyğun olaraq aşağıdakı məlumatlar  ya sənəddə, və yaxud elektron 

qaydada qeydə alınmalı və açıq olmalıdır: 

.1 Sertifikatın statusu 

Etibarlıdır 

Etibarlılıq müddəti dayandırılmışdır 
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Ləğv edilmişdir 

İtirilmişdir 

Yararsız vəziyyətdədir 

statusa edilən dəyişikliklər, o cümlədən dəyişmə tarixinə dair qeydlər saxlanılmalıdır. 

.2 Sertifikata dair məlumatlar 

Dənizçinin adı 

Doğum tarixi 

Milliyyəti 

Cinsi 

Şəkil (üstünlük verilir) 

Müvafiq sənədin nömrəsi 

Verilmə tarixi 

Etibarlılıq müddətinin uzadıldığı son tarix 

Güzəşt(lər)in təfərrüatları 

.3 Bacarıqlara dair məlumatlar 

DHDNÇ üzrə bacarıqların standartı (məsələn, regulation II/1) 

Vəzifə 

Funksiya 

Məsuliyyətin səviyyəsi 

Təsdiqnamələr 

Məhdudiyyətlər 

.4 Tibbi məlumatlar 

Sertifikatın verilməsi və ya etibarlılıq müddətinin uzadılması ilə əlaqədar təqdim edilən 

sonuncu tibbi arayışın verilmə tarixi 

 

Бюлmя А-I/3 

Сащилбойу цзэцчцлцйц mцяййянляшдирян принсипляр 

1 Tərəf sahilboyu üzgüçülüyü müəyyən edərkən, həmin Tərəfin bayrağı altında üzən 

və bu kimi səfərlərdə istismar edilən gəmidə xidmət etmək üçün etibarlı sertifikatın 

verilməsi üçün Məcəllənin A hissəsinin II və III fəsillərindəki bacarıqlara dair tələblər üzrə 

cədvəllərin 2-ci sütununda sadalanan mövzulara dəyişikliklərin tətbiq edilməsi məqsədilə 

bütün gəmilərin təhlükəsizliyi və mühafizəsinə, həmçinin ətraf mühitə təsiri nəzərə 

almaqla aşağıdakı amillərə diqqət yetirilməlidir: 

.1  gəminin tipi və cəlb olunduğu yükdaşıma; 

.2  gəminin ümumi tutumu və baş mühərrikinin kilovattla gücü; 

.3  səfərin xarakteri və uzunluğu; 

.4  sığınacaq limanından maksimum məsafə; 

.5 mövqemüəyyənetmə naviqasiya avadanlığının müşahidə dairəsinin adekvatlığı 

və dəqiqliyi; 

.6  Sahilboyu üzgüçülük zonasında adətən hakim olan hava şəraiti; 

.7  Axtarış və xilasetmə üçün gəmi və sahil kommunikasiya qurğularının təminatı; 

və 

.8  Gəmidə texniki xidmət üçün sahildən dəstəyin olması. 
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2 Sahilboyu üzgüçülükdə istismar edilən gəmilərin qonşu Tərəflərin təyin olunmuş 

sahilboyu üzgüçülüyünün hüdudları daxilində davamlı olaraq hərəkət etməsi bəhanəsilə 

səfərlərini dünya miqyasında genişləndirməsi nəzərdə tutulmamışdır. 

Бюлmя А-I/4 

Нязаряt гайдаlarы 

1 I/4 гайдасынын 1.3-жц бянди иля нязярдя tуtулmуш вя орада гейд олунан hər hansı щадися 

nəticəsində həyata keçirilən гийmяtляндирmя проседуру, səriştəli olması tələb edilən heyət 

üzvlərinin hadisə ilə əlaqədar lazımi bacarıqlara faktiki sahib olduqlarının yoxlanılması 

formasında olmalıdır. 

2 Бu kimi гийmяtляндирmяни щяйаtа кечиряркян нязяря алmаг лазыmдыр ки, эяmи проседурларı 

Яmниййяtли Идаряеtmя haqqında Бейнялхалг Mяжялляyə uyğundur, щабеля бу Конвенсийанын 

mцддяалары həmin проседурларын tящлцкясиз yerinə yetirilməsi üzrə bacarıqlarla məhdudlaşır. 

3 Бу Конвенсийаya əsasən nəzarət prosedurları bu Məcəllənin A hissəsində müəyyən 

edilən qaydada gəmidə ayrı-ayrı dənizçilərin bacarıqlarına dair tələblərlə və növbəçəkmə ilə 

əlaqədar bacarıqlarla mящдудлашдырылmалыдыр. Эяmидя bacarıqların qiymətləndirilməsi, 

dənizçilərin sertifikatlarının yoxlanılması ilə başlamalıdır. 

4 Серtификаtларын йохланылmасына бахmайараг, I/4 гайдасынын 1.3-жц бяндиня  ясасян 

гийmяtляндирmя zamanı дянизчидян xidmət etdiyi yerlərdə müvafiq bacarıqları нцmайиш 

еtдирmяk tяляб едilə биляр. Беля нцmайиш, нювбя чякmяйя dair исtисmар tялябляринə riayət 

edildiyini вя fövqəladə щаллар zamanı дянизчинин bacarıqları чярчивясиндя müvafiq cavab 

tədbirlərini həyata keçirdiyinin йохланылmасыны дахил едя биляр. 

5 Гийmяtляндирmя zamanı йалныз бу Mяжяллянин А щиссясиндя эюсtярилmиш bacarıqların 

nümayiş etdirilməsi üsulları ilə birlikdə onun qiymətləndirilməsi meyarları və tələblərdən 

istifadə edilməlidir. 

6  Mühafizə ilə əlaqədar bacarıqların qiymətləndirilməsi, Dənizdə insan həyatının 

mühafizəsinə dair Beynəlxalq konvensiyasının (SOLAS) XI/2 fəslində nəzərdə tutulduğu kimi 

yalnız əsaslı səbəblər olduğu təqdirdə, gəminin mühafizəsi üzrə xüsusi vəzifələrə malik 

dənizçilərə münasibətdə həyata keçirilməlidir. Digər bütün hallarda isə bu dənizçilərin 

sertifikatlarının və/və ya təsdiqnamələrinin yoxlanılması ilə məhdudlaşdırılmalıdır. 

 

Бюлmя А-I/5 

Mилли mцддяалар 

I/5 гайдасынын mцддяалары müşahidə altında həyata keçirilən hazırlıq və ya fors-major 

halları zamanı tapşırıqların təyin edilməsinə mанея киmи шярщ олунmаmалыдыр. 

Бюлmя А-I/6 

Щазырлыг вя гийmяtляндирmя 

1 Щяр бир Tяряф tяmин едир ki, Конвенсийа əsasında dənizçilərin sertifikatlaşdırılmasına dair  

бцtцн щазырлыг вя гийmяtляндирmə:  

.1 yazılı proqramlara, o cümlədən müəyyən edlmiş bacarıqlara dair tələblərə cavab 

vermək üçün lazımi tədris üsullarına və vasitələrinə,  prosedurlara və kurs 

materiallarına uyğun olaraq təşkil edilmişdir; 



 66 

.2 4, 5 вя 6- жы бяндляря mцвафиг олараг ихtисаслы шяхсляр tяряфиндян кечирилir, нязаряt 
edilir, гийmяtляндирilir вя дясtякlənir. 

2 İş yerində щазырлыğı вя йа gəmidə гийmяtляндирmяни щяйаtа кечирян шяхсляр буну о заmан 

еtmялидирляр ки, бу щазырлыг вя гийmяtляндирmя эяmинин normal исtисmарына mянфи tясир 

эюсtярməsin, həmçinin онлар юз вахtларыны вя диггяtлярини щазырлыьа вя йа гийmяtляндирmяйя сярф 

едя билsinlər. 

Tялиmаtчыларын, hazırlığa nəzarət edən вя qiymətləndirməni həyata keçirən şəxslərin 

ixtisası  

3 Щяр  бир Tяряф tялиmаtчыларın, hazırlığa nəzarət edən və qiymətləndirməni həyata keçirən 

şəxslərin dənizdə və ya sahildə dənizçilərin hazırlığının və ya bacarıqlarının 

qiymətləndirilməsinin xüsusi növləri və səviyyələri üzrə, Конвенсийайа əsasən bu bölmənin 

müddəalarına uyğun olaraq müvafiq qaydada ixtisaslaşmasını təmin etməlidir. 

İş yerində щазырлыг 

4 Дянизчилярин iş yerində, эяmидя вя йа сащилдя, Конвенсийайа əsasən sertifikatlaşdırılma 

zamanı istifadə edilməsi nəzərdə tutulan  щазырлыьыnı həyata keçirən щяр бир шяхс:  

.1 щазырлыг програmынa bələd olmalı вя həyata keçirilən hazırlığın xüsusi növü üzrə 

hazırlığın səciyyəvi məqsədləri haqqında anlayışa malik olmalıdır; вя  

.2 щазырлыьын апарылдыьы mясяляляр цзря ихtисаса mалик олmалыдыр;  вя  

.3 tренаъордан исtифадя еtmякля щазырлыг кечяркян: 

.3.1 tренаъордан исtифадя еtmяк цчцн maarfiləndirmə üsulları цзря mцвафиг təlimata 

mалик олmалыдыр; вя 

.3.2 исtифадя едилян конкреt tренаъоr tipinin исtисmарı üzrə пракtик tяжрцбяyя mалик 

олmалыдыр.  

5 Дянизчинин Конвенсийа əsasında серtификаtлаşдырылmасы zamanı istifadə edilməsi nəzərdə 

tutulan iş yerində hazırlığa nəzarət edilməsinə cavabdeh olan щяр бир шяхс, щазырлыг програmы 

вя həyata keçirilən щазырлыьын щяр бир növü üzrə конкреt mягсядляр haqqında tam anlayışa 

malik olmalıdır. 

Bacarıqların гийmяtляндирилmяси 

6 Дянизчилярин iş yerində, эяmидя вя йа сащилдя, Конвенсийайа əsasən sertifikatlaşdırılma 

zamanı istifadə edilməsi nəzərdə tutulan  bacarıqlarının qiymətləndirilməsini həyata keçirən 

щяр бир шяхс::  

.1 гийmяtляндириляn bacarıqlar haqqında müvafiq bilik səviyyəsinə və anlayışa mалик 

олmалыдыр; 

.2 qiymətləndirilən tapşırıq üzrə ихtисаслы олmалыдыр; 

.3 гийmяtляндирmя mеtодлары вя пракtикасы цзря  mцвафиг qaydada təlimatlandırılmalıdır; 

.4 гийmяtляндирmя üzrə пракtикi tяжрцбяyя mалик олmалыдыр; вя  

.5 гийmяtляндирmя заmаны tренаъорлардан исtифадя едилdikdə, qiymətləndirməni həyata 

keçirən tяжрцбяли şəxsin rəhbərliyi və razılığı ilə həmin tip trenajorla qiymətləndirmə 

üzrə praktiki təcrübəyə malik olmaq. 

Tядрис mцяссисясиндя щазырлыг вя гийmяtляндирmя 

7 Конвенсийа иля tяляб олунан серtификаtыn verilməsi üzrə tялябляринин бир щиссяси киmи щазырлыг 

курсуну, tядрис mцяссисясини вя йа tядрис mцяссисяləri tərəfindən verilən ихtисаслары tаныйан 

 
  Kursların hazırlanmasında Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının müvafiq Model Kurs(lar)undan istifadə edilə bilər. 
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щяр бир  Tяряф, А-I/8 бюлmясинин кейфиййяt сtандарtларынын mцддяаларынın tətbiqi zamanı 

tялиmаtчыларын вя иmtащан едянлярин ихtисасынын вя tяжрцбясинин ящаtя олунmасыны tяmин 

еtmялидир. Бu kimi ихtисас, tяжрцбя вя кейфиййяt сtандарtларынын tяtбиги tялиmаtландырmа 

tехникасыnda, hazırlıq və qiymətləndirmə üsullarında və praktikasında müvafiq hazırlığı 

nəzərdə tutmalı və 4-6 bəndlərin bütün müvafiq tələblərinə uyğun olmalıdır. 

 

Бюлmя А-I/7 

Məlumatın tягдиm олунmасы 

1 I/7 гайдасынын 1- жи бянди иля tяляб олунан məlumatlar, ашаьыдакы бяндlərlə müəyyən 

edilmiş форmаtlarда Баш Каtибя tягдиm  едилmялидир. 

HİSSƏ I - İLKİN MƏLUMAT MÜBADILƏSİ 

2 I/7 qaydanın qüvvəyə mindiyi bir təqvim ili ərzində, щяр бир Tяряф Конвенсийанын  tаm вя 

гяyd-şərtsiz tяtбиги цzrə görülən tədbirlər барядя aşağıdakıları ehtiva edən məruzə təqdim 

etməlidir: 

.1 Конвенсийанын ижрасына жавабдещ олан назирлийин, депарtаmенtин вя йа dövlət 

agentliklərinin əlaqə məlumatları və  tяшкилаtи сtрукtуру; 

.2 Хцсусиля I/2,  I/6 вя I/9 гайдаларынa riayət edilməsini tяmин еtmяк цчцн həyata 

keçirilən və görülən щцгуги вя  инзибаtи  tядбирлярин гыса изаhы; 

.3 tящсил, щазырлыг, иmtащан, bacarıqların гийmяtляндирилmяси вя серtификаtлаşдырma üzrə 

гябул едилmиш сийасяt щаггында aydın бяйанаt; 

.4 Конвенсийайа уйьун олараг верилян щяр бир серtификаt цчцн нязярдя tуtулmуш курслар, 
щазырлыг програmлары, иmtащанлар вя гийmяtляндирилmя щаггында гыса məlumat; 

.5 Конвенсийа иля tələb edilən qaydada hazırlıq və imtahanların, sağlamlıq vəziyyətinin 

və bacarıqların qiymətləndirilməsi üzrə səlahiyyətlərin verilməsi, akkreditasiya və ya 

təsdiqetmə üzrə həyata keçirilən prosedurlar ın, şərtlərin və təqdim edilən 

səlahiyyətlərin, akkreditasiyaların və təsdiqlərin siyahısı ilə birgə qısa icmalı; 

.6 Конвенсийанын VIII mаддясиня ясасян hər hansı эцзяшtлərin верилmяси заmаны 

щяйаtа кечирилян проседурлар haqqında гыса məlumat; 

.7 I/11 гайдасына uyğun olaraq апарылан mцгайисялярин няtижяляри, həmçinin 

təkmilləşdirmə və ихtисаsartırma цзря щазырлыьын гысa icmalı; 

İkinci hissə - Sonrakı hesabat 

3 Щяр бир Tяряф altı ай mцддяtиндя:  

.1 IX mаддяyə ясасян tədris вя йа hazırlıq üzrə saxlanılan və ya qəbul edilən 

ekvivalent tədbirlərin tаm tясвирини tягдиm еtmялидир; 

.2 башга Tяряфin верdiyi серtификаtларı tанындыьы təqdirdə, I/10 гайдасынa uyğunluğu tяmин 

еtmяк цчцн эюрцлян tядбирляри цmуmиляшдирян mярузя tягдиm еtmялидир; вя 

.3 VII/1 гайдасына ясасян верилmиш алtернаtив серtификаtлара mалик олан дянизчилярин онун 
байраьы алtында цзян эяmилярдя ишя эюtцрцлmясиня ижазя верилдийи tягдирдя, беля 

эяmиляря верилян щейяtин minimal tяркиби щаггында сянядлярин нцmуняляриниn surətini 

Баш Каtибя tягдиm еtmялидир. 

4 Щяр бир Tяряф  I/8 гайдасынын 2-жи бяндиня mцвафиг олараг щяйаtа кечирилян щяр бир 

гийmяtляндирmянин няtижяляри барядя, qiymətləndirmə tamamlandıqdan сонраkı 6 ай ярзиндя 

məruzə təqdim верир. Qiymətləndirməyə dair məruzə aşağıdakı məlumatları ehtiva etməlidir: 

.1 qiymətləndirməni həyata keçirən şəxslərin ixtisas və təcrübəsi (məsələn, bacarıqlara 

dair malik olduqları sertifikat, dənizçi və qiymətləndirməni həyata keçirən müstəqil 
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şəxs kimi təcrübəsi, dəniz nəqliyyatı üzrə təlim və qiymətləndirmə sahəsində 

təcrübəsi, sertifikatlaşdırma sistemlərinin idarə edilməsi üzrə təcrübəsi və ya digər 

müvafiq ixtisas/təcrübə); 

.2 müstəqil qiymətləndirmə və qiymətləndirməni həyata keçirən şəxslər üzrə tapşırıqlar; 

.3 müstəqil qiymətləndirmənin əhatə etdiyi tədris müəssisələrinin/mərkəzlərinin siyahısı; 

və 

.4 müstəqil qiymətləndirmənin nəticələri, o cümlədən: 

.1   yoxlamaq: 

     .1.1 A-I/8 bölməsinin 3.1-ci bəndinə uyğun olaraq Tərəfin keyfiyyət standartları 

sistemində Konvensiya və DHDNÇ Məcəlləsinin düzəlişlər edilmiş bütün müvafiq 

müddəaları nəzərdə tutulmuşdur; və 

     .1.2 bütün daxili idarəetməyə nəzarət və yoxlama tədbirləri, həmçinin sonrakı 

fəaliyyət planlaşdırılmış tədbirlərə və sənədləşdirilmiş prosedurlara uyğundur, o 

cümlədən A-I/8  bölməsinin 3.2-ci bəndinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş 

məqsədlərə nail olmaq üçün effektivdir. 

.2  aşağıdakıların qısa təsviri: 

.2.1 müstəqil qiymətləndirmə zamanı aşkar olunmuş uyğunsuzluqların, olduğu 

təqdirdə, 

.2.2 aşkar olunmuş uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün tövsiyə edilən 

təshihedici tədbirlərin, və  

.2.3 aşkar olunmuş uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün həyata keçirilən 

təshihedici tədbirlərin. 

5 Tərəflər I/7 qaydaya uyğun olaraq ilkin məlumat mübadiləsi zamanı təqdim edilən 

məruzəyə və ya I/8 qaydanın 3-cü bəndinə əsasən hər hansı əvvəlki məruzələrə daxil 

edilməyən, Konvensiya və DHDNÇ Məcəlləsinə edilən sonrakı icbarı düzəlişlərin tətbiqi üzrə 

həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verməlidirlər. Düzəlişlər qüvvəyə mindikdən sonra 

məlumatlar I/8 qaydanın 3-cü bəndinə uyğun olaraq növbəti məruzəyə daxil edilməlidir. 

6  Konvensiya və DHDNÇ Məcəlləsinə edilən icbari düzəlişlərin tətbiqi ilə əlaqədar 

tədbirlərə dair məlumatlara, müvafiq qaydada, aşağıdakılar daxil edilməlidir: 

.1 dəyişikliklərə uyğunluğu təmin etmək üçün görülən hüquqi və inzibati tədbirlərin qısa 

izahı; 

.2 dəyişikliklərə uyğunluğu təmin etmək üçün keçirlən istənilən kurs, təlim proqramı, 

imtahan və qiynmətləndirmələrin qısa xülasəsi; 

.3 dəyişikliklərə əsasən tələb edilən təlim və imtahanlar, sağlamlıq vəziyyətinin və 

bacarıqların qiymətləndirilməsi üzrə səlahiyyətlərin verilməsi, akkreditasiya və 

təsdiqetməyə dair prosedurların qısa icmalı; 

.4 dəyişikliklərə cavab vermək üçün tələb olunan istənilən təkmilləşdirmə və 

ixtisasartırma üzrə hazırlıqların qısa icmalı; və 

.5 dəyişiklikləri tətbiq etmək üçün görülən tədbirlərin və I/7 qaydanın 1 bəndinə və/və 

ya I/8 qaydanın 2-ci bəndinə müvafiq olan əvvəlki məruzələrə daxil edilən mövcud 

tədbirlərin müqayisəsi,  

Üçüncü hissə - Səlahiyyətli şəxslər qrupu 

7 Baş Katib I/7 qaydasına və I/8 qaydasına müvafiq olaraq təqdim edilən məruzələrin 

qiymətləndirilməsinə cəlb edilə bilən və I/7 qaydasının 2-ci bəndi ilə  tələb edilən məruzənin 
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hazırlanmasına kömək göstərmək üçün müraciət edilə bilən, Tərəflərin təqdim və ya tövsiyə 

etdikləri səlahiyyətli şəxsləri daxil etməklə, Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Komitəsi 

tərəfindən təsdiq edilmiş səlahiyyətli şəxslərin siyahısını tərtib edir. Bu şəxslər bir qayda 

olaraq Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Komitəsinin və ya onun yardımçı orqanlarının 

müvafiq sessiyalarında iştirak etməlidirlər, lakin onların işlərini yalnız bu sessiyaların gedişində 

aparmaları zəruri deyil. 

8 Səlahiyyətli şəxslər I/7 qaydasının 2-ci bəndinə müvafiq olaraq, Konvensiyanın tələbləri 

barədə biliklərə malik olmalı və onlardan ən azı biri maraqlı Tərəfin hazırlıq və 

sertifikatlaşdırma sistemini bilməlidir. 

9 I/8 qaydanın 3-cü bəndi üzrə istənilən Tərəfdən hesabat təqdim edildikdə, Baş Katib 

məruzənin nəzərədən keçirilməsi və aşağıdakı məsələlər haqqında rəylərinin təqdim etmələri 

məqsədilə 7-ci bəndə uyğun olaraq tərtib edilmiş siyahıdan səlahiyyətli şəxslər təyin edir:  

.1  məruzənin tam olması və Tərəfin A-I/8 qaydanın 3-cü bəndinə uyğun olaraq bilik, 

anlayış, səriştə və bacarıq əldə edilməsi və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, həmçinin 

sertifikatlaşdırma sisteminin (təsdiqnamələr və etibarlılıq müddətinin uzadılması daxil 

olmaqla) müstəqil qiymtələndirilməsini yerinə yetirdiyini nümayiş etdirməsi; 

.2 məruzənin aşağıdakıları nümayiş etdirmək üçün kifayət etdiyini: 

.2.1 qiymətləndirməni həyata keçirən şəxslərin ixtisaslı olmaları, 

.2.2 tapşırıqlar kifayət qədər aydın idi: 

.2.2.1 Konvensiya və DHDNÇ Məcəlləsinin düzəlişlər edilmiş tətbiq olunan bütün 

müddəaları, Tərəfin keyfiyyət standartları sistemi ilə əhatə olunmuşdur; və 

.2.2.2 I/8 qaydanın 1-ci bəndinə uyğun olaraq aydın müəyyənləşdirilmiş 

məqsədlərə nail olunduğu müvafiq tədbirlərin sahələri üzrə təsdiq edilə bilər, 

.2.3 müstəqil qiymətləndirmə zamanı riayət edilən prosedurlar, maraqlı Tərəfə tətbiq 

edilə bilən, Tərəfin hazırlıq, bacarıqların qiymətləndirilməsi və dənizçilərin 

sertifikatlaşdırılması sistemində istənilən mühüm uyğunsuzluqları aşkar etmək üçün 

müvafiqdir, və 

.2.4 qeydə alınmış istənilən uyğunsuzluğa dair təshihedici tədbirlər vaxtında aparılır 

və müvafiqdir. 

10 Səlahiyyətli şəxslərin istənilən iclası:  

.1 Baş katibin mülahizəsinə əsasən çağırılmalıdır;  

.2 adətən beş nəfərdən artıq olmamaqla, tək saylı iştirakçılardan təşkil edilməlidir; 

.3 öz sədrini təyin etməlidir; və 

.4 Baş Katibə iştirakçıların razılaşdırılmış rəyini və ya razılıq əldə olunmadığı təqdirdə, 

həm çoxluğun, həm də azlığın rəyini təqdim etməlidir 

11 Səlahiyyətli şəxslər aşağıdakılar üzrə öz fikirlərini məxfi qaydada, yazılı surətdə bildirirlər: 

.1  Tərəfin Baş Katibə təqdim etdiyi məlumatdakı faktların Konvensiyanın bütün  

müvafiq tələbləri ilə müqayisəsi; 

.2  I/8 qaydasının 3-cü bəndinə əsasən istənilən müvafiq qiymətləndirmə haqqında 

təqdim edilən məruzə; 

 
 Təhsisedici tədbirləri vaxtında aparılması və müvafiq olması, həmin tədbirlərin çatışmazlıqların əsas 

səbəblərinə istiqamətlənməsini və vaxt cədvəlində müəyyən edilmiş qaydada təşkil edilməsini bildirir. 
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.3 5-ci bəndə əsasən DHDNÇ Konvensiyasına və Məcəlləsinə edilən düzəlişlərin 

tətbiq edilməsinə dair  həyata keçirilən hər hansı tədbir barədə təqdim olunmuş 

məruzə; və  

.4  Tərəfin təqdim etdiyi hər hansı bir əlavə məlumat. 

Hissə 4 - Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Komitəsinə hesabat 

12  I/7  qaydasının 2-ci bəndinin tələbi ilə Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Komitəsinə 

məruzə hazırlanarkən, Baş Katib: 

.1 7-ci bəndin icrası üzrə tərtib edilən siyahıdan seçilmiş səlahiyyətli şəxslərin fikirlərini 

soruşur və nəzərə alır; 

.2 Tərəfdən I/7 qaydasının 1-ci bəndi üzrə təqdim edilən məlumata dair hər hansı bir 

məsələnin, zəruri olduqda, izahatını istəyir; 

.3 Konvensiyanın tətbiq olunmasında Tərəfin köməklik istəyə biləcəyi istənilən sahəni 

müəyyənləşdirir. 

13    Maraqlı Tərəf səlahiyyətli şəxslərin iclaslarının keçirilməsi ilə bağlı olan tədbirlər barədə 

məlumatlandırılmalı və onun nümayəndələrinə I/7 qaydasının 1-ci bəndinə əsasən təqdim 

olunmuş məlumatla bağlı hər hansı bir məsələni aydınlaşdırmaq məqsədi ilə iclaslarda iştirak 

etmək hüququ verilməlidir. 

14   Baş Katib I/7 qaydasının 2-ci bəndi ilə tələb olunan məruzəni təqdim etmədikdə, maraqlı 

Tərəf yuxarıdakı 10 və 11-ci bəndlərə uyğun olaraq bu bölməyə əsasən təqdim olunmuş 

məlumatı və ifadə edilən fikirləri nəzərə almaqla Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi 

Komitəsinə I/7 qaydasının 3-cü bəndi üzrə tədbirlər görülməsi məqsədilə müraciət edə bilər. 

Бюлmя А-I/8 

Кейфиййяt сtандарtлары 

Mилли mягсядляр вя кейфиййяt сtандарtлары 

1 Щяр бир Tяряф, tящсил вя щазырлыq üzrə mягсядляриn вя ялдя едилmяли olan bacarıqlara dair 

tələblərin aydın şəkildə mцяййянляшдирилməsini вя Конвенсийаya əsasən tяляб еdilən иmtащан 

вя гийmяtляндирmя цчцн билик сявиййяляриnin, анлайышın вя səriştələrin müəyyənləşdirilməsini 

tяmин едиr. Mягсядляр вя müvafiq кейфиййяt сtандарtлары mцхtялиф курслар вя щазырлыг програmлары 

цчцн айрылыгда müyyən edilə биляр вя серtификаtлаşдырmа сисtеmинин идаря едилmясини ящаtя 

еtmялидир.  

2 Кейфиййяt сtандарtларынын tяtбиг сащяси щабеля гаршыйа гойулmуш mягсядлярин ижрасы цчцн 

серtификаtланşдырmа сисtеmинин идаря едилmясини, Tяряфин вя йа онун rəhbərliyi иля кечирилян бцtцн 

щазырлыг курслары вя програmларыna, иmtащан вя гийmяtляндирmяyə, tялиmаtчыларын вя 

qiymətləndirməni həyata keçirən şəxslərin ихtисас вя tяжрцбясинə dair siyasəti, sistemləri, 

nəzarəti və keyfiyyətin təmin edilməsi üzrə daxili sistemlərin nəzərdən keçirilməsini ящаtя 

еtmялидир. 

3 Hər bir Tяряф aşağıdakıların yoxlanılması məqsədilə биликлярин, анлайышларын, сяришtя вя 

bacarıqların ялдя еdilməsi və qiymətləndirilməsi fəaliyyəti, eləcə də sertifikatlaşdırılma 

sisteminin idarə edilməsi üzrə müstəqil qiymətləndirmənin 5 ildən çox olmayan intervallarla: 

.1 Konvensiyanın və DHDNÇ Məcəlləsinin, bütün müvafiq müddəalarının, düzəlişlər daxil 

olmaqla, keyfiyyət tələbləri sistemi ilə əhatə olunması; 
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.2 bütün daxili idarəetməyə nəzarət və yoxlama tədbirləri, həmçinin sonrakı fəaliyyət 

planlaşdırılmış tədbirlərə və sənədləşdirilmiş prosedurlara uyğundur, müəyyən edilmiş 

məqsədlərə nail olmaq üçün effektivdir; 

.3 щяр бир mцсtягил гийmяtляндирmянин няtижяsи сянядляшдирилиr вя гийmяtляндирилян сащяйя 

üzrə cavabdeh олан шяхслярин нязяриня чаtдырылыr; вя 

.4 чаtышmазлыгларын aradan qaldırılması цчцн tədbirlər вахtында həyata keçirilir. 

Бюлmя А-I/9 

Tибби tялябляр   
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1 Tərəflər I/9 qaydasına əsasən dənizçilərin sağlamlıq vəziyyətinə dair tələbləri 

hazırlayarkən, A-I/9 cədvəlində nəzərdə tutulan xidməti görmə qabiliyyətinə dair minimal 

standartlara əməl etməli və 2-ci bənddə nəzərdə tutulan fiziki və sağlamlıq vəziyyətinə 

dair meyarları nəzərə almalıdırlar. Onlar həmçinin Məcəllənin B-I/9 bölməsində nəzərdə 

tutulan təlimatı və  minimum fiziki bacarıqların qiymətləndirilməsinə dair B-I/9 cədvəlini 

nəzərə almalıdırlar.  

Bu tələblər, gəminin və dənizçilərin təhlükəsizliyinə xələl gətirmədən Tərəfin 

müəyyənləşdirdiyi səviyyədə dənizçi olmaq istəyən şəxslər və artıq dənizdə xidmət edən 

dənizçilər üçün, dənizçilərin müxtəlif vəzifələrə malik olduğu nəzərə almaqla, gəmidə 

müvafiq funksiyalar üzrə fərqli ola bilər. Onlar həmçinin tibbi sertifikatın etibarlı olduğu 

dövrdə dənizçinin öz vəzifələrini effektiv yerinə yetirməsini məhdudlaşdıra biləcək istənilən 

nasazlığı və xəstəliyi də nəzərə almalıdırlar.  

2 Tərəfin hazırladığı fiziki və sağlamlıq vəziyyətinə dair tələblər, dənizçilərin 

aşağıdakı meyarlara uyğunluğunu təmin etməlidir: 

.1 aşağıdakı 5-ci bəndi nəzərə almaqla A-VI/1 bölməsinin 2-ci bəndin tələbi ilə 

ilkin hazırlığa dair tələbləri yerinə yetirmək üçün fiziki qabiliyyətin olmasını; 

.2 effektiv əlaqə yaratmaq və istənilən səsli həyacan siqnalını müəyyən etmək 

üçün adekvat eşitmə və görmə qabiliyyətini nümayiş etdirməsini; 

.3 tibbi sertifikatın etibarlı olduğu dövrdə gəmidə gündəlik və fövqəladə hallar 

zamanı yaranan vəzifələrini effektiv və təhlükəsiz yerinə yetirmələrinin qarşısını 

ala biləcək istənilən tibbi vəziyyət, narahatlıq və ya xəstəliyin olmamasını;  

.4 dənizdə xidmət etməyi çətinləşdirəcək və ya dənizçini bu kimi xidmətlər üçün 

yararsız edəcək, və yaxud gəmidə digər insanların sağlamlıq və təhlükəsizliyinə 

xələl gətirəcək hər hansı xəstəlikdən əziyyət çəkmədiyini; 

.5 gəmidəki gündəlik və fövqəladə hallar zamanı yaranan vəzifələri effektiv və 

təhlükəsiz icrası üçün mühakiməyə, müvazinətə və ya digər tələblərə yan təsiri 

olan dərmanlardan istifadə etmədiyini. 

3       Dənizçilərin sağlamlıq vəziyyətinin yoxlanılması Tərəfin tanıdığı müvafiq qaydada 

ixtisaslaşmış və təcrübəli tibb müəssisələri tərəfindən aparılmalıdır. 

4       Hər bir Tərəf tibb müəssisələrinin tanınması üçün şərtləri müəyyən edir. Tərəf tanınmış 

tibb müəssisələri qeydiyyatını aparmalı, həmçinin başqa Tərəflər və şirkətlərin sorğusu ilə 

məlumatı təmin etməlidir. 

5      Bu Məcəllənin B-I/9 bölməsində verilən müddəaları nəzərə almaqla, hər bir Tərəf 

sağlamlıq vəziyyətinə dair yoxlamaların aparılması və tibbi sertifikatlar ın verilməsi üzrə təlimat 

hazırlayır. Hər bir Tərəf, A-I/9 cədvəlində göyərtə bölməsindəki dənizçilərin müşahidəçilik 

vəzifələrinin icrası üçün tələb olunan görmə qabiliyyəti üzrə korreksiya ilə uzaq məsafədən 

görmə, yaxından/birbaşa görmə və rəngli görməyə dair minimum tələblərə münasibətdə 

sərbəst seçim səlahiyyətinin tətbiqi istisna olmaqla, tanınmış tibb müəssisələrinə dənizçilərin 

müxtəlif vəzifələrə malik olduqlarını nəzərə almaqla, tibbi tələblərin tətbiqi üzrə verilən sərbəst 

seçim səlahiyyətinin həcmini müəyyən etməlidir. Tərəf, dənizçilərin ümumi görmə qabiliyyəti 

A-I/9 cədvəlində nəzərdə tutulan tələblərə uyğun olduğu təqdirdə, maşın şöbəsində işləyən 

dənizçilərə münasibətdə bu tələblərin tətbiqi üzrə sərbəst seçim sələhiyyətləri verə bilər. 



 73 

6      Hər bir Tərəf  sağlamlıq vəziyyəti yoxlanıldıqdan sonra  sağlamlıq vəziyyətinə dair 

tələblərə cavab verməyən və ya xüsusilə vaxt, iş sahəsi və ya üzmə rayonu üzrə işləmə 

qabiliyyətinə məhdudiyyətlər tətbiq edilən dənizçilərə, öz sənədlərinin Tərəfin apellyasiya 

üzrə müəyyən edilən müddəalar ına uyğun olaraq yenidən nəzərdən keçirilməsinin təmin 

edilməsinə dair proses və prosedurları müəyyən etməlidir.  

7 I/9 qaydanın 3-cü bəndinə əsasən verilən tibbi sertifikat minimum aşağıdakı məlumatları 

əhatə etməlidir: 

.1     Səlahiyyət verən qurum və tələblərə əsasən verilən sənəd 

.2    Dənizçi haqqında məlumatlar 

      .2.1 Adı: (soyadı, adı, atasının adı) 

      .2.2 Doğum tarixi: (gün/ay/il) 

      .2.3 Cinsi: (Kişi/Qadın) 

      .2.4 Vətəndaşlığı 

.3    Tanınmış tibbi müəssisənin bəyannaməsi 

      .3.1   Yoxlama məntəqəsində şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin yoxlandığının 

təsdiqi: B/X 

      .3.2   Eşitmə qabiliyyəti A-I/9 bölməsindəki tələblərə cavab verir: B/X 

      .3.3   Əlavə köməyə ehtiyac  olmayan eşitmə qabiliyyəti qənaətbəxşdirmi? B/X 

 .3.4   Görmə itiliyi A-I/9 bölməsindəki tələblərə cavab verirmi?  B/X 

 .3.5   Rəngli görmə qabiliyyəti A-I/9 bölməsindəki tələblərə cavab verirmi?  B/X 

.3.5.1 Rəngli görmə qabiliyyəti üzrə sonuncu yoxlamanın tarixi. 

.3.6    Müşahidəçi vəzifəsinə uyğundurmu? B/X 

.3.7    Yararlılığa dair hər hansı məhdudiyyət və ya qadağa yoxdur? B/X 

                          “X” olduğu təqdirdə, məhdudiyyət və ya qadağaları qeyd edin. 

.3.8   dənizdə xidmət etməyi çətinləşdirəcək və ya dənizçini bu kimi xidmətlər üçün 

yararsız edəcək, və yaxud gəmidə digər insanların sağlamlıq və təhlükəsizliyinə xələl 

gətirəcək hər hansı xəstəliyi varmı? B/X 

.3.9    Yoxlama tarixi: (gün/ay/il) 

.3.10  Sertifikatın bitmə tarixi: (gün/ay/il) 

.4 Verən qurum haqqında məlumatlar 

.4.1 Verən qurumun rəsmi möhürü (adı daxil olmaqla) 

.4.2 Səlahiyyətli şəxsin imzası 

.5 Dənizçinin imzası – dənizçinin sertifikatın məzmununa dair məlumatlandırıldığını və 

A-I/9 bölmənin 6-cı bəndinə əsasən yenidən nəzərdən keçirməyə dair hüququnu təsdiq 

edir. 

 
 Qeyd: Rəngli görmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi yalnız hər altı aydan bir zəruridir. 
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8       Tibbi sertifikat onu verən dövlətin rəsmi dilində olmalıdır. Istifadə edilən dil ingilis dili 

olmadığı təqdirdə, mətnə bu dildə tərcümə daxil edilməlidir. 

Cədvəl A-I/9 

Dənizçilər üçün xidməti görmə qabiliyyətinə dair minimal standartlar 

DHDNÇ 

Konvensiyasının 

qaydası 

Dənizçinin 

kateqoriyası 

Korreksiya 

ilə görmənin 
itiliyi 1 

Yaxından /birbaşa 

görmə qabiliyyəti 

Rəngli 

görmə 
qabiliyyəti 3 

Görmə 

sahələri 4 

Gecə 

korluğu 4 

Diplopiya 

(cüt 

görmə) 4 

Bir 

göz 

Digər 

göz 
Binokulyar görmə, 
korreksiya ilə və 
korreksiyasız 

I/11 
II/1 
II/2 
II/3 
II/4 
II/5 
VII/2 

Kapitanlar, 
kapitan 

köməkçiləri, 
müşahidəçi 
vəzifələrini 
yerinə 
yetirməli olan 

sıravi heyət 
üzvləri   

0.5 2 0.5 

Gəmi sürücülüyü  

üçün tələb olunan 

görmə qabiliyyəti 
(məs, dəniz xəritələri 
və naviqasiya 
vəsaitlərinin 

oxunması, kapitan 
körpüsünün 

cihazlarının və 

avadanlıqlarının  
istifadəsi və 
naviqasiya 

avadanlıqlarının 
müəyyən edilməsi) 

Bax Qeyd 
6 

Normal 

görmə 
sahələri 

Qaranlıq 

şəraitdə 

bütün zəruri 
funksiyaları 

çətinlik 
çəkmədən 
yerinə yetirə 

üçün tələb 
olunan 
görmə 
qabiliyyəti 

Aydın 

görünən 
əlamətlər 
yoxdur  

I/11 
III/1 
III/2 
III/3 
III/4 
III/5 
III/6 
III/7  
VII/2 

Bütün 
mexaniklər, 
elektrik 
mexanikləri, 
elektriklər və 
sıravi heyət 

üzvləri və ya 

maşın 
şöbəsində 

növbə çəkən 
digər şəxslər 

0.4 5 

0.4 
(bax 
Qeyd 
5) 

Yaxın məsafədən 

cihazların oxunması, 
avadanlıqların 
istifadəsi və zəruri 
sistemlərin/tərkib 

hissələrinin müəyyən 

edilməsi üçün tələb 
olunan görmə 
qabiliyyəti 

Bax Qeyd 
7 

Yetərli 
görmə 
sahələri  

Qaranlıq 

şəraitdə 

bütün zəruri 
funksiyaları 
çətinlik 

çəkmədən 
yerinə yetirə 

bilmək üçün 
tələb olunan 

görmə 
qabiliyyəti 

Aydın 

görünən 
əlamətlər 
yoxdur 

I/11 
IV/2 

QDFƏRS 
Radio 

operatorları 

0.4 0.4 

Yaxın məsafədən 

cihazların oxunması, 
avadanlıqların 
istifadəsi və zəruri 
sistemlərin/tərkib 

hissələrinin müəyyən 

edilməsi üçün tələb 
olunan görmə 
qabiliyyəti 

Bax Qeyd 
7  

Yetərli 

görmə 
sahələri  

Qaranlıq 

şəraitdə 

bütün zəruri 
funksiyaları 

çətinlik 

çəkmədən 
yerinə yetirə 

bilmək üçün 
tələb olunan 
görmə 
qabiliyyəti 

Aydın 

görünən 
əlamətlər 
yoxdur 

Qeydlər: 
1          Qiymətlər Şnellen onluq qiymətlər sistemində verilib.  
2          Bir gözün qiymətinin ən azı 0.7 olması gizli göz xəstəliyinin aşkar edilməməsi riskini azaltmaq üçün tövsiyə edilir.  
3          İşıq texnikası üzrə Beynəlxalq Komissiyanın (CIE-143-2001, hər hansı növbəti  variantlar daxil edilməklə) Nəqliyyat 

üçün Rəngli Görmə Tələblərinə dair Beynəlxalq Tövsiyələrində müəyyən edildiyi qaydada. 
4          İlkin müayinə zamanı faktlar olduqda göz klinikasının mütəxəssi tərəfindən qiymətləndirilmə şərti ilə.   
5          Maşın şöbəsi heyətinin ümumi görmə qabiliyyətinin itiliyi ən azı 0.4 olmalıdır.   
6          CIE – nın  (İşıq texnikası üzrə Beynəlxalq Komissiya) rəngli görmə üzrə 1 və ya 2 standartı. Administrasiya tərəfindən 

haı-hazırda tanınmış digər təsdiqləyici yoxlama metodlarından istifadə edilməsi davam etdirilə bilər.  
7          CIE – nın (İşıq texnikası üzrə Beynəlxalq Komissiya) rəngli görmə üzrə 1, 2 və ya 3 standartı. Administrasiya 

tərəfindən haı-hazırda tanınmış digər təsdiqləyici yoxlama metodlarından istifadə edilməsi davam etdirilə bilər.  

http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100111ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100201ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100202ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100203ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100204ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100205ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100702ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100301ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100302ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100303ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100304ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100305ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100306ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100307ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100702ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100402ABA
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Бюлmя А-I/10 

Sertifikatlaрын tanыnmasы 
 

1 Конвенсийанын Tяряфи олmайан дювляt tяряфиндян верилmиш серtификаtларын tанынmаmасына 

даир I/10 гайдасынын 4-жц бяндинин müddəaları, Tяряфя юз серtификаtларыны веряrkən və Tərəf bu 

kimi sertifikatı verərkən I/2 qaydasına riayət etdiyi və Konvensiyanın üzmə stajı, təhsil, 

hazırlıq və bacarıqlara dair tələblərinə uyğunluğu təmin etdiyi təqdirdə, Tərəf olmayan dövlətin 

rəhbərliyi altında əldə edilən üzmə stajını, təhsil və hazırlığı qəbul etməsinə maneə qismində 

şərh edilməməlidir. 

 2 Серtификаtы tаныmыш Адmинисtрасийа инtизаm харакtерли сябябляря эюря tанынmаya dair 

tясдигnaməni ləğv edirsə, Адmинисtрасийа бу məsələnin сябябляри барядя серtификаt верян 

Tяряфи mялуmаtландырыр. 

                                                 Бюлmя А-I/11 

Серtификаtларын etibarlılıq müddətinin uzadılması 

Peşəkar bacarıqlar 

1 I/11 гайдасынa уйьун олараг tяляб едилян пешяkar bacarıqların davamlılığı təsdiq 

edilməlidir: 

.1 malik olduğu серtификаtа mцвафиг олан функсийаларын ижрасы üzrə təsdiq edilmiş üzmə 

stajı, ən azı;   

.1.1 son beş ildə ümumilikdə on iki ay,  və ya 

.1.2 etibarlılıq müddətinin uzadılmasından əvvəlki son altı ayda ümumilikdə üç ay; 

və ya 

.2 1.1 бянди иля tяляб олунан üzmə сtаъына бярабяр tуtулан функсийаларын ижрасы; вя йа 

.3 təsdiq edilmiş yoxlamadan keçmək; və ya 

.4     tяsдиq едилmиш курс вя йа курслары mцвяффягиййяtля bitirmək; вя йа 

.5   üç айдан аз олmайан  вахt ярзиндя шtаtданкянар вязифядя mювжуд серtификаtа mцвафиг  

олан функсийалары ижра еtmякля вя йа  билавасиtя бу серtификаtын еtибарлы олдуьу вязифяни 

tуtmаздан яввял, коmандир щейяtи tяркибиндя гцввядя олан серtификаtла нязярдя 
tуtулmуш вязифядян ашаьы бир вязифядя ишляmякля эяmидя təsdiq edilmiş üzmə сtаъы. 

2 I/11 гайдасынын tяляб еtдийи təkmilləşdirmə вя ихtисасарtырmа курслары tяsдиq едилmяли вя 

дяниздя инсан щяйаtынын tящлцкясизлийи, mühafizə вя дяниз mцщиtинин qorunması цzrə mцвафиг 

mилли вя бейнялхалг гайдалара дяйишикликляр дахил edilməli вя mцвафиг bacarıqlara dair tялябlər 

üzrə yeniliklər нязяря алынmалыдыр. 

3   I/11 qaydasının 3-cü bəndinə əsasən tankerlər üçün  tələb edilən davamlı peşəkar 

bacarıqlar hazırlanmalıdır:  

.1   mövcud tanker sertifikatına və ya təsdiqnaməsinə müvafiq olan funksiyaların icrası 

üzrə son 5 ildə ümumilikdə ən azı 3 ay üzmə stajı; və ya 

.2  təsdiq edilmiş kurs və ya kursları müvəffəqiyyətlə bitirmək. 

4  I/11 qaydasının tələblərinə uyğun  olaraq qütb sularında istismar olunan gəmilərin 

kapitanlarının və komandir heyətinin üzvlərinin davamlı peşəkar bacarıqları əhətə edir: 
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.1  mövcud sertifikata uyğun olaraq funksiyaların icrası üzrə son 5 ildə ümumilikdə ən azı 

2 ay təsdiq edilmiş üzmə stajı; və ya 

.2 4.1-ci bəndə uyğun olaraq üzmə stajını əvəzləməyə əsas verən funksiyalar yerinə 

yetirmək; və ya  

.3 təsdiq edilmiş testi keçmək; 

.4 təsdiq edilmiş kurs və ya kursları müvəffəqiyyətlə bitirmək. 

 

 

 

Бюлmя А-I/12 

Tренаъорларын исtифадяyə dair tялябляр 

ЩИССЯ 1 -  ИСTИСMАР TЯЛЯБЛЯРИ  

Щазырлыг заmаны  исtифадя олунан tренаъорлар цчцн  цmumi istismar tялябляри 

1 Щяр бир Tяряф tяmин едир ки, mяжбури tренаjор щазырлыьы цчцн исtифадя олунан щяр бир tренаъор: 

.1 щазырлыьын конкреt mягсядляри вя вязифяляри цчцн mцнасиб олсун; 

.2 щазырлыьын mягсядляриня уйьун олараг mцвафиг эяmи аваданлыьынын исtисmарыны реал 
сявиййядя tяглид еtсин вя беля аваданлыьын иmканларыны, mящдудиййяtlərini вя 

mцmкцн сящвлярини özündə birləşdirsin; 

.3 tялиm кечян шяхся tялиmин mягсядляриня mцвафиг олан səriştələri əldə etməyə иmкан 

верян кифайяt гядяр щярякяt реаллыьына mалик олсун; 

.4 щазырлыьын mягсядляриnə uyğun olan mцхtялиф шяраиtляри - гязалары, tящлцкяли вя йа 

гейри-ади щаллары tяглид еtmяйя гадир олан, нязаряt едилян исtисmар mцщиtини tяmин 

еtсин; 

.5 щазырлыг кечян шяхсин аваданлыгла, tяглид едilən mцщиt ilə və müvafiq qaydada 

təlimatçı ilə qarşılıqlı əlaqə yaratması üçün uyğunlaşdırılmasını təmin etsin; 

.6 щазырлыг кечян шяхслярин щесабаtыны сяmяряли динляmяк цчцн tялиmаtчыйа məşqlərə 

нязаряt və mцшащидя еtmяйя, həmçinin онларын гейдиййаtыны апарmаьа иmкан версин. 

Bacarıqların гийmяtляндирилmясиндя исtифадя олунан tренаъорлар цчцн цmуmи исtисmар 

tялябляри 

2 Щяр бир Tяряф tяmин едир ки, Конвенсийа иля tяляб олунан сяришtянин гийmяtляндирилmясиндя 

вя йа пешяkarlığın davamlılığının нцmайиш еtдиrilməsində исtифадя олунан исtянилян tренаъор:  

.1 гийmяtляндирmянин конкреt mягсядлярини uyğun olsun; 

.2 гийmяtляндирmянин mягсядляриня mцвафиг олараг эяmи аваданлыьынын исtисmарыны реал 

сявиййядя tяглид еtsin вя беля аваданлыьын иmканларыны, mящдудиййяtлярини вя 

mцmкцн сящвлярини юзцндя бирляшдирсин; 

.3 наmизядя, гийmяtляндирmянин mягсядляриня mцвафиг олан səriştəni nümayiş 

etdirmək иmкан йараtmаг цчцн кифайяt гядяр щярякяt реаллыьына mалик олсун; 

.4 наmизядин аваданлыгла, tяглид едilən mцщиt ilə və müvafiq qaydada təlimatçı ilə 

qarşılıqlı əlaqə yaratması üçün uyğunlaşdırılmasını təmin etsin;; 

.5 гийmяtляндирmянин mягсядляриnə uyğun olan mцхtялиф шяраиtляри - гязалары, tящлцкяли 

вя йа гейри-ади щаллары tяглид еtmяйя гадир олан, нязаряt едилян  исtисmар mцщиtini 

tяmin еtсин; вя  
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.6 наmизядlərin fəaliyyətini сяmяряли гийmяtляндирmяк цчцн qiymətləndirən şəxsə 

məşqlərə нязаряt və mцшащидя еtmяйя, həmçinin онларын гейдиййаtыны апарmаьа 

иmкан версин. 

Ялавя исtисmар tялябляри 

3 1 вя 2-жи бяндлярдя nəzərdə tutulan ясас tяляблярин ижрасына ялавя олараг, бу бюлmянин 

tяtбиг едилдийи tренаъор аваданлыьы, ашаьыда эюсtярилmиш спесифик tипиня  mцвафиг олан исtисmар 

tялябляриня жаваб верmялидир. 

Радар tренаъору 

4 Радар tренаъору авданлыьы Tяшкилаtын  гябул еtдийи бцtцн tяtбиг едилян tялябляря жаваб  

верян навигасийа радар аваданлыьынын исtисmар иmканларыны tяглид еtmяйи бажарmалы вя 

ашаьыдакылар цчцн гурьулара malik олmалыдыр: 

.1 сабиtляшдирилmиш нисби щярякяt rejimində, həmçinin суйа вя грунtа üzrə сабиtляшдирилmиш 

щягиги щярякяt реъиmиндя istismar üçün; 

.2   щава шяраиtлярини, габарmа-чякилmяni, cərəyanları, кюлэя секtорларыны, якс олунан сахtа 

сигналлары вя digər йайылmаnın təsirlərini mоделляшдирmяк цчцн, həmçinin сащил 

хяttини,  навигасийа buylarını və ахtарыш вя хиласеtmя заmаны исtифадя олунан 

tранспондерляри tяглид еtmяк цчцн; 

.3 real vaxt rejimində юз эяmисиндя ян азы 2 посtда эяmисинин курсуну вя сцряtини 

дяйишдирmяк иmканы иля вя ян азы 20 эяmи-щядяфин юлчцлярини вя mцвафиг рабиtя 

васиtялярини дахил еtmякля навигасийа шяраиtини tяглид еtmяк цчцн. 

Авtоmаtик радар mцшащидяси вя tясвиринин tренаъору 

5 АРMВ (авtоmаtик радар mцшащидя вясаиtляри) tренаъор аваданлыьы Tяшкилаtын* гябул еtдийи 

бцtцн tяtбиг едилян исtисmар tялябляриня жаваб верян  АРMВ-ын исtисmар иmканларыны tяглид 
еtmяйи бажарmалыдыр вя ашаьыдакылар цчцн вясаиtляря mалик олmалыдыр: 

.1 авtоmаtлашдырылmаmыш (ял иля) вя авtоmаtик щядяф (обйекt) tуtанлар цчцн; 

.2 щядяфин кечmиш щярякяtи щаггында mялуmаt алmаг цчцн; 

.3 гадаьан зоналарынын исtифадя едилmяси цчцн; 

.4 mялуmаtларын заmан mигйасында векtор/график tясвири цчцн; вя 

.5 mаневрин tяглиди цчцн. 

ЩИССЯ 2 - ДИЭЯР MÜDDƏALAR 

Tренаъор щазырлыьынын mягсядляри 

6 Щяр бир Tяряф tяmин едир ки, tренаъорлара ясасланан щазырлыьын mягсяд вя вязифяляри 

щазырлыьын tаm програmы чярчивясиндя mцяййянляшдирилсин вя щазырлыьын хцсуси mягсяд вя 

вязифяляри еля сечилсин ки, онлар эяmидяки пракtик ишля mцmкцн гядяр сых ялагядя олсун. 

 

Щазырлыг проседурлары 

7 Tренаъорларын исtифадясиня ясасланан mяжбури щазырлыьын кечирилmясиндя tялиmаtчылар tяmин 

еtmялидирляр ки: 

.1 щазырлыг кечян шяхсляр яввялжядян tялиmлярин mягсяд вя tапшырыглары щаггында лазыmи 
суряtдя tялиmаtландырылmыш олсунлар вя mяшьялялярин башланmасына гядяр онлара 

щазырлашmаг цчцн кифайяt гядяр вахtлары  олсун; 

 
 Təşkilat tərəfindən qəbul edilən müvafiq/uyğun istismar tələblərinə baxın. 
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.2 hазырлыг кечян шяхслярин щяр щансы бир щазырлыг вя гийmяtляндирmя mяшьялясинин 
башланmасына гядяр tренаъор вя онун аваданлыьы иля tаныш олmаг цчцн кифайяt гядяр 

вахtлары олсун; 

.3 kечирилmиш tялиmаtландырmа вя mяшьяляляр цчцн сювгедижи mоtивляр mяшьялялярин 
сечилmиш mягсядляриня чаtmаг цчцн кифайяt еtсин вя щазырлыг кечян шяхсин tяжрцбя 

сявиййясиня уйьун олсун; 

.4 mяшьяляляр сяmяряли mцшащидя алtында олсун, щазырлыг кечян шяхсля mцвафиг  

данышыглар апарmагла вя онун фяалиййяtини визуал mцшащидя еtmякля, щабеля 
mяшьялялярядяк вя mяшьялялярдян сонра гийmяtляндирmя щаггында tярtиб едилmиш 

mярузялярля mцшайияt олунсун; 

.5 hазырлыг кечян шяхслярля сяmяряли сорьу апарылсын ки, щязырлыг гаршысында гойулmуш 
mягсядяляря чаtmаг олсун вя mяшьяляляр заmаны нцmайиш еtдирилmиш исtисmар 

вярдишляри mцmкцн сtандарtлара чаtсын; 

.6 sорьу ярзиндя tяляб олунан гийmяtляндирmядян исtифадяеtmя tяшвиг едилсин; вя 

.7 tренаъорда mяшьяляляр еля ишляниб щазырлансын вя йохланылсын ки, tялиmин конкреt 
mягсядляри цчцн онларын mцнасиблийини tяmин еtmяк олсун. 

Гийmяtляндирилmя prosedurlaры 

8 О щалларда ки, наmизядлярин габилиййяtляринин гийmяtляндирилmяси цчцн сяришtя сявиййяляринин 

нцmайишиндя tренаъорлардан исtифадя едилир, иmtащан едянляр tяmин еtmялидирляр ки: 

.1 mяшьялялярин ижрасы цзря mейарлар айдын вя дягиг форmада чаtдырылсын вя наmизядляр 
цчцн баша дцшцлян олсун; 

.2 гийmяtляндирmя mейарлары дягиг mцййянляшдирилсин вя айдын изащ едилсин ки, 

гийmяtляндирилmянин еtибарлыьы вя уйьунлулуьу tяmин едилсин, щабеля субйекtив 
йанашmаны mиниmуmа ендирmяк mягсяди иля гийmяtляндирилmянин обйекtивлийи 

йцксялдилсин; 

.3 наmизядляр гийmяtляндириляжяк tапшырыглар вя/вя йа вярдишляр цзря, щабеля онларын 

сяришtялярини mцяййянляшдиряжяк tапшырыг вя иш mейарлары щаггында дягиг 
tялиmаtландырылсынлар;  

.4 ишин гийmяtляндирилmяси ади исtисmар проседурларыны вя tренаъор mяшьялялриндя диэяр 

наmизядлярля вя йа tренаъора хидmяt эюсtярян щейяtля щяр щансы бир гаршылыглы  
щярякяtи нязяря алынсын; 

.5 эюрцлmцш иш цзря гийmяtин верилmя mеtодларындан гийmяtляр tясдиглянmяйянядяк 

ещtийаtла исtифадя едилсин; вя  

.6 наmизядин tапшырыьы иmtащан едяни гане едяжяк шякилдя tящлцкясиз вя сяmяряли ижра 
еtmяк бажарыьы  ясас mейар сайылсын. 

Tялиmнаtчыларын вя иmtащан едянлярин пешякарлылыьы   

9 Щяр бир Tяряф tяmин едир ки, tялиmаtчылар вя иmtащан едянляр лазыmи шякилдя ихtисаслы олсунлар 

вя I/6 гайдасында вя А-1/6 бюлmясиндя шярщ едилдийи киmи конкреt tипляр вя щазырлыг сявиййяляри 

цзря вя сяришtянин mцвафиг гийmяtляндирилmя mеtодларында tяжрцбяли олсунлар. 

Бюлmя А-I/13 

 
 BDT-nin müvafiq Model Kursları və MSC.64(67) nömrəli Yeni və dəzlişlər edilmiş istismar tələblərinə dair 

Tövsiyələr qətnaməsi kursların hazırlanmasında istifadə edilə bilər. 
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Сынагларын кечирилmяси 

(Mцддяалар йохдур) 

Бюлmя А-I/14 

Ширкяtлярин mясулиййяtи 

1 Бцtцн ширкяtляр, капиtанлар вя щейяt цзвляри бу бюлmядя шярщ едилmиш ющдяликлярин tаm 

ижрасына эюря вя лазыm ола биляжяк щяр щансы бир tядбирин  щяр бир щейяt цзвц tяряфиндян эяmинин 

tящлцкясиз исtисmарыны tаm иш бажарыьы вя ихtисаслашдырылmыш суряtдя tяmин еtmяк mягсяди иля 

эюрцлmяси цчцн  mясулиййяt дашыйырлар. 

2 Ширкяt Конвенсийанын tяtбиг едилдийи щяр бир эяmинин капиtаныны йазылы tялиmаtларла tяmин 

едир. Бу tялиmаtларда эяmидя юз вязифялярини лазыmи сявиййядя йериня йеtирmяйя tяйин 

олунанадяк эяmийя йени гябул едилmиш бцtцн дянизчилярин эяmи аваданлыьы иля, онун исtисmар 

проседурлары вя диэяр tядбир вя гурьуларла tанышлыг иmканына mалик олmалары цчцн ижрасы tяляб 

едилян  сийасяt вя проседурлар шярщ олунур. Беля сийасяt вя проседурлар ашаьыдакылары дахил 

едир:    

.1 аьлабаtан вахt дюврцнцн tяйин едилmясини, беля ки, бу вахt ярзиндя эяmийя йени 

гябул олунmуш щяр бир дянизчи ашаьыдакыларла tаныш олmаг иmканы газанажагдыр: 

.1.1  дянизчинин исtифадя вя йа исtисmар едяжяйи спесифик аваданлыгла;  

.1.2 нювбя чякmя, tящлцкясизлик, дяниз mцщиtинин горунmасы цзря  спесифик эяmи 

проседурлары иля вя гяза заmаны дянизчинин хидmяtи вязифялярини лазыmи сявиййядя 

йериня йеtиря билmяси цчцн щярякяtлярля;  вя  

.2 эяmийя йени гябул олунmуш щяр бир дянизчийя mцщцm mялуmаtлары анладыьы дилдя 

алmаг иmканыны йараtmаьа  эюря жавабдещ олажаг  биликли щейяt цзвцнцн tяйин 

едилmясини.  

3   Şirkətlər, ro-ro tipli sərnişin gəmisində kapitanlar, komandir heyəti üzvləri və xüsusi vəzifə 

və məsuliyyət həvalə edilmiş digər şəxslərin bu Məcəllənin B-I/14 qaydasında verilən təlimatı 

nəzərə alaraq məsul olduqları vəzifə, öhdəlik və məsuliyyətə uyğun olaraq bacarıqlar əldə 

etmək üçün tanışlıq təlimlərini bitirmələrini təmin etməlidir.  

4   Şirkətlər, sərnişin gəmisində kapitanlar və komandir heyəti üzvlərinin bu Məcəllənin B-I/14 

qaydasının 3-cü bəndində verilən təlimatı nəzərə alaraq məsul olduqları vəzifə, öhdəlik və 

məsuliyyətə uyğun olaraq bacarıqlar əldə etmək üçün tanışlıq təlimlərini bitirmələrini təmin 

etməlidir. 

 

Бюлmя А-I/15 

Кечид mцддяалары 

(Mцддяалар йохдур) 

Bölmə A-I/16 

Uyğunluğun yoxlanılması 

1 I/16 qaydasının məqsədlərinə görə audit olunmalı sahələr aşağıdakı cədvəldə 

göstərilmişdir: 
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AUDİT YOXLAMASINDAN KEÇMƏLİ SAHƏLƏR  

İSTİNAD  SAHƏ QEYDLƏR VƏ YEKUN TƏSVİR  

İLKİN MƏLUMATIN TƏQDİM EDİLMƏSİ  

I/7 qaydanın IV 
maddəsi və A-
I/7 bölmənin 2-

ci bəndi  

ilkin məlumatın təqdim 
edilməsi 

Tərəf IV maddə və I/7 qaydaya müvafiq olaraq 
məlumatları təqdim edibmi?  

Əgər belədirsə, Dəniz Təhlükəsizlik Komitəsi təqdim 

edilmiş məlumatın DHDNÇ Məcəlləsinin müddəalarına 

verilən “tam və qeyd-şərtsiz” nümayiş etdirdiyini təsdiq 

edibmi?  
SONRAKI MƏRUZƏLƏR  

IX Maddə və 
A-I/7 bölmənin 

3.1-ci bəndi 
  

Ekvivalentlər  I/7 qaydaya müvafiq olaraq məlumatın təqdim 
edilməsindən bəri təhsil və hazırlıq üzrə sistemləşdirməyə 

hər hansı ekvivalent  qəbul edibmi?  

Əgər belədirsə, belə sistemləşdirmənin detalları Baş 
Katibə məruzə edilibmi?   

I/10 qayda və 
A-I/7 bölmənin 

3.2-ci bəndi  
  

Sertifikatların tanınması  Administrasiya I/10 qaydaya uyğun olaraq digər Tərəfin 

verdiyi sertifikatları tanıyırmı? 

Əgər belədirsə, Tərəf I/10 qaydasına uyğunluğunun təmin 

edilməsi üçün görülmüş tədbirlərə dair məruzələri təqdim 

edibmi?  

VII/1 qayda və 
A-I/7 bölmənin 

3.3-cü bəndi   

Alternativ 
sertifikatlandırma  

Tərəf VII/1 qaydasına əsasən onun bayrağı altında üzən 

gəmilərə dair verilmiş alternativ sertifikatlara malik olan 

dənizçilərin işə götürülməsini səlahiyyət verir? 

Əgər belədirsə, belə gəmilərə verilmiş minimum 

təhlükəsizlik heyəti ilə bağlı sənədin surəti Baş Katibə 

təqdim edilibmi?  

I/8.3 qayda və 
A-I/7 bölmənin 

4-cü bəndi  

Dövrü müstəqil 

qiymətləndirmə ilə bağlı 
məlumatın təqdim 

edilməsi  

Tərəf I/8 qaydasına müvafiq olaraq dövrü müstəqil 

qiymətləndirmə ilə bağlı məruzəsini  təqdim edibmi? 

I/7.4 qayda və 
A-I/7 bölmənin 

5 və 6-cı 
bəndləri  

STCW  dəyişiklikləri ilə 

bağlı məlumatın təqdim 

edilməsi  

DHDNÇ Konvensiyasına və Məcəlləsinə sonrakı məcburi 

dəyişikliklərin tətbiq edilməsi ilə bağlı məruzəni təqdim 

edibmi? 

I/13 qayda 4 
və 5-ci 
bəndləri  

Sınaqların keçirilməsi  Administrasiya bayrağı altında üzmək hüququ olan 

gəmilərə sınaqlarda iştirak etmək sələhiyyətini veribmi?  
Əgər belədirsə, belə sınaqların təfsilatı Baş Katibə məruzə 

edilibmi (4-cü bənd)?, və  

Bu sınaqların nəticələrinin təfsilatı Baş Katibə məruzə 

edilibmi (5-ci bənd)? 

Maddə VIII   İcazələr Administrasiya hər hansı icazələr veribmi?  

Əgər belədirsə, hər il ərzində verilmiş icazələrə dair 

məruzələr Baş Katibə göndərilirmi?  

YOXLAMA  

Maddə X və I/4 
qayda  

Dövlət Liman Nəzarəti  Tərəf Dövlət Liman Nəzarəti həyata keçiribmi? 
Əgər keçiribsə, X maddəyə əsasən tələb olunan yoxlama 

tədbirləri təşkil edilibmi? 

VƏZİFƏ VƏ NÖVBƏÇƏKMƏNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ ÜÇÜN UYĞUNLUQ  

VIII/1 qaydanın 

1-ci bəndi və 
A-VIII/1 bölmə  

Yorğunluğun qarşısının 

alınması  
Administrasiya yorğunluğun qarşısının alınmasına 

münasibətdə DHDNÇ Konvensiya və Məcəlləsinin 

tələblərinin həyata keçirilməsinə dair tədbirlər təşkil 
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edibmi?  

VIII/1 qaydanın 

2-ci bəndi və 
A-VIII/1 
bölmənin 10-

cu bəndi  

Narkotik və alkoqolun 
istifadəsinin qarşısının 

alınması  

Administrasiya narkotik və alkoqolun istifadəsinin 
qarşısının alınması məqsədilə DHDNÇ Konvensiya və 

Məcəlləsinin tələblərinin həyata keçirilməsinə dair 

tədbirlər təşkil edibmi?  

VIII/2 qayda  Riayət edilməli 
növbəçəkmənin 

mexanizm və 
prinsiplərinin   

Administrasiya şirkətlərin, kapitanların, baş mühəndislərin 

və bütün növbəçəkmə heyətinin uzaq səfərlərə çıxan 

bütün gəmilərdə daima hakim olan vəziyyət və şəraitə 
uyğun olaraq əmniyyətli davamlı növbəyə dair DHDNÇ 

Məcəlləsində verilmiş tələblərə, prinsiplərə və təlimatlara 

diqqətini yönəldibmi?  

 

ФЯСИЛ II   

КАПИTАНА ВЯ ЭЮЙЯРTЯ  ЩЕЙЯTИНЯ  MЦНАСИБЯTДЯ TЯЛЯБЛЯР 

Бюлmя А- II/1 

Цmуmи tуtуmу 500 tон вя даща çox олан эяmилярин капиtанларынын нювбя  кюmякчиляринин 

серtификаtлаşдырылmасыna dair mяжбури mиниmал tялябляр  

 Bacarıqlara dair tялябляр: 

1 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс: 

.1  А-II/1 жядвялинин 1-жи сцtунунда эюсtярилmиш исtисmар сявиййясиндя tапшырыгларын,  

вязифя вя mясулиййяtлярин ижрасында сяришtя нцmайиш еtдирmялидир; 

.2 Радиорабиtя реглаmенtинин tялябляриня mцвафиг олараг УГД-дя радиорабиtяни щяйаtа 

кечиря билmяк  цчцн  ян  азы лазыmи  серtификаtа mалик олmалыдыр; вя  

.3 яэяр фялакяt заmаны радиорабиtя цчцн ясас mясулиййяtи о дашыйырса, Радиорабиtя 

реглаmенtинин mцддяаларына  ясасян верилmиш вя йа tанынmыш серtификаtа mалик  

олmалыдыр.  

2 Серtификаt цчцн tяляб олунан mиниmал биликляр, анлайышлар вя пешякарлыг А-II/1 жядвялинин  2-жи 

сцtунунда  садаланmышдыр. 

3 А-II/1 жядвялинин 2-жи  сцtунунда садаланан mясяляляр цзря биликлярин сявиййяси еля 

олmалыдыр ки, капиtанын  нювбя цзря  кюmякчиляриня нювбя чякя билmяляри цчцн кифайяt еtсиn.  

4 Нязяри биликлярин, анлайышларын вя пешякарлыьын лазыmи сявиййяйя чаtmасы цчцн щазырлыг вя 

tяжрцбя Щярякяtдя навигасийа нювбя чякmяйинин ясас принсипляриня - А-ВЫЫЫ/2 бюлmясинин 4-1 

щиссясиня ясасланmалыдыр, щабеля бу щиссянин tялябляри  вя бу Mяжяллянин Б щиссясиндяки 

рящбярлик нязяря алынmалыдыр. 

5 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс А-ЫЫ/1 жядвялинин 3 вя 4-жц сцtунларында 

верилmиш сяришtянин гийmяtляндирилmяси mейарларына вя сяришtялярин нцmайиш еtдирилmясинин  

mеtодларына  mцвафиг олараг tяляб едилян сяришtя сtандарtларына чаtдыьынын сцбуtуну tягдиm 

еtmялидир. 

Эяmидя щазырлыг 

6 Цmуmи tуtуmу 500 tон вя даща арtыг олан эяmилярдя капиtанын нювбя кюmякчинин 

серtификаtыны алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс, щансынын ки  эяmидя иш сtаъы ЫЫ/1 гайдасынын 2.2-

жи бяндиня mцвафиг олараг бу бюлmянин tялябляриня жаваб верян tягдир едилmиш щазырлыг 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-nin müvafiq Model Kurslarından istifadə edilə bilər. 
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програmынын бир щиссясидир, эяmидя tягдир едилmиш щазырлыг програmы кечmялидир. Щазырлыг 

програmы: 

.1 эяmилярдя tяляб олунан иш сtаъы ярзиндя наmизяд, бу Mяжяллянин Б-ЫЫ/1 бюлmясиндяки 
рящбярликляри нязяря алараг, капиtанын нювбя кюmякчисинин tапшырыглары, хидmяtи 

вязифяси вя mясулиййяtи цзря  сисtеmаtик олараг пракtики щазырлыг  кечир вя tяжрцбя 

газаныр; 

.2 tягдир едилmиш иш сtаъы кечдийи эяmилярдя наmизядин коmандир щейяtинин ихtисаслы 
цзвляринин даиmи нязаряtи вя mцшащидяси алtында олmасыны tяmин едир; вя  

.3 лазыmи суряtдя щазырлыьын гейдиййаt киtабчасында вя йа она охшар сяняддя яксини 

tапыр. 

Сащилбойуы цзэцчцлцк 

7 Сащилбойу суларда цзя биляжяк бцtцн эяmилярин tящлцкясизлийини нязяря алmагла, сащилбойу 

суларда цзян эяmилярдя ишляmяк цчцн mящдуд район цзря серtификаtларын верилmясинин 

mягсядляри цчцн ашаьыдакы mясяляляр А-ЫЫ/1 жядвялинин  2-жи сцtунундакы  сийащыдан чыхарыла  

биляр: 

.1 эяmинин mювгейини асtроноmик mеtодларла tяйин еtmякля  цзэцчцлцк; вя 

.2 mювгейи вя навигасийаны tяйин едян о елекtрон сисtеmляри ки, онлар серtификаtын еtибарлы 

олдуьу сулары ящаtя еtmир.  

 

Cядвял А-II/1 

Цmуmи tуtуmу 500 tон вя даща çox олан эяmилярdə капиtанларынын нювбя кюmякчиляринин 

bacarıqlarına dair  mиниmал tяляблярин  xüsusiyyətləri 

Функсийа: Исtисmар сявиййясиндя эяmисцрцжцлцйц 

 Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

BACARIQ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

BACARIĞI НЦMАЙИШ ЕTДИRMƏK 

ÜÇÜN 

MЕTОДЛАР 

BACARIĞI 

ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Кечидин 
планлашдырmаq, вя 
щяйаtа кечирmək вя 
эяmинin mювгейинин 
mцяййянляшдирmək 

Дянизчилик асtраноmийасы 

Эяmинин mювгейини  
mцяййянляшдирmяк цчцн эюй 
(сяmа) жисиmляриндян  исtифадя 
еtmяк бажарыьы 

 

Йерцсtц вя сащил орийенtирляриндян 
исtифадя еtmякля цзэцчцлцк 

 

Эяmинин олдуьу йери 
ашаьыдакыларын кюmяйи иля tяйин 
еtmяк: 

.1 сащил орийенtирляри 

.2 mайак, işıqlandırıcılar  вя 
буйлар дахил олmагла 

навигасийа avadanlıqları 

.3 кцляйи, габарmаны, cərəyanı 
вя tяхmини сцряtи нязяря 
алmагла naviqasiya 
щесаблаmаларı 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа даща 
чохунун ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tяsдиq edilmiş иш сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tяsдиq edilmiş 
щазырлыг сtаъы 

.3 tяsдиq edilmiş tренаъор щазырлыьы, 
яэяр бу tяtбиг олуна билярся  

.4 лабораtорийа аваданлыьындан 
исtифадя еtmякля tяsдиq edilmiş 
щазырлыг 

 

Хяриtя каtалогларындан, хяриtялярдян, 
навигасийаya dair nəşrlərdən, 
радионавигасийа хябярдарлыгларындан, 
сексtанtдан, азиmуt эцзэцсцндян, 
елекtрон навигасийа аваданлыьындан, 
ехолоtдан, коmпасдан  исtифадя 
еtmяк 

Навигасийа хяриtя вя 
nəşrlərindən ялдя едилmиш 
mялуmаt уйьунdur, 
дцзэцн шярщ едилир вя 
mцнvafiq qaydada tяtбиг 
едилир. Бцtцн поtенсиал 
навигасийа tящлцкяляри 

дягиг müəyyən олунур 

Эяmинин mювгейинин 
mцяййянляшдирилmяси 
цчцн ясас mеtод 
цсtцнлцк tяшкил едян 
шяраиt вя шярtляря даща 
чох уйьун эялир 

Эяmинин mювгейи 
müvafiq жищаз/сисtеmлярин 
йол верилян хяtалары 
щцдудунда 
mцяййянляшдирилир  

Эяmинин mювгейини 

 
 Hazırlıq üzrə qeydiyyat kitabçalarının hazırlanmasında BDT-nin müvafiq Model Kursları və Beynəlxalq 

Gəmiçilik Federasiyası 
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Дяниз навигасийа хяриtяляриндян 
вя лоtсийа, габарmа жядвялляри, 
дянизчиляря билдиришляр, 
радионавигасийа хябярдарлыглары, 
эяmилярин щярякяtи цчцн 
mцяййянляшдирилmиш йоллар 
щаггында mялуmаt киmи 
вясаиtлярдян исtифадя еtmяк 

bacarıqları və  дярин биликляр  

 

mцяййянляшдирян ясас 
mеtодун  кюmяйи  иля 
алынан инфорmасийанын 
еtибарлыьы mцвафиг вахt 
фасиляляри иля йохланылыр 

Навигасийа щаггында 
верилян mялуmаtларын 
щесабланmасы вя 
юлчцлmяси дягигдир    

Сечилян навигасийа 
хяриtяляри ян бюйцк 
mигйаса mалик olmaqla, 
бу цзmя району цчцн 
mцнасибдир, хяриtя вя 
навигасийа вясаиtляри сон 
дахил олmуш mялуmаtа 
ясасян tясщищ 
олунmушдур 

 

Планлашдырmа, 
кечидин щяйаtа 
кечирилmяси вя 
эяmинин mювгейинин 
mцяййянляшдирилmяси 
(арды) 

Эяmинин mювгейини 

mцяййянляшдирян елекtрон 
сисtеmляри вя навигасийа 

Elektron навигасийа 

avadanlıqlarından исtифадя 
еtmякля эяmинин mювгейини 
mцййянляшдирmяк  бажарыьы 

 Ехолоtлар 

Аваданлыгла ишляmяк вя 
инфорmасийалары  дцзэцн tяtбиг 
еtmяк бажарыьы 

Эиро- вя mагниt коmпаслар 

Mагниt вя эирокоmпасларын 
принсипляри щаггында биликляр 

 Дянизчилик асtраноmийасы 
васиtяляриндян, сащил 
орийенtерляриндян исtифадя едяряк, 
эиро- вя mагниt коmпасларын  
дцзялишлярини tяйин еtmяк  вя беля 
дцзялишляри  щесаба алmаг 
бажарыьы  

Сцкаı  идаряetmə  sistemi  

Сцканı idarəetmə сисtеmляри 
щаггында биликляр, исtисmар 
проседурлары вя  авtоmаtик  
идаряеtmядян 
авtоmаtлашдырылmаmыш (ял иля) 
идаряеtmяйя  кечmяк вя яксиня 

haqqında biliklər. 

Идаряеtmя  органларынын опtиmал 
реjиmдя ишляmяси  цчцн  
гурулmасы 

Mеtеоролоэийа 

Эяmи mеtеоролоъи жищазларындан 
алынmыш инфорmасийадан исtифадя 
еtmяк вя онлары шярщ еtmяк 
бажарыьы.  

Mцхtялиф  щава сисtеmляринин 
харакtерисtикалары, mялуmаtларын 

 Ишлярин йохланылmасы вя 
навигасийа сисtеmляринин 
сынагдан кечирилmяси  
исtещсалчынын 

tövsiyələrinə вя qəbul 
edilən naviqasiya 
praktikasına mцвафигдир 

 

 

 

 

Mагниt вя 

эирокоmпасларdakı 
səhvlər müəyyən олунур 
вя курслара вя пеленгляря  
дцзэцн tяtбиг едилир 

 

Эяmинин идаряолунmа 
цсулунун сечилmяси 
цсtцнлцк tяшкил едян 
щава, дяниз  вя эяmиlərin 
hərəkətinə dair шяраиtə, 
щабеля нязярдя tуtула 
mаневрляр   цчцн  даща 
ялверишлидир 

 

 

Mеtеоролоъи юлчцляр вя 
mцшащидяляр дягигдир вя 
кечид цчцн mцвафигдир 

 

Mеtеоролоъи 
инфорmасийалар дцзэцн 
шярщ  едилир вя tяtбиг 
олунур        
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верилmя гайдасы вя гейдеtmя  
сисtеmляри щаггында биликляр 

Mювжуд mеtеоролоъи 
инфорmасийаны tяtбиг еtmяк 
бажарыьы        

Tящлцкясиз 
навигасийа 
нювбясинин 
чякилmяси 

Нювбя Чякmя 

1972-Ci Il Tarixli Düzəlişlər 

Edilmiş «Дяниздя  Tоггушmанын 
Гаршысынын Алынmасына Даир 
Бейнялхалг Гайдалар»Ын 
Mязmуну, Tяtбиги Вя 
Mягсядляри Щаггында Дярин 
Биликляр  

Щярякяtдя  Навигасийа Нювбя 
Чякmясинин Ясас Принсипляри 
Щаггында  Дярин Биликляр 

«Эяmилярин  Mцяййянляшдирилmиш 
Щярякяt Йоллары  Щаггында Олан 
Цmуmи Mцддяалар» А  Mцвафиг 
Олараг  Эяmилярин   
Mцяййянляшдирилmиш   Щярякяt 
Йоллардан Исtифадя Олунmасы 

Hərəkətdə  naviqasiya 
növbəsinin təhlükəsizliyini təmin 

etmək üçün naviqasiya 

avadanlığı vasitəəsilə əldə edilən 
məlumatdan istifadə etmək 

Məhdud görmə şəraitində tətbiq 

edilən üsullar haqqında biliklər 

Gəmilərdən Məlumatın 
Ötürülməsi Sisteminə dair 

Ümumi Prinsiplər və Gəmilərin 
Hərəkətinin İdarəedilməsi 
Xidmətinə dair prosedurlara 

uyğun olaraq məlumatları 

ötürmək 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа даща 
чохунун ясасында ялдя олунmуш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси: 

.1  эяmидя tяsдиq edilmiş иш сtаъы 

.2  tядрис эяmисиндя tяsдиq edilmiş 
щазырлыг сtаъы 

.3 tяsдиq edilmiş tренаъор щазырлыьы, 
яэяр бу  tяtбиг олуна билярся  

.4  лабораtорийа аваданлыьындан 

исtифадя еtmякля tяsдиq edilmiş 
щазырлыг   

Нювбя чякmя,  tящвил 
верmя вя  нювбядян  
эеtmя  гябул олунmуш  
принсипляря вя 
проседурлара mцвафигдир 

 

Mцшащидя даиmа mцвафиг 
qaydada апарылыр və гябул 
олунmуш  принсипляря вя 
проседурлара уйьун эялир 

 

Ишыглар, нишанлар вя сяс 
сигналлары, 1972-ci il tarixli 
düzəlişlər edilmiş 
«Дяниздя  tоггушmанын 
гаршысынын алынmасына 
даир бейнялхалг 
гайдалар» да верилян 
tялябляря уйьун эялир вя 
дцзэцн qaydada tаныныр 

 

Эяmиlərin hərəkətinin, 
эяmинин вя яtраф mцщиtин 
mцшащидя олунmасы 
tезлийи вя tаmлыьы, гябул 
олунmуш принсипляря вя 
проседурлара mцвафигдир 

 

Эяmинин  tящлцкясиз 
цзэцчцлцйцня даир 
щярякtляринin вя 

фяалиййяtинin müvafiq 
qaydada гейдляри апарылыр 

 

Капиtанын кюрпцдя 
олдуьу вя эяmи дяниз 
бялядчиси иля кечирилдийи 
zaman daxil olmaqla, 
tящлцкясиз цзэцчцлцк 

üzrə müəyyən edilən 

öhdəliklər даиmа дягиг 
mцяййянляшдирилир  

Tящлцкясиз 
навигасийа 
нювбясинин 
чякилmяси 

(ardı) 

Kapitan körpüsünün resurslarının 
idarə olunması 

 

Kapitan körpüsünün 

resurslarının idarə olunması 
prinsipləri haqqında biliklər, o 

cümlədən: 

.1 Resursların bölünməsi, 
təyin edilməsi və 

prioritetləşdirilməsi 

.2 Effektiv kommunikasiya 

.3 Əminlik və rəhbərlik 

.4 situasiya haqqında 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа даща 
чохунун ясасында ялдя олунmуш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси: 

.1  эяmидя tяsдиq edilmiş иш сtаъы 

.2  tядрис эяmисиндя tяsдиq edilmiş 
щазырлыг сtаъы 

.3 tяsдиq edilmiş tренаъор щазырлыьы, 
яэяр бу  tяtбиг олуна билярся  

.4  лабораtорийа аваданлыьындан 
исtифадя еtmякля tяsдиq edilmiş 
щазырлыг 

Zəruri tapşırıqları yerinə 

yetirmək üçün resurslar 
lazımi şəkildə düzgün 
prioritet qaydada 

bölüşdürülür və təyin 
edilir 

 

Kommunikasiya aydındır 
və məlumat dəqiq şəkildə 

ötürülür və alınır 

 

Şübhə yaradan qərarlar 

və/və ya davranışlar 
müvafiq etirazlarla və 
cavablarla nəticələnir 



 85 

məlumatlılığın əldə 

edilməsi və qorunub 

saxlanılması 
.5  heyətin təcrübəsinin 

nəzərə alınması 

 

Effektiv rəhbərlik 

davranış üslubu müəyyən 

edilmişdir 

 

Heyət üzvləri gəminin 
vəziyyəti, naviqasiya 
kursu və xarici mühit ilə 

əlaqədar mövcud və 
ehtimal edilən dəqiq 
anlayışları bölüşürlər 

 

 

 Дяниз 
цзэцчцлцйцнцн  
tящлцкясизлийини 
tяmин еtmяк цчцн 
радарлар  вя АРMВ–
дян исtифадя 
олунmасы 

Гейд: 

АРMВ–дян 
исtифадяеtmянин 
гийmяtляндирилmяси 
вя щазырлыьы,  йалныз 
АРMВ  иля tяжщиз 
олунmаmыш 
эяmилярдя ишляйян 
шяхсляр цчцн tяляб 
олунmур. Бу 
mящдудиййяt, 
mцвафиг дянизчийя 
верилян 
tясдигнаmядя юз 
яксини tапmалыдыр.     

Радардан исtифадя еtmякля 
эяmисцрцжцлцйц 

Радарын вя АРMВ-ын ясаслары 
haqqında biliklər 

Радаr vasitəsilə алынmыш 
инфорmасийа иля ишляmяк,  шərh 
etmək вя инфорmасийаны анализ 

еtmяк бажарыьы, o cümlədən:  

Fəaliyyət, o cümlədən: 

.1 fəaliyyətə və dəqiqliyə təsir 
edən amillər 

.2 ekranın qurulması və işini 
təmin etmək 

.3 məlumatın, yanlış 
exosiqnalların, suda əks olunan 

radar siqnalları və s., 

radiomayaklar, həmçinin axtarış 
və xilasetmə 
transponderi(SART) 

 

Радар tренаъорунда вя АРMВ 
tренаъорунда təsdiq едилmиш щазырлыг  
ясасында ялдя олунmуш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси вя аваданлыгла 
ишляmяк tяжрцбяси   

Радар вя АРMВ-дян 
алынmыш инфорmасийа, 

аваданлыğn 
mящдудiyyətləri вя 
цсtцнлцк tяшкил едян  
шяраиt вя шярtляр нязяря 
алынараг дцзэцн шярщ 
олунур  вя анализ едилир  

Həddindən artıq 

yaxınlaşmanın və ya 

toqquşmanın qarşısını 
almaq üçün yerinə 
yetirilən tədbirlər 
Dənizdə gəmilərin 
toqquşmasının qarşısının 

alınmasına dair 1972-ci il 

tarixli düzəlişlər edilmiş 
Beynəlxalq Qaydalara 
uyğundur 

Kursun və/və ya sürətin 

dəyişdirilməsi vaxtlı-
vaxtında və qəbul edilmiş 

naviqasiya üzrə 
praktikaya uyğundur 

Gəminin kursunun və 

sürətinin nizamnlanması 

dəniz üzgüçülüyünün 
təhlükəsizliyini təmin edir 

Kommunikasiya aydındır, 
dəqiqdir və qəbul edilən 
dənizçilik praktikasına 

uyğun olaraq həyata 

keçirilir 

Manevretmə üzrə 

siqnallar müvafiq 
zamanda verilir və 
ənizdə gəmilərin 
toqquşmasının qarşısının 

alınmasına dair 1972-ci il 
tarixli düzəlişlər edilmiş 

Beynəlxalq Qaydalarına 

uyğundur 

 Дяниз цзэцчцлцйц 
tящлцкясизлийинин 
горунуб 
сахланылmасы цчцн 
радарлардан 

İstifadə, o cümlədən: 

.1 məsafə və pelenq; kurs və 

digər gəmilərin sürəti; gəmilərlə 
yolun kəsişməsi, qarşıdan gəlmə 

və ötüb keçmə  üzrə vaxt və ən 
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вя АРMВ–дян 
исtифадя олунmасы 

(арды) 

Гейд :  

АРMВ-ын 
исtифадясинин 
гийmяtляндирилmяси 
вя щазырлыьы йалныз 
АРMВ иля tяжщиз 
олунmаmыш 
эяmилярдя ишляйян 
шяхсляр цчцн tяляб 
олунmур. Бу 
mящдудиййяt, 
mцвафиг дянизчийя 
верилян 
tясдигнаmядя юз 
яксини tапmалыдыр.  

qısa yaxınlaşma məsafəsi 

.2 kritik exosiqnalların 
müəyyənləşdirilməsi; digər 

gəmilərin kursunu və sürətindəki 

dəyişikliyi müəyyən etmək; 
olduöu gəminin kursunda və ya 

sürətində və yaxud hər ikisində 
dəyişikliyin təsiri 

.3 Dənizdə gəmilərin 

toqquşmasının qarşısının 

alınmasına dair 1972-ci il tarixli 
düzəlişlər edilmiş Beynəlxalq 

Qaydaların tətbiqi 

.4 müşahidə üsulları və nisbi- və 

həqiqi- hərəkət anlayışları 

.5 paralel indeksləşdirmə 

АРMВ–ын ясас tипляри, 
ekranlarının харакtерисtикасы, 
исtисmар tялябляри вя АРMВ-я 
щяддян арtыг еtибар edilməsinə 
dair tящлцкяlər 

АРMВ–дян алынmыш mялуmаtларла 

ишляmяк,  онлары şərh еtmяк вя 

təhlil еtmяк бажарыьы, o cümlədən: 

.1  сисtеmлин иши вя онун 
дягиглийи, изляmя imkanları вя 
mящдудiyyətlər, щабеля   
mялуmаtларын ишляниб 
щазырланmасы иля ялагядар 
эежикmяляр 

.2 исtисmар хябярдарлыгларындан 
исtифадяеtmя вя сисtеmлярин 
йохланылmасы  

.3 щядяфи tуtulması mеtодлары вя 
онларын mящдудиййяtи  

.4 щягиги вя нисби векtорлар, 
щядяф щаггында  
инфорmасийанын вя tящлцкяли 
районларын график tяsviri 

.5 məlumatların, криtик 

ехосигналларın, гадаьан 
олунmуш районларən вя sınaq 
mаневрлярin əldə edilməsi və 
təhlili 

Dəniz 

üzgüçülüyünün 

təhlükəsizliyini 
təmin etmək 
məqsədilə Elektron 
Xəritə Displeyinin 

və İnformasiya 
Sistemlərindən 
istifadə etmək 

Qeyd: Yalnız 
Elektron Xəritə 
Displeyinin və 
İnformasiya 

Sistemlərlə (EXDİS) 

EXDİS-dən istifadə etməklə 

gəmi sürücülüyü 

EXDİS-in istismar edilməsi və 
məhdudiyyətlərə dair biliklər, o 

cümlədən: 

.1 Elektron Dəniz Xəritələri üzrə 
məlumatlar, məlumatların 

dəqiqliyi, təsvirin qaydaları, 

ekranın imkanları və digər xəritə 
məlumat formatları 

.2 həddindən artıq etibar etməyə 

dair təhlükələr 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа даща 
чохунун ясасында ялдя олунmуш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси: 

.1  эяmидя tяsдиq edilmiş иш сtаъы 

.2 EXDİS üzrə tяsдиq edilmiş 
tренаъор щазырлыьы 

EXDİS-dəki məlumata 

dəniz üzgüçülüyünün 

təhlükəsizliyinə töhfə 
verəcək şəkildə nəzarət 
edilir 

EXDİS vasitəsilə əldə 
edilən məlumat 

(quraşdırıldığı təqdirdə 
radar vasitəsilə əldə 
edilən təsvir və/və ya 
radar vasitəsilə izləmə 
funksiyaları daxil 
olmaqla) 
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təchiz olunmayan 
gəmilərdə xidmət 
edənlərdən Elektron 
Xəritə Displeyinin 

və İnformasiya 

Sistemləri üzrə 
hazırlıq və 
qiymətləndirmə 
tələb edilmir. 

Bu kimi 
məhdudiyyətlər 
müvafiq dənizçinin 
təsdiqnamələrində 

öz əksini tapmalıdır 

.3 qüvvədə olan istismar 

tələblərinə uyöun olaraq EXDİS-
in funksiyaları ilə tanışlıq 

EXDİS vasitəsilə əldə edilmiş 

məlumatdan istifadə, onun şərh 
edilməsi və təhlili, o cümlədən: 

.1 müvafiq qaydada fəaliyyət 
görtərmə və arzuedilən 

parametrlər üzrə kökləmə daxil 

olmaqla, müxtəlif qurğularda 
digər naviqasiya sistemləri ilə 
inteqrasiya olunmuş 
funksiyalardan istifadə etmək 

.2 məlumatən təhlükəsiz 
müşahidəsi və nizamlanması, o 

cümlədən olduğu gəminin 

mövqeyi, dəniz rayonunun 
təsviri, rejim və istiqamət, 
xəritədə təsvir edilən məlumat, 

dəniz yollarının müşahidəsi, 
informasiyanın istifadəçi 

tərəfindən yaradılan təsviri, 

əlaqə (AİS və/və ya radar izləmə 
ilə qarşılıqlı əlaqə yaradıldıqda) 

və radarın təsvir funksiyaları 
(qarşılıqlı əlaqə yaradıldıqda) 

.3 alternativ üsullar vasitəsilə 

gəminin mövqeyinin təsviri 

.4 istismar prosedurlarına 
uyğunluğu təmin etmək 
məqsədilə parametrlərdən 

effektiv istifadə, o cümlədən 
saya oturmaya qarşı həyəcan 

siqnallarının parametrləri, 

suayırıcılara və xüsusi ərazilərə 
yaxınlıq, xəritə məlumatlarının 

tamlığı və xəritənin statusunun 
yenilənməsi, habelə ehtiyat 
surətlərin yaradılmasının 

nizamnlanması 

.5 mövcud şəraitə uyğunlaşmaq 
məqsədilə parametrlərin və 
qiymətlərin tənzimlənməsi 

Avadanlığın 

məhdudiyyətləri, qoşulan 
bütün 

ötürücülər(sensorlar) 

(birləşdirildiyi təqdirdə 
radar və AİS daxil 

olmaqla) və üstünlük 
təşkil edən vəziyyət və 

şərait nəzərə alınmaqla, 

düzgün qaydada şərh və 
təhlil edilir 

Dəniz üzgüçülüyünün 

təhlükəsizliyi, EXDİS ilə 
nəzarət edilən izləmə 
funksiyası vasitəsilə 

(quraşdırıldığı təqdirdə) 
gəminin kursunun və 
sürətinin nizamlanması 
yolu ilə təmin edilir 

Kommunikasiya aydındır, 
dəqiqdir və qəbul edilən 
dənizçilik praktikasına 

uyğun olaraq həyata 

keçirilir 

 

Dəniz 
üzgüçülüyünün 

təhlükəsizliyini 
təmin etmək 
məqsədilə Elektron 
Xəritə Displeyinin 
və İnformasiya 
Sistemlərindən 
istifadə etmək 

(ardı) 

EXDİS-dən istifadə edərkən 
vəziyyətdən agah olmaq, o 

cümlədən təhlükəsiz sular və 

sabit və üzən təhlükəyə 
yaxınlaşmaq, xəritə üzrə 

məlumat və miqyasın seçilməsi, 

dəniz yolunun əlverişli olması, 
suayırıcıların müəyyən edilməsi 
və idarə edilməsi, habelə 

ötürücülərin(sensor) tamlığı 
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Fövqəladə hallara 

qarşı cavab 
tədbirləri 

Fövqəladə hallara qarşı 
проседурлар 

Fövqəladə щаллар zamanı 
сярнишинлярин горунmасы вя 
tящлцкясизлийи цzrə ещtийаt 
tядбирляри 

Tоггушmа вя йа сайа 
оtурmадан сонра едилян илкin 
щярякяtляр; зярярин илкин  
гийmяtляндирилmяси вя zərərli 

təsirlərə qarşı mцбаризя 

Дяниздя гязайа уьраmыш 
инсанлары хилас едяркян, 

təhlükəyə уьраmыш эяmийя 
кюmяйин эюсtярилmяси, лиmанда 
баш верян fövqəladə щаллар 

zamanı yerinə yetirilən cavab 

tədbirləri zamanı riayət edilməli 
olan проседурларын дцзэцн баша 
дцшцлmяси 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа даща 
чохунун ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя təsdiq edilmiş иш сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя təsdiq edilmiş 
щазырлыг сtаъы 

.3 təsdiq edilmiş tренаъор щазырлыьы, 
яэяр бу tяtбиг олуна билярся 

.4 пракtикi  щазырлыг 

Fəlakət və fövqəladə 

hallar zamanı verilən 
siqnallar dərhal tяйин 
олунур. 

Илкин щярякяtляр вя яэяр 
зяруридирся, эяmинин 
mаневрляри, фювгяладя 
tədbirlər планына 

mцвафигdir, həmçinin 

situasiyanın vacibliyinə 
вя fövqəladə halın 
харакtериня уйьунdur 

Dənizdə фялакяt  
сигналы аларкян 
эюрцлян щярякяtляр 

 Ахtарыш вя хиласеtmя 

Beynəlxalq aeronaviqasiya və dənizdə 
axtarış-xilasetmə Əməliyyatlarına dair 

Qaydalar (İAMСАР)щаггында 
биликляр   

 

Tяsдиq олунmуш пракtик  tялиmаt вя 
йа  tренаъор щазырылыьы ясасында ялдя 
олунmуш сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси,  яэяр бу tяtбиг 
олуна  билярся 

 

Fəlakət və ya fövqəladə 
hal zamanı verilən siqnal 

dərhal müəyyən edilir 

Daima istifadə edilən 
fövqəladə tədbirlər 

planları və təlimatları 
tətbiq edilir və onlara 
riayət edilir 

БДT-нин Дяниздя  
цнсиййяt цчцн 
сtандарt жцmляляри  
иля явяз олунmуш 
Сtандарt Дяниз 
Навигасийа лцьяt-
данышыг 
киtабчасндан вя 
йазылы вя шифащи инэилис 
дилиндян исtифадя 
еtmяк  

Инэилис дили 

Коmандир щейяtинин  цзвц киmи 
навигасийа хяриtяляри вя диэяр 
навигасийа вясаиtляриндян 
исtифадя еtmяйя, mеtеоролоъи 
инфорmасийа вя эяmинин 
tящлцкясизлийиня вя онун 
исtисmарына аид хябярляри баша 
дцшmяйя, диэяр эяmиляр вя 
gəmilərin hərəkətinin idarə 
edilməsi xidməti иля ялагя 
сахлаmаьа, щабеля БДT-нин 
Дяниздя  цнсиййяt цчцн сtандарt  
жцmляляри  иля явяз олунmуш 
Сtандарt Дяниз Навигасийа 
лцьяt-данышыг киtабчасындан 
исtифадя еtmяк вя баша дцшmяк 
бажарыьыны дахил еtmякля,  mцхtялиф 
диллярдя данышан  цзвлярдян 
ибаряt щейяtдя коmандир щейяtи 
цзвцнцн вязифясини йериня 
йеtирmяйя иmкан верян  mцнасиб 
инэилис дили билийи   

Пракtик tялиmаt ясасында ялдя 
олунmуш сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси 

 

Gəminin təhlükəsizliyi ilə 
əlaqədar ingilis dilində 
olan dəniz nəşrləri və 

məlumatları düzgün şərh 
edilir və ya tərtib edilir 

Kommunikasiya aydın və 

anlaşılandır 

Mялуmаtларын  
верилmяси вя гябулу 
(яйани сигналлардан 
исtифадя еtmякля) 

Яйани сигналлар 

 

Бейнялхалг Сигналлар  
Tоплусундан исtифадя еtmяк 

бажарыьı 

Mорзе ялифбасынын кюmяйи иля ишыг 
сигналларыны, Dənizdə gəmilərin 
toqquşmasının qarşısının 

Пракtик tялиmаt və/və ya trenajor 
ясасында ялдя олунmуш сцбуtун  
гийmяtляндирилmяси 

 

Operatorun cavabdeh 

olduğu sahələr üzrə 
kommunikasiya daima 

uğurludur 
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alınmasına dair 1972-ci il tarixli 

düzəlişlər edilmiş Beynəlxalq 
Qaydaların IV Əlavəsində 
nəzərdə tutulan SOS fəlakət 

siqnalını, habelə Beynəlxalq 
Siqnallar Toplusunda nəzərdə 

tutulan təkhərfli visual siqnalları 
юtцрmяк вя гябул еtmяк бажарыьы 

 

Gəminin manevr 
edilməsi 

Gəminin manevr və idarə 
edilməsi 

 
Biliklər: 

.1 Dedveytin, suya oturum 
dərəcəsinin, differentin, 

sürətin və kilin altındakı 

dərinliyin döngənin 
diametrinə və tormoz yoluna 
təsiri 

.2 küləyin və cərəyanın 
gəminin idarəedilməsinə 
təsiri 
.3 gəmidən kənarda olan 

insanın xilas edilməsi zamanı 
manevrlər və prosedurlar 

.4 kilin altındakı dırinliyin 

azalması, dayaz sular və 

oxşar effektlər 

.5 lövbərdə dayanmaq və ya 

gəminin yanalması üzrə 

müvafiq prosedurlar 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа даща 
чохунун ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя təsdiq edilmiş иш сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя təsdiq edilmiş 
щазырлыг сtаъы 

.3 təsdiq edilmiş tренаъор щазырлыьы, 
яэяр бу tяtбиг олуна билярся 

.4 mümkün olduğu təqdirdə heytəli 
gəmi modelində təsdiq edilmiş 
щазырлыг 

Normal manevr zamanı 

gəmi mühərrikinin,  
sükan və güc 

sistemlərinin təhlükəsiz 
istismar həddindən 
kənara çıxmır 

Dəniz üzgüçülüyünün 

təhlükəsizliyini təmin 
etmək məqsədilə 
gəminin kursu və sürəti 

nizamnlanır 

 

 

 

Функсийа: Исtисmар сявиййясиндя йцк яmялиййаtы вя  йцклярин йерляшдирилmяси 

СЯРИШTЯ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

СЯРИШTЯНИ НЦMАЙИШ ЕTДИРЯН 

MЕTОДЛАР 

СЯРИШTЯНИ 

ГИЙMЯTЛЯНДИРM
Я ЦЧЦН   

MЕЙАРЛАР 

 Йцклярин   эяmийя 
йцклядилmясиня,  
йерляшдирилmясиня,  
бяркидилmясиня, 
сяфяр заmаны  
yükün 

qorunmasına вя 
бошалдылmасына 
нязаряt etmək 

Йцкlə əməliyyat, йерляшдирилmяси 
вя бяркидилmяси 

Йцклярин, o cümlədən аьыр чякили 
йцкляриn эяmинин цзэцчцлцйə 
yararlılığına вя эяmинин 
даваmлылыьына tясирляри  щаггында 
биликляр 

Tящлцкяли, зийанлы вя зящярли 
йцкляри дахил еtmякля, йцклярин 
tящлцкясиз еmалы, йерляшдирилmяси 
вя бяркидилmяси щаггында биликляр 
вя онларын инсан щяйаtынa вя 
эяmинин tящлцкясизлийиня  tясири 
haqqında biliklər 

Yükləmə və boşaltma zamanı 
effektiv kommunikasiyanın 
yaradılması və saxlanılması 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш сцбуtун йохланылmасы 
вя гийmяtляндирилmяси : 

.1 эяmидя tяsdiq олунmуш иш сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tяsdiq олунmуш щазырлыг 
сtаъы 

.3 tяsdiq олунmуш tренаъор щазырлыьы, яэяр бу 
tяtбиг олуна билярся  

Йцк яmялиййаtлары 
йцк планларына вя 
диэяр сянядляря, 
habelə 
mцяййянляшдирилmиш 
гайдалара, 
аваданлыгларын 
исtисmарыna dair 
təlimatlara вя 
йцкцн 
йерляшдирилmяси цзря 
эяmинин 
иmканларына 
mцвафигдир 

 Зийанлы, tящлцкяли 
вя зящярли йцклярин 
еmалы, бейнялхалг 
гайдалара вя  
tясдиг едилmиш 
сtандарtлара, 
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щабеля tящлцкясиз 
praktiki 

davranışlara уйьун 
эялир    

 

Kommunikasiya 

aydındır, 
anlaşılandır və 

daima uğurludur 

Yük yerlərində, 

lyukların 
qapaqlarında və 

ballast tanklarında 

çatışmazlıqlar və 
zədələrin 
yoxlanılması və 
məruzə edilməsi 

Aşağıdakıların nəticəsi olaraq 
yaranan zədələrin və 

çatışmazlıqların ən çox rast 
gəlinən yerlərdə aşkar edilməəsi 

haqqında bilik və izah etmə 
qabiliyyəti: 

.1 yükləmə və boşaltma 

əməliyyatları 

.2 korriziya 

.3 fırtınalı hava şəraiti 

Müəyyən edilən vaxt ərzində 
bütün hissələri əhatə etmək 
məqsədilə hər dəfə gəminin 

hansı hissələrinin yoxlanılmalı 
oldğunu müəyyən etmək bacarığı 

Gəminin təhlükəsizliyi üçün 
gəminin strukturunda 
əhəmiyyətli olan elementləri 
müəyyən etmək 

 

 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш сцбуtун йохланылmасы 
вя гийmяtляндирилmяси : 

.1 эяmидя tяsdiq олунmуш иш сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tяsdiq олунmуш щазырлыг 
сtаъы 

.3 tяsdiq олунmуш tренаъор щазырлыьы, яэяр бу 
tяtбиг олуна билярся 

Yoxlamalar qəbul 

edilmiş 

prosedurlara uyğun 
olaraq həyata 

keçirilir, eləcə də 
zədələr və 

çatışmazlıqlar aşkar 
edilir və müvafiq 
qaydada məruzə 
edilir 

Zədələr və 
çatışmazlıqlar aşkar 
edilmədiyi 
təqdirdə, 
yoxlamaların və 

baxışın sübutları 

aydın şəkildə 
prosedurlara əməl 
edildiyini, həmçinin 
gəminin normal və 

zədələnmiş 
hissələrinin 
fərqləndirilməsi 

bacarıqlarını əks 
etdirir 

Yük yerlərində, 

lyukların 
qapaqlarında və 

ballast tanklarında 

çatışmazlıqlar və 
zədələrin 

yoxlanılması və 
məruzə edilməsi 

(ardı) 

Yük yerlərində və bəallast 

tanklarında korriziyanın 
səbəblərini, habelə korriziyanı 
müəyyən etməyin və qarşısının 

alınmasının üsullarını müəyyən 
etmək 

Yoxlamanın aparılması üzrə 

prosedurlar haqqında biliklər 

Zədələrin və çatışmazlıqların 

aşkar edilməsinin etibarlı 
üsullarının təmin edilməni izah 
etmək bacarığı 

“Gücləndirilmiş yoxlama 

proqramı”nın məqsədi haqqında 
anlayış 

  

 

Функсийа: Иtисmар сявиййясиндя эяmи яmялиййаtларынын идаря олунmасы вя эяmидя олан инсанлара 

эюсtярилян qayğı 

 

СЯРИШTЯ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

СЯРИШTЯНИ НЦMАЙИШ ЕДЯН 

MЕTОДЛАР 

СЯРИШTЯНИ 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 
ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

 
 Kapitan köməkçilərinin gəmilərin yoxlanılması üzrə ixtisaslaşmasının zəruri olmadığını nəzərə almaq lazımdır. 
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Чиркляндирmянин 
гаршысыны алан  
tяляблярин ижра 
олунmасыны tяmин 
еtmяк 

  

Дяниз  mцщиtинин 
чиркляндирmядян горунmасы вя 
чирклянmяйя гаршы mцбаризя 
проседурлары 

Дяниз  mцщиtинин 
чиркляндирилmясинин гаршысыны 
алmаг цчцн   йериня йеtирилmяли 
олан  лазыmи ещtийаt tядбирляри 
щаггында биликляр 

Чиркляндирmяйя гаршы mцбаризя  
проседурлары вя бунунла 
ялагядар олан бцtцн 
аваданлыглар 

Dəniz mühitinin qorunması 

üzrə qabaqlayıcı tədbirlərin 
əhəmiyyəti 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа даща 
чохунун ясасында ялдя едилmиш сцбуtун 
йохланылmасы  вя гийmяtляндирилmяси: 

 .1эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир олунmуш 
щазырлыг сtаъы 

.3 təsdiq edilmiş hazırlıq 

Эяmи яmялиййаtларына 
mцшащидя 
проседураларына вя 
MАРПОЛ 
Конвенсийасынын 
tялябляринин ижра 
олунmасынын tяmин 
едилmясиня tаm яmял 
олунур 

Ətraf mühitə dair pozitiv 

mövqenin təmin edilməsi 
üzrə tədbirlər görülür 

Эяmинин дяниз 
цзэцчцлцйц цчцн 
йарарлы вязиййяtдя 
сахланылmасы 

Эяmинин  даваmлылыьы 

Иш билийи вя даваmлылыг, 
суйаоtуруm вя эярэинлик 
щаггында  mялуmаtларын tяtбиг 
олунmасы; эювдянин 
эярэинлийини щесаблаmаг цчцн 
гурьулар вя диаграmлар 

Эяmинин цзmя габилиййяtинин 
гисmян иtдийи щалларда, йериня 
йеtирилmяли олан ясас щярякяtляр 
щаггында анлайыш 

Сукечирmязлийин ясаслары 
щаггында анлайыш 

Эяmинин  консtруксийасы 

Эяmинин ясас консtруксийа  
елеmенtляри вя онларын 
щиссяляринин  mцнасиб адлары    

   

Ашаьыдакылардан биринин вя йа даща 
чохунун ясасында ялдя едилmиш сцбуtун 
йохланылmасы вя гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы  

.2 tядрис эяmисиндя tягдир олунmуш 
щазырлыг сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор щазырлыьы, яэяр 
бу tяtбиг олуна билярся  

4. лабораtорийа аваданлыьындан исtифадя 
еtmякля tягдир олунmуш щазырлыг 

 

 

 

Даваmлылыьын шярtляри  зядя 
алmаmыш вязиййяtдя 
эяmинин йцклянmясинин 
бцtцн шяраиtляри цчцн  
БДT–нин даваmлылг цзря 
олан  mейарларына уйьун 
эялир 

 

Эяmинин  
сукечирmязлийинин tяmин 
едилmяси вя  горунуб 
сахланылmасы цзря едилян 
щярякяtляр гябул едилmиш 
tяжрцбяйя уйьун эялир 

Йаньынын 

гаршысынын 
алынmасы вя 
эяmидя 

йаньынла 
mцбаризя 

Йаньын tящлцкясизлийи  вя 

йаньынын сюндцрцлmяси  
цчцн васиtяляри 

Йаньынла mцбаризя 

апарmаг цчцн tялиmляр 
tяшкил еtmяк бажарыьы 

Алышmанын нювляри вя  

киmйяви tябияtи  щаггында 
биликляр 

Йаньынсюндцрmя сисtеmляри 

щаггында биликляр 

Йаньынın, o cümlədən neft 

sistemlərinin alışmasının 

qarşısının alınması üzrə 
yerinə йеtирилmяли олан 
щярякяtляр щаггында биликляр  

А-VI/3  бюлmясиндя  шярщ олундуьу 

киmи, йаньын ялейщиня tягдир олунmуш 
щазырлыьын вя tяжрцбянин ясасында ялдя 
олунmуш сцбуtун гийmяtляндирилmяси  

Проблеmлярин нювц вя 

mигйасы tез tяйин едилир 
вя илк щярякяtляр 
фювгяладя вязиййяtдя 

баш верян эяmичилик 
проседураларына вя  

fövqəladə tədbirlər 

планларына уйьун эялир 

Tяхлиййя, йцк 
яmялиййаtларынын 

дайандырылmасы вя tяжрид 
еtmя (изолйасийа) 

prosedurları гязанын 

харакtериня mцвафигдир 
вя tез  щяйаtа кечирилир 

Эяmидя щярякяtлярин 

ардыжыллыьы,  хябярлярин 
верилmя сявиййяси вя 
вахtы эяmидяки щейяt 

цзвляринин 

mялуmаtlandыrılması  
гязанын харакtериня 
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mцвафигдир вя 

проблеmин tяжилилийини якс 
еtдирир   

Хиласедижи 
васиtяляр дян вя 

гурьулардан  
исtифадяеtmя 

хиласеtmя 

Эяmини tярк еtmяк цзря 

tялиmляри tяшкил еtmяк  
бажарыьы вя  хиласедижи 
шлйупкалардан, саллардан вя 

нювбяtчи шлйупкаларындан 
вя онларын суйа салынmасы 
цчцн исtифадя олунан  

mеханизm вя гурьулардан 
вя ахtарыш вя хиласеtmя 
заmаны онларын хиласедижи 

васиtяляринин 
радиоаваданлыгларындан, 
ГРН  пейкляриндян, 

tранsпондерлярдян вя 
щидрокосtйуmлар, исtиликдян 
горуйан васиtяляр дя дахил 

олmагла, исtифадя еtmяк 
бажарыьы 

 

А-VI/2  бюлmясинин 1-4 бяндляриндя  
шярщ олундуьу киmи, йаньын ялейщиня 

tягдир олунmуш щазырлыьын вя 
tяжрцбянин ясасында ялдя олунmуш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси  

Эяmини tярк еtmяк 
щаггында сярянжаmын 

йериня йеtирилmяси цзря 
олан щярякяtляр вя саь 
галыб йашаmаг цчцн 

едилян щярякяtляр 
цсtцнлцк tяшкил едян 
шяраиt вя шярtляря 

mцвафигдир вя 
tящлцкясизлик сащясиндя 
гябул едилmиш tяжрцбя 

вя сtандарtлара уйьун 
эялир 

Эяmидя илк tибби 

йардыm  
васиtяляринин  
tяtбиг олунmасы 

Tибби йардыm 

Эяmи шяраиtи цчцн сяжиййяви 
олан бядбяхt щадисяляр вя 
йа хясtяликляр заmаны, tибби 

йардыm вя  радио иля верилян 
mяслящяtляр цзря 
рящбярликлярин пракtики 

tяtбиги,  бу биликляр ясасында 
сяmяряли tядбирляр эюрmяк 
бажарыьыны дахил еtmякля     

А-VI/4 бюлmясинин, 1-3  бяндляриндя 

шярщ олундуьу киmи, tягдир олунmуш 
щазырлыг ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси 

 Зядянин (хясаряtин) вя 

йа саьлаmлыг 
вязиййяtинин  mцmкцн 
сябяблярини, харакtерини 

вя аьырлыг дяряжяляринин  
айдынлашдырылmасы  tез 
йериня йеtирилир вя 

mцалижя щяйаt цчцн 
tящлцкяни mиниmуmа 
ендирир 

Ганунверижилийин 

tялябляринин 
эюзлянляmясиня 
mцшащидя 

 Дяниздя  инсан щяйаtынын 

tящлцкясизлийи, mühafizə вя 
дяниз mцщиtин горунmасына 
даир  БДT-нин  mцвафиг 
конвенсийалары щаггында  

илк иш билийи 

Иmtащан вя tягдир олунmуш щазырлыг 

ясасында ялдя едилmиш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси 

Дяниздя  инсан 

щяйаtынын tящлцкясизлийи, 

mühafizə вя дяниз 
mцщиtин горунmасына 
даир ганунверижилийин 

tялябляри дцзэцн tяйин 
олунур   

Liderlik və birgə 

iş fəaliyyəti 

bacarıqlarının 
tətbiqi 

Gəmi heyətinin 

idarəedilməsi və hazırlığı 

haqqında praktiki biliklər 

Müvafiq beynəlxalq dəniz 

konvensiyaları və 

tövsiyələri, həmçinin milli 

qanunvericilik haqqında 
biliklər 

Tapşırıqların və vəzifələrin 

idarəedilməsi bacarıqları, o 

cümlədən: 

.1 planlaşdırma və 

koordinasiya 

.2 heyətin təyin edilməsi 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа даща 
чохунун ясасында ялдя едилmиш 

сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы  

.2 tядрис эяmисиндя tягдир олунmуш 
щазырлыг сtаъы 

.3 praktiki nümayiş 

 

Gəmi heyətinə təyin 
edilən vəzifələr, 

həmçinin onların iş və 

davranışa dair  tələb 
edilən standartlara 

haqqında 

məlumatlandırılması 
həmin şəxslərə uyğun 

qaydada həyata 

keçirilir 

Hazırlıq hədəfələri və 

fəaliyyəti mövcud 

bacarıqların və 

səriştənin 
qiymətləndirilməsinə 
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.3 vaxt və resurs 

çatışmazlığı 

.4 prioritetləşdirmə 

Resusrların effektiv 

idarəedilməsi  haqqında 

biliklər və tətbiq etmə 

bacarıqları: 

.1 resursların 

bölüşdürülməsi, təyin 
edilməsi, 

prioritetləşdirilməsi 

.2 gəmidə və sahildə 

effektiv kommunikasiya 

.3 heyətin təcrübəsini 

nəzərə alan qərarlar 

.4 əminlik, liderlik, o 

cümlədən motivasiya 

.5 situasiya haqqında 

məlumat əldə etmək və 

məlumatlı olmaq 

və istismar tələblərinə 

əsaslanır 

Əməliyyatlar tətbiq 

edilən qaydalara uyğun 

olaraq həyata keçirilir 

Əməliyyatların 

planlaşdırırlması və 

resursların bölgüsü 

zəruri tapşırıqları icra 

etmək üçündüzgün 
qaydada 

prioritetləşdirilir 

Kommunikasiya 

aydındır və dəqiq 

şəkildə ötürülür və 

qəbul edilir 

Effektiv liderlik 

davranışları nümayiş 
etdirilir 

Gəminin, 

əməliyyatların və xarici 

mühitin mövcud və 

ehtimal edilən 

vəziyyəti haqqında 

anlayış müvafiq heyət 

üzvləri arasında 

bölüşdürülür 

Qərarlar mövcud 

vəziyyət üzrə ən 

səmərəlidir 

Liderlik və birgə 

iş fəaliyyəti 

bacarıqlarının 

tətbiqi 

(ardı) 

Qərar qəbul etmə üsulları 

haqqında biliklər və onları 
tətbiq etmək bacarıqları: 

.1 situasiyanın və riskin 

qiymətləndirilməsi 

.2 yaranan seçimlərin 

müəyyənləşdirilməsi və 

nəzərə alınması 

.3 tədbirlər planının 

seçilməsi 

.4 əldə edilən nəticənin 
effektivliyinin 
qiymətləndirilməsi 

  

Heyətin və 

gəminin 

təhlükəsizliyinə 

kömək etmək 

Sağ qalıb yaşamaq üçün 

üsullar haqqında biliklər 

Yanqının qarşısının 

alınması, həmçinin yanğınla 

mübarizə və yanğının 

söndürülməsi haqqında 
biliklər 

Elementar ilk tibbi yardım 

А-VI/1 бюлmясинин, 2-ci  бяндляриндя 

шярщ олундуьу киmи, tягдир олунmуш 
щазырлыг ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси 

Müvafiq təhlükəsizlik 

və qoruyucu 

avadanlıqlar düzgün 
qaydada istfadə edilir 

Şəxsi heyəti və gəmini 

mühafizə etmək üçün 
prosedurlar və əməyin 

təhlükəsizliyi 
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haqqında biliklər 

Şəxsi təhlükəsizlik və sosial 

öhdəliklər haqqında biliklər 

praktikasına daim 

riayət edilir 

Ətraf mütinin 

mühafizəsi üçün 
nəzərdə tutulan 

prosedurlara daima 
riayət edilir 

Fövqəladə halların 

aşkar edilməsi üzrə 

ilkin və sonrakı 
tədbirlər fövqəladə 

hallara qarşı cavab 

tədbirlərinə uyğundur 

 

 

Бюлmя А-ЫЫ/ 2 

Цmуmи tуtуmу 500 tон вя даща çox олан  эяmилярдя капиtан вя капиtанын баш кюmякчиляринин 

серtификаtлаşдырылmасы цчцн  mяжбури  mиниmал tялябляр 

 

Bacarıqlara dair tялябляр 

1 Цmуmи tуtуmу 500 tон вя даща арtыг олан эяmилярдя капиtан вя капиtанын баш кюmякчиси 

серtификаtына наmизяд олан щяр бир шяхс А-ЫЫ/2 жядвялинин 1-жи сцtунунда садаланан идаряеtmя 

сявиййясиндя tапшырыгларын, вязифялярин вя mясулиййяtлярин ижрасында сяришtя нцmайиш еtдирmялидир. 

2 Серtификаtланmа цчцн tяляб олунан mиниmал биликляр, анлайышлар вя пешякарлыг А-ЫЫ/2 

жядвялинин 2-жи сцtунунда садаланmышдыр. Бу сийащы капиtанын нювбя  кюmякчиси цчцн А-ЫЫ/1 

жядвялинин 2-жи сцtцнундакы  mясяляляри дахил едир, эенишляндирир вя дяринляшдирир. 

3 Капиtанын эяmинин tящлцкясизлийиня, онун сярнишинляриня, щейяtя вя йцкя, щабеля дяниз 

mцщиtинин эяmи tяряфиндян чирклянmясиндян mцщафизясиня эюря mцсtясна дяряжя mясулиййяt 

дашыдыьыны нязяря алmагла, баш кюmякчи бу mясулиййяtи щяр ан юз цзяриня эюtцрmяйя щазыр 

олmалыдыр. Бу mясяляляр цзря гийmяtляндирmя онларын эяmинин tящлцкясизлийиня, онун 

сярнишинляриня, щейяtиня, йцкя вя йа дянизин mцщиtинин mцщафизясиня аид олан бцtцн ялдя олан 

инфорmасийаны дярк еtmяк бажарыьыны нязяря алmалыдыр. 

4 А-ЫЫ/2 жядвялинин 2- жи сцtунунда садаланан mясялялярдя билик сявиййяси капиtан вя йа 

капиtан кюmякчиси вязифясиндя ишляmяк цчцн кифайяt гядяр олmалыдыр. 

5 А-ЫЫ/2 жядвялинин 2-жи сцtунундакы mцхtялиф бюлmяляря mцвафиг олараг tяляб олунан нязяри 

биликлярин, анлайышларын вя пешякарлыьын сявиййяси серtификаtын цmуmи tуtуmу 3000 tон вя даща 

арtыг олан эяmиляр вя йа цmуmи tуtуmу 500 tондан 3000 tона гядяр олан эяmиляр цчцн еtибарлы 

олmасындан асылы олараг дяйишя биляр. 

6 Нязяри биликлярин, анлайыш вя пешякарлыьын лазыmи сявиййяйя чаtmасы цчцн щазырлыг вя 

tяжрцбя бу щиссядя mцвафиг tялябляри вя бу Mяжяллянин Б щиссясиндяки рящбярлийи нязяря 

алmалыдыр. 

7 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс сцбуt tягдиm еtmялидир ки, о А-ЫЫ/2 жядвялинин 

3 вя 4-жц сцtунларында эюсtярилян сяришtяни нцmайиш еtдирmяк mеtодларына вя сяришtянин 

гийmяtляндирилmяси цчцн mейарлара  mцвафиг олараг лазыmи сяришtя сtандарtына чаtmышдыр. 

Сащилбойу цзэцчцлцк 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-nin Model Kurslarından istifadə edilə bilər. 
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8 Адmинисtрасийа йалныз сащилбойу цзэцчцлцкдя mяшьул олан эяmилярдя ишляmяк цчцн 

mящдуд район  цзря серtификаtлар веря биляр вя беля серtификаtларын верилmяси цчцн бязи суаллары 

mящз  беля сулара вя йа mцвафиг эяmиляря tяtбиг едилmяйян суаллар киmи, щяmин суларда цзян 

башга эяmилярин tящлцкясизлийини нязяря алmагла,  чыхара биляр. 

 

Жядвял А-II/2 

Цmуmи tуtуmу 500 tон вя даща арtыг олан эяmилярин капиtанларынын вя капиtанларын  бюйцк 

кюmякчиlərинин bacarıqlarına dair mиниmал tяляблярин xüsusiyyətləri 

Функсийа: Идаряеtmя сявиййясиндя gəmi sürücülüyü  

Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

BACARIQ БИЛИК,  АНЛАЙЫШ ВЯ ПЕШЯКАРЛЫГ 
BACARIĞI НЦMАЙИШ ЕTДИРЯН 

MЕTОДЛАР 

BACARIĞI 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 
ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Сяфярин планлашдырылmасы 
вя эяmисцрцжцлцйц  

Ашаьыдакылары диггяtя алараг, океан 
йолларынын салынmасынын mцнасиб 
mеtодларынын tяtбиг олундуьу 
исtянилян шяраиtдя олан сяфярин 
планлашдырылmасы вя эяmисцрцжцлцйц: 

.1 чяtин кечилян сулар  

.2 mеtеоролоъи шярtляр  

.3 бузлар 

.4 mящдуд эюрцmя 

.6 щярякяt бюлmяляринин сисtеmляри 

.6 gəmilərin hərəkətinin 

idarəolunması xidmətinin tətbiq 
edildiyi rayonlar 

 

Эяmилярин щярякяtи, эяmилярин 
щярякяtляри цчцн йолларын гурулmасы 
щаггында Цmуmи mцддяалара 
mцвафиг щяйаtа кчирилир 

Məlumatın Gəmi məlumatlarının 

ötürülməsi sisteminin ümumi 
müddəalarına вя gəmilərin 

hərəkətinin idarəolunması 
xidmətinin prosedurlarına uyğun 
ötürülməsi 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан бири вя 
йа даща чохунун ясасында ялдя 
едилmиш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу уйьунлашдырыла 
билярся  

.3 лабораtорийа аваданлыьындан 
исtифадя еtmякля tягдир олунmуш 
щазырлыг 

 

исtифадя еtmякля: 

каtалоглардан, хяриtялярдян, 
навигасийа вясаиtляриндян вя эяmи 
щаггында олан mялуmаtлардан    

 

Сяфяр цчцн tяляб олунан 
аваданлыг, хяриtяляр, 
навигасийа вясаиtляри 
сяфярин  tящлцкясиз 
кечmяси цчцн сечилир вя 
она mцвафигдир 

 

Йолун планлашдырылmасы 
сябябляри, факtлар вя 
mцвафиг mянбя вя 
няшрлярдян ялдя 
олунmуш сtаtисtик 
mялуmаtлара ясасланыр 

Эяmинин mювгейини 
(олдуьу йери), курсларын, 
mясафялярин вя заmанын 
щесабланmасы 
навигасийа аваданлыьы 
цчцн дягиглийин гябул 
едилmиш tялябляри 
чярчивясиндя дцзэцн 
йериня йеtирилир 

Цзэцчцлцк цчцн олан 
бцtцн поtенсиал 
tящлцкяляр дягиг tяйин 
олунур   

 

Эяmинин mювгейини 

(олдуьу йери) 
mцяййянляшдирmяк 
вя исtянилян 

васиtялярля эяmинин 
mювгейинин 
mцяййянляшдирилmяси 

няtижяляринин дягиглийи 

 

 

 

 

Бцtцн шяраиtлярдя эяmинин 
mювгейинин mцяййянляшдирилmяси: 

.1 асtроноmиk mеtодларла 

.2 эяmинин олдуьу йерин дягиг 
гийmяtляндирилmяси цчцн mцвафиг 
хяриtялярдян, дянизчиляря билдириш вя 
диэяр няшрлярдян исtифадя еtmяк 
бажарыьыны дахил едяряк, сащил 
орийенtирляриндян исtифадя еtmякля 

.3 иш принсипляри щаггында 
хцсуси биликлярля, онларын 
mящдудиййяtи иля , сящвляринин 

mянбяйи иля,  сящв эюсtярижиляри 
ашкар еtmяк вя дягиг 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 

биринин вя йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш сцбуtун 
йохланылmасы вя 

гийmяtляндирилmяси: 

.1 хяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу уйьйнлашдырыла 
билярся 

.3 лабароtорийа 

аваданлыьындан исtифадянин 

tягдир олунmуш щазырлыьы 

исtифадя еtmякля: 

Эяmинин mювгейинин 
mцяййянляшдирилmяси 
цчцн сечилmиш ясас 
mеtод цсtцнлцк tяшкил 
едян шяраиt вя шярtляря 
цчцн  даща чох уйьун 
эялир 

Асtроноmик mеtодларын 
кюmяйи иля алынmыш 
эяmинин mювгейи 
дягиглийин mцmкцн ола 
билян щядляриндядир 

Йерцсtц орийенtирлярин 
кюmяйи иля ялдя олунан 
эяmинин mювгейи  
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mювгени алmаг цчцн tясщищ 

mеtодларына сащиб олmагла, 
mцасир  елекtрон 
радионавигасийа 

васиtяляриндян  исtифадя 

еtmякля 

 

 

 

.1 хяриtялярдян дяниз 

mяжmуяляриндян, 
планшеtлярдян, 
хроноmеtрлярдян, 

сексtанtлардан вя 

калкулйаtордан 

.2 хяриtялярдян, навигасийа 
вясаиtляриндян вя жищазлардан 
(азиmуt эцзэцсц, сексtанt, лаг, 
ехолоt, коmпас) вя исtещсалчынын  
tялиmаtы 

.3 радардан, yerüstü elektron 

mövqemüəyyənetmə 
сисtеmляридян, пейк навигасийа 
сисtеmляриндян вя mцвафиг 
навигасийа хяриtя вя 
вясаиtляриндян    

дягиглийин mцmкцн ола 
билян щядляриндядир 

Эяmинин няtижя еtибары 
иля mювгейинин дягиглийи 
лазыmи суряtдя 
гийmяtляндирилиб 

Елекtрон 
радионавигасийа 
вясаиtляринин кюmяйи иля 
алынmыш эяmинин 
mювгейи исtифадя 
олунан сисtеmин 
дягиглийиня олан 
tялябляр щядляриндядир. 
Эяmинин mювгейинин  
дягиг 
mцяййянляшдирилmясиня 
tясир эюсtярян mцmкцн 
олан сящвляр tяйин едилир 
вя эяmинин mювгейини 
mцяййянляшдирян 
сисtеmя  tясир эюсtярян 
сящвляри mиниmуmа 
ендирян mеtодлар лазыmи 
суряtдя tяtбиг едилир 

Коmпасын 
дцзялишляринин 

mцяййянляшдирилmяси 

вя nəzərə alınması 

 

   

Mагниt вя эирокоmпасларынын 
дцзялишлярини mцяййян еtmяк вя 

нязяря алmаг бажарыьы 

Mагниt вя эирокоmпасларын  иш 
принсипляри щаггында биликляр 

Эирокоmпасын ясас жищазы иля идаря 
олунан  сисtеmляр щаггында анлайыш 
вя  онларын  ясас tипляринин щярякяt 
принсипляри вя хидmяtин эюсtярилmяси 
щаггында биликляр     

Иmtащан вя ашаьыдакылардан биринин 
вя йа даща чохунун ясасында 
ялдя едилmиш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2 tягдир олунmуш tренаъор 

щазырлыьы, müvafiq olduöu 

təqdirdə 

.3 лабораtорийа аваданлыьындан 
исtифадянин tягдир олунmуш 
щазырлыьы 

исtифадя еtmякля: 

асtроноmик mеtодлардан,  йерцсtц 
орийенtирлярин пленгляриндян вя 
mагниt  вя  эирокоmпасларын   
эюсtярижиляринин mцгайисясиндян    

Mагниt вя 
эирокоmпасларын 
дцзялишляринин  mеtодлары 
вя  tезлийи 
инфорmасийанын 
дягиглийини tяmин едир    

Ахtарыш-хиласедижи 
яmялиййаtларын 
ялагяляндирилmяси  

Beynəlxalq aeronaviqasiya və 
dənizdə axtarış-xilasetmə 

Əməliyyatlarına dair Qaydalard 

(İAMСАР) олан проседурлар 
щаггында биликляр вя онлары tяtбиг 
еtmяк бажарыьы   

 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун 

ясасында ялдя едилmиш сцбуtун 

гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

 .2 tягдир олунmуш tренаjор 
щазырлыьы, яэяр бу уйьйнлашдырыла 

билярся 

.3 лабораtорийа аваданлыьындан 
исtифадянин tягдир олунmуш 
щазырлыьы 

исtифадя еtmякля: 

mцвафиг вясаиtлярдян, 

хяриtялярдян, mеtеролоъи 

mялуmаtлардан, яmялиййаtа жялб 

олунан эяmилярин 

хцсусиййяtляриндян, радиорабиtя 

Ахtарыш  вя хиласеtmя 
яmялиййаtларынын 
ялагяляндирилmяси цзря 
план бейнялхалг 
рящбярликляря вя 
сtандарtлара mцвафигдир 

 

Радиорабиtя təmin edilir 
вя ахtарыш вя хиласеtmя  
яmялиййаtларынын бцtцн 
mярщяляляриндя  
радиорабиtянин дцзэцн 
проседурлары  горунуб 
сахланылыр   
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вя диэяр mцmкцн олан 

вясаиtляр, щабеля 

ашаьыдакылардан бириндян вя йа 

даща  чохундан исtифадя 

едяряк: 

.1 САР  цзря tягдир олунmуш 
щазырлыг курсу 

.2 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу 

уйьйнлашдырыла билярся 

.3 лабораtорийа аваданлыьындан 
исtифадянин tягдир олунmуш 
щазырлыьы 

Нювбя чякmянин tяшкили 
вя проседурлары 

«Дяниздя эяmилярин tоггушmасынын 
гаршысынын алынmасы цзря 1972-ci il 
tarixli düzəlişlər edilmiş Бейнялхалг 
гайдалар»ын mягсядляринин  
mязmуну, tяtбиг олунmасы  
щаггында дярин биликляр 

Эяmи навигасийа нювбя чякmясинин 
ясас принсипляринин mязmуну, tяtбиги 
вя  mягсяди щаггында дярин биликляр 

 

 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун 

ясасында ялдя едилmиш сцбуtун 

гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу уйьйнлашдырыла 
билярся 

 Нювбя чякmянин tяшкили 
вя проседурлары tяйин 
едилир вя бейнялхалг 
гайдалара вя 
рящбярликляря mцвафиг  
олараг еля горунуб 
сахланыр ки, 
цзэцчцлцйцн 
tящлцкясизлийи, дяниз 
mцщиtинин горунmасы вя  
эяmинин вя эяmидяки 
инсанларын  tящлцкясизлийи 
tяmин едилсин 

Гярарын гябулу  
просесини tяmин едян  

mцасир навигасийа 
сисtеmляриндян  
исtифадя еtmяк йолу 

иля tящлцкясиз 
цзэцчцлцйцн tяmин 

едилmяси 

 

Гейд. 

АРMВ-ын исtифадясинин 
гийmяtляндирилmяси вя 
щазырлыьы, йалныз АРMВ–
ла tяжщиз олунmаmыш 
эяmилярдя ишляйян 
шяхсляр цчцн tяляб 
олунmур. Бу 
mящдудиййяt mцвафиг 
дянизчийя верилян 
tясдигнаmядя якс 
олунmалыдыр  

Сисtеmлярин хяtалары щаггында билик 
вя  навигасийа сисtеmляринин исtисmар 
аспекtляри щаггында дярин биликляр 

Эюрцнцшцн олmадыьы щалларда 
эяmисцрцжцлцйц tехникасы 

Tоггушmанын гаршысыны алmаг вя 
tящлцкясиз цзэцчцлцйц идаря еtmяк 
цчцн эяmинин идаря олунmасы цзря 
гярар гябул еtmяк mягсяди иля, 
радар вя АРMВ дахил еtmякля, бцtцн 
mянбялярдян алынан навигасийа 
инфорmасийаларынын гийmяtляндирилmяси 

Цзэцчцлцйц щяйаtа кечирmяк цчцн  
mцmкцн олан бцtцн навигасийа 
mялуmаtларындан  опtиmал исtифадя 
олунmасы вя гаршылыглы ялагя 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун, 
həmçinin  АРMВ  tренаъору 
ясасында ялдя едилmиш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу уйьйнлашдырыла 
билярся 

.3 лабораtорийа аваданлыьындан 
исtифадянин tягдир олунmуш щазырлыьы 

Naviqasiya 

avadanlığından və 
sistemlərindən  алынmыш 
инфорmасийалар, 
аваданлыьын 
mящдудлуьуну вя 
цсtцнлцк tяшкил едян  
шяраиt вя шярtляри нязяря 
алmагла, дцзэцн шярщ 
олунур  вя анализ едилир 

 

 

Щяддян арtыг 
йахынлашmанын вя йа 
диэяр эяmилярля 
tоггушmанын 
гаршысыны алmаг  цчцн 
йериня йеtирилян 
щярякяtляр “Дяниздя 
эяmилярин 
tоггушmасынын 
гаршысынын алынmасы  
цзря 1972-ci il tarixli 

düzəlişlər edilmiş 
Бейнялхалг 
гайдалар”а mцвафигдир 

Dəniz üzgüçülüyünün 

təhlükəsizliyini təmin 
etmək məqsədilə qərar 

verməyi asanlaşdıran 
Elektron Xəritə 
Displeyinin və 
İnformasiya 
Sistemlərindən və 

İstismar prosedurlarının, sistemin 

fayllarının və məlumatların 
idarəedilməsi, o cümlədən: 

.1 qəbul edilmiş qaydalara 

uyğunluğu təmin etmək məqsədilə 
satınalma, lisenziyalaşdırma və 

xəritədəki məlumatların, habelə 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа 
даща чохунун ясасында ялдя 
едилmиш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси: 

1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу уйьйнлашдырыла 

EXDİS-in istismar 

prosedurları qəbul 
edilmişdir, tətbiq edilir 
və onlara nəzarət edilir 

Dəniz üzgüçülüyünün 
təhlükəsizliyinə riskin 

azaldılması məqsədilə 
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əlaqəli naviqasiya 
sistemlərindən istifadə 
etmək 

Qeyd: Yalnız Elektron 
Xəritə Displeyinin və 

İnformasiya Sistemlərlə 
(EXDİS) təchiz 
olunmayan gəmilərdə 
xidmət edənlərdən 
Elektron Xəritə 
Displeyinin və 
İnformasiya Sistemləri 

üzrə hazırlıq və 
qiymətləndirmə tələb 
edilmir. 
Bu kimi məhdudiyyətlər 

müvafiq dənizçinin 

təsdiqnamələrində öz 

əksini tapmalıdır 

proqram sisteminin yenilənməsi 

.2 sistemin və məlumatların 
yenilənməsi, o cümlədən EXDİS 

sisteminin istehsalçının məhsulun 

təkmilləşdirilməsinə uyğun olaraq 
yenilənməsi 

.3 sistemin konfiqurasiyasını həyata 

keçirmək və təmin etmək, habelə 
faylların ehtiyat surətinin 

yaradılması 

.4 qəbul edilən qaydalara uyğun 
olaraq sistem jurnallarının 

yaradılması və təmin edilməsi 

.5 Qəbul edilən qaydalara uyğun 
olaraq gəmi marşrutunun 

planlaşdırılması fayllarının 

yaradılması və təmin edilməsi 

.6 sisteminin funksiyalalarının, 

həyəcan siqnalının parametrlərinin 
və istifadəninin cavab tədbirlərinin 
yoxlanılması üçün EXDİS üzrə 

qeydiyyat kitabından və izləmə 

tarixi funksiyalarından istifadə 
etmək 

Keçidin nəzərdən keçirilməsi, 

marşrutun planlaşdırılması və 
sisteminin funksiyalarının nəzərdən 

keçirilməsi məqsədilə EXDİS-in 

təsviri canlandırma funksiyasından 
istifadə edilməsi 

билярся 

.3 EXDİS üzrə təsdiq edilmiş 
hazırlıq 

görülən tədbirlər 

Щаванын вя 
океанографик шяраиtлярин 
прогнозу 

Йерли шярtляри вя факсmил рабиtяси иля 
алынан инфорmасийаны нязяря алараг, 
синопtик хяриtяни охуmаг вя йерли 
щаваны прогнозлашдырmаг бажарыьы 

 Mцхtялиф щава нювляринин 
харакtерисtикалары щаггында билик, 
tропик сиклонлары вя онларын 
mяркязляриндян  вя tящлцкяли 
рцбляриндян йан кечmяни дахил 
еtmякля  

Океан ахынлары щаггында билик 

Габарmанын елеmенtлярини 
щесаблаmаг бажарыьы 

Габарmалар вя ахынлар цзря  бцtцн 
mцвафиг навигасийа вясаиtляриндян 
исtифадяеtmя   

Иmtащан вя ашаьыдакылардан биринин 
вя йа даща чохунун ясасында 
ялдя едилmиш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси: 

 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2 лабораtорийа аваданлыьындан 
исtифадянин tягдир олунmуш 
щазырлыьы 

 

Mцяййян дювр цчцн 
щаванын mцmкцн 
прогнозлары ялдя 
едилян бцtцн 
инфорmасийаларa 
ясасланыр 

 

Цзэцчцлцйцн 
tящлцкясизлийини 
горуйуб сахлаmаг 
цчцн йериня йеtирилян 
щярякяtляр эяmиляр 
цчцн tящлцкя рискини 
азалдыр 

Гябул олунmасы 
нязярдя tуtулан 
щярякяtляр сtаtисtик 
mялуmаtлара вя 
факtики щава шяраиtинин 
mцшащидя олунmасы 
иля ясасландырылmышдыр    

Naviqasiya üzrə 

fövqəladə zamanı 
cavab tədbirləri 

Эяmини сащил дайазлыьына  
mягсядли оtурtmа заmаны эюрцлян 
ещtийаt tядбирляри 

Сайа оtурtmанын гачылmаз олдуьу 
щалларда вя  эяmи сайа 
оtурдугдан сонра йериня 
йеtирилmяли олан щярякяtляр 

Иmtащан вя пракtики tялиmаt, 
эяmидя иш tяжрцбяси вя гяза 
щалларында щярякяtляр цзря пракtики 
tялиmляр ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун  гийmяtляндирилmяси 

Исtянилян проблеmин 
нювц вя mигйасы tез 
ашкара чыхарылыр вя 
щярякяt вя гярарлар 
эяmи сисtеmляринин 
исtянилян дцзэцн 
олmайан 
функсийасындан 
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Кюmякли вя йа кюmяксиз эяmинин 
сайдан чыхарылmасы 

Яэяр  tоггушmа гачылmаздырса, 
эюрцлmяли олан щярякяtляр  вя 
tоггушmадан сонра  вя йа щяр 
щансы бир сябябдян эювдянин 
сукечирmязлийи писляшяркян йериня 
йеtирилmяли олан щярякяtляр 

Эяmинин цзэцчцлцк  
габилиййяtинин горунуб 
сахланылmасы уьрунда апарылан 

mцбаризянин  

гийmяtляндирилmяси 

Fövqəladə hallar zamanı сцканын 
идаряолунmасы 

Гяза  йедякляmя гурьусу вя 
йедякляmя проседурлары  

йаранан tясири 
mиниmуmа ендирир 

 

Рабиtя  сяmярялидир вя 
tяйин олунmуш 
проседурлара уйьун 
эялир 

 

Гярарлар вя щярякяtляр 
эяmидя олан инсанларын 
tящлцкясизлийиня 
mаксиmуm кюmяклик 
эюсtярир 

 

 

Исtянилян шяраиtлярдя 
эяmинин mаневр еtmяси 
вя идаря олунmасы 

Исtянилян щалларда эяmинин mаневр 
еtmяси вя идаря олунmасы, 
ашаьыдакылары дахил еtmякля: 
1.дяниз бялядчиси сtансийасына 
йахынлашаркян вя щава шяраиtини, 
габарmа вязиййяtини, юtцб кечmяни 
вя tорmоз йолуну нязяря алmагла, 
дяниз бялядчиляринин эяmийя 
mинmяси вя дцшmяси заmаны 
mаневреtmя 

.2  ахынын, кцляйин, кил алtында  
дяринлийин аз олmасынын 
идаряеtmяйя  tясирини нязяря 
алmагла,  эяmинин чайла, есtуари 

(чай аьзы) иля, чяtин кечилян 
суларда цзmяси заmаны идаря 

олунmасы 

.3 сабиt бужаг сцряtи иля дюнmя 
tехникасындан исtифадя еtmяк 
.4 сцряtдя, борt вя кил 
йырьаланmасында суйаоtуруmун 
арtmасы иля кил алtындакы  ещtийаt 
суйун азалmасыны нязяря алmагла, 
дайаз йердя mаневреtmя 

.5 щярякяt едян эяmиляр арасында 
гаршылыглы ялагя вя щабеля юз эяmиси 
иля йахынлыгдакы сащил арасында 
гаршылыглы ялагя (канал еффекtи) 

.6 кцляйин mцхtялиф шяраиtляриндя, 
ахын вя габарmа заmаны йедяк  

эяmиси иля вя йа йедяк эяmиси  
олmадан эяmинин кюрпцйя 
йаналmасы  вя кюрпцдян 

айрылmасы 

.7 эяmи иля йедяк эяmисинин 
гаршылыглы ялагяси 

.8 эцж  mеханизmляриндян вя 
mаневреtmя сисtеmляриндян 
исtифадяеtmя 

.9 лювбяр дайанажаьынын 
сечилmяси; бир вя йа ики лювбярин 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 
олуниуш щазырлыг сtаъы 

.3 инсан tяряфиндян идаря олунан 
эяmи mоделиндя, яэяр о 
исtифадя олунубса, tягдир 
олунmуш щазырлыг 

 

Кюрпцйя йаналmаьа вя 
лювбярдя дайанmаьа 
даир бцtцн гярарлар 
эяmинин  вя mцщяррик 
гурьуларынын 
mаневреtmя 
харакtерисtикаларына вя 
эяmи кюрпцдян 
эедяркян  вя йа 
лювбяря дайанаркян  
tясир едя биляжяк 
гцввялярин лазыmи 
суряtдя 
гийmяtляндирилmясиня 
ясасланыр   

 

Эяmини mцхtялиф 
йцкляmя вя щава  
шяраиtляриндя  
tящлцкясиз идаря еtmяк  
цчцн, дайаз  вя чяtин 
кечилян суларын, бузун, 
сащиллярин, габарmа 
шяраиtляринин, кечян 
эяmилярин вя эяmинин 
юзцнцн йараtдыьы  
дальанын mцmкцн 
еффекtляри эяmи 
щярякяtдя оларкян tаm 
гийmяtляндирилир   
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лювбяр дайанажаьынын сых олдуьу 

йердя гойулmасы вя лювбяр 
зянжринин лазыmлы узунлуьунун 
сечилmясиня tясир эюсtярян 

аmилляр 

.10 «лювбяр  сахлаmыр» вязиййяtи, 
лювбярин tяmизлянmяси                

Исtянилян шяраиtлярдя 
mаневреtmя вя 
эяmинин идаря 
олунmасы (арды) 

.11 зядялянmиш  вя зядя алmаmыш 
эяmинин док tяmириня гойулmасы 

.12  фырtына шяраиtдя эяmи иля 
mаневреtmя вя эяmини 
идаряеtmя, гязайа уьрайан 
дяниз вя щава эяmисиня 
кюmяйин эюсtярилmяси дахил 
едилmякля; йедякляmя; 
идаряолунmаз эяmинин 
дальайа mцнасибяtдя 
tящлцкясиз вязиййяtдя 
сахланылmасы вясаиtляри дрейфин 
азалдылmасы  вя йаьдан 
исtифадя олунmасыны  

13. фырtыналы щавада нювбяtчи 

qayıqların, хиласедижи qayıqları 
вя йа саллары суйа саланда 
mаневреtmя заmаны ещtийаt 
tядбирляри 

14. зяряр чякmишляри нювбяtчи 
шлйупкаларындан, хиласедижи 
шлйупкалардан вя йа саллардан 
эяmийя галдырmаг цсуллары 

.15 ади tип эяmилярин mаневреtmя 
харакtерисtикпларыны 
mцяййянляшдирmяк бажарыьы, 
tорmоз йолларына вя mцхtялиф 
суйаоtуруm вя сцряtлярдя 
сиркулйасийа диаmеtриня хцсуси 
диггяt йеtирmякля 

.16  юз эяmиси иля йанашы эедян 
дальадан   зядя алmаmаг 
цчцн азалдылmыш  сцряtля 
цзmяйин ящяmиййяtи 

17.бузда вя бузун йахынлыьында 
цзяркян вя  йа эяmи бузла 
юрtцлдцйц щалларда  эюрцлян 
пракtики tядбирляр 

.18  эяmинин щярякяtляринин   
бюлmя сисtеmляриндян вя  
щярякяtляринин идаряеtmя  
сисtеmляриндян  вя 
mаневреtmядян  исtифадя 
олунmасы  

  

Mцщяррик гурьусунун 
mясафядян 
идаряолунmа сисtеmинин 
вя mашын шюбяси 
сисtеmляринин вя 
хидmяtляринин исtисmары 

Эяmи эцж гурьуларынын иш принсипляри 

Кюmякчи эяmи mеханизmляри 

Mашын шюбясиндя исtифадя олунан 
дяниз tерmинляри щаггында цmуmи 
билик 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун 

ясасында ялдя едилmиш сцбуtун  

гийmяtляндирилmяси 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2  tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу tяtбиг олунан 
билярся 

Эцж гурьусу, йардыmчы  
mеханизmляр вя 
аваданлыглар, tехники 
tяснифляря уйьун олараг 
вя tящлцкясиз щядлярдя 
исtисmар олунур 
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Функсийа: Идаряеtmя сявиййясиндя йцкцн еmалы вя йерляшдирилmяси 

СЯРИШTЯ БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ ПЕШЯКАРЛЫГ 
СЯРИШTЯНИ НЦMАЙИШ 

ЕTДИРЯН MЕTОДЛАР 

СЯРИШTЯНИ 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯ

К ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Планлашдырmа вя йцкцн  
tящлцкясиз 
йцклядилmяси,  
йерляшдирилmяси, 
бяркидилmяси вя  сяфяр 
заmаны йцкя хидmяtин 
эюсtярилmяси вя йцкцн 
бошалдылmасы 

Йцкцн tящлцкясиз еmалы, йерляшдирилmяси, 
бяркидилmяси вя дашынmасы иля ялагядар 
mцвафиг бейнялхалг гайдалар, mяжялля вя 
сtандарtларын щаггында билик вя бу билийи 
tяtбиг еtmяк бажарыьы 

Йцкцн  суйаоtуруmа вя даваmлылыьа 
вя йцк яmялиййаtларына tясири  

щаггында билик 

Эювдянин dayanıqlılığı və differenti 

üzrə diaqramlardan, gərginliyi 

hesablayan avadanlıqlardan, o 

cümlədən məlumat bazası üzrə 

avtomatik avadanlıqlardan istifadə,  

həmçinin эювдянин эярэинлийини  

mцнасиб щядлярдя сахлаmаг цчцн 
йцкляmя вя балласtлаmа  гайдалары  

щаггында билик  

Эяmидя йцклярин йерляшдирилmяси вя 
бяркидилmяси, бура эяmи йцк 
mеханизmляри вя йцкц бяркиtmяк цчцн 
аваданлыг да дахилдир  

 

Йцкляmя-бошалtmа яmялиййаtлары, 
“Йцклярин tящлцкясиз йерляшдирилmяси 
вя бяркидилmяси  пракtикасы” щаггында 

Mяжяллядя эюсtярилmиш йцкляря  

хцсуси диггяt йеtирmякля   

Tанкерляр вя tанкер яmялиййаtларı 
цзря цmуmи билик   

Quru yük gəmilərinin istismarı  və 

konstruksiyasına dair 

məhdudiyyətlər haqqında biliklər 

Quru yüklərin yüklənməsi, 

boşaldırlması və səfər zamanı 

qorunması haqqında bütün mövcud 
gəmi məlumatlarını istifadə etmək 

bacarığı 

İMDG Məcəllə, İMSBC Məcəllə, 
MARPOL 73/78 III və V Əlavələrinin 

və digər müvafiq alətlərin 

müddəalarına və digər məlumatlara 
uyğun olaraq yüklərin təhlükəsiz 

yüklənməsi prosedurlarının qəbul 
edilməsi bacarıqları 

Gəmi və terminal işçiləri arasında 

effektiv kommunikasiyanın 
yaradılması və iş münasibətlərinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə əsas 

prinsipləri izah etmək bacarığı  

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы 

.2 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу 
уйьунлашдырыла билярся 

 

исtифадя еtmякля: 

дayanıqlılıq, суйаоtуруm вя  
эярэинлик сипярляри щаггында 
mялуmаtлар, диаграmлар вя 
эяmи эювдясиндя эярэинлийи 
щесаблаmаг цчцн  аваданлыг  

 

Йцкцн вязиййяtиня 
нязаряt 

олунmасынын tезлийи 
вя  щяжmи йцкцн 
харакtериня вя 

цсtцнлцк tяшкил едян 

шярtляря mцвафигдир 

Йцкцн вязиййяtиндя 
вя йа tяснифиндя   
гябуледилmяз вя йа 
эюзлянилmяйян 
дяйишикликляр tез 
mцяййянляшдирилир  вя 
дярщал эяmинин вя 
эяmидяки инсанларын 
tящлцкясизлийиня 
йюнялmиш, вязиййяtи 
дцзялtmяк цзря  
tядбирляр эюрцлцр  

Йцк яmялиййаtлары 
mцяййян  олунmуш 
норmаtив tялябляр вя 
проседурлара mцвафиг 
олараг планлашдырылыр вя 
щяйаtа кечирилир 

Эювдянин 
даваmлылыьынын вя 
эярэинлийинин сяфяр 
заmаны даиmа 
tящлцкясиз щядлярдя 
галmасы цчцн йцкцн 
йерляшдирилmяси вя 
бяркидилmяси tяmин 
едилир     

Yük yerləinə, lyuk 

qapaqlarına və ballast 
tankları üzrə məruzə 

Standart Quru yük gəmisinin əhəmiyyətli 

konstruksiya hissələrinin mökhəmliyinə 
dair məhdudiyyətlərhaqqında biliklər və 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш 

Qiymətləndirmə 

qəbul edilmiş 
prinsiplərə, əsaslı 
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edilən zədələrin və 

çatışmazlıqların 
qiyməltləndirilməsi və 
müvafiq tədbirlərin 

görülməsi 

əyilmə halları və yerdəyişmənin gücü 

üzrə verilən məlumatları şərh etmək 
bacarığı 

Korriziyanın, yorğunluğun və qeyri-

adekvat yük əməliyyatlarının quru yük 
gəmisinə zərər verməsinin qarşısını 
alınmasının üsullarını izah etmək 

сцбуtун гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы 

.2 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу 
уйьунлашдырыла билярся 

Istifadə etməklə: 

дayanıqlılıq, суйаоtуруm вя  
эярэинлик сипярляри щаггында 
mялуmаtлар, диаграmлар вя 
эяmи эювдясиндя эярэинлийи 
щесаблаmаг цчцн  аваданлыг 

 

mülahizələrə 

əsaslanır, habelə 

düzgün şəkiləd 
yerinə yetirilir. 
Qəbul edilən 

qəraralar 

düzgündür və 
gəminin 

təhlükəsizliyi və 

üstünlük təşkil edən 

şərait nəzərə alınır 

Tящлцкяли йцклярин 
дашынmасы 

Tящлцкяли йцклярин дяниз йолу иля 
дашынmасы цзря бейнялхалг гайдалар, 
сtандарtлар, mяжялляляр вя tювсийяляр, 
бура «Tящлцкяли йцклярин дяниз йолу иля 
дашынmасы щаггында» Бейнялхалг 
mяжялляси (IMDG Code) вя «Bərk 

qalama yükləri щаггында» mяжялля 
(İMSBC Code)  дя дахилдир 

Tящлцкяли, зярярлы вя зящярли йцклярин 
дашынmасы; йцкляmя вя  бошалtmа вя 
сяфяр заmаны йцкя mцнасибяtдя  
ещtийаt tядбирляри 

Иmtащан вя 
ашаьыдакылардан биринин вя 

йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун 

гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 

олуниуш щазырлыг сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу 
уйьuнлашдырыла билярся 

Йцкцн  планлашдырылан 
пайлашдырылmасы еtибарлы 
инфорmасийайа 
ясасланыр вя tясдиг 
олунmуш рящбярлик вя 
норmаtив tялябляря 
mцвафиг йериня йеtирилир 

Tящлцкя щаггында 
инфорmасийалар, хцсуси 
tялябляр еля форmада 
йазылыр ки,  гяза 
щадисяси баш вердикдя 
бу гейдляри асан 
ашкар еtmяк олсун   

Функсийа:  Идаряеtmя сявиййясиндя эяmи яmялиййаtлары вя эяmидяки инсанлара гайьы 

СЯРИШTЯ БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ ПЕШЯКАРЛЫГ 
СЯРИШTЯНИ НЦMАЙИШ 
ЕTДИРЯН MЕTОДЛАР 

СЯРИШTЯНИ 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯ

К ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Суйаоtуруmа,  

даваmлылыьа  вя 
эювдянин эярэинлийиня 
нязаряt  

Эяmинин гурулушунун ясас принсиплярини, 
нязяриййяни вя суйаоtуруmа вя 
даваmлылыьа tясир  едян аmилляри 
анлаmаг, щабеля суйаоtуруmу вя 
даваmлылыьы tяmин еtmяк цчцн эюрцлян 
tядбирляр  

 Зядянин вя беля зядяалmадан 
сонра эяmидя  щяр щансы бир 

бюлmяни  субасmа няtижясиндя  
суйаоtуруmа вя эяmинин 
даваmлылыьа эюсtярдийи tясири, щабеля  

гябул едилmяси лазыm олан якс 

tядбирляр щаггында билик  

Эяmинин даваmлылыьына даир  БДT 
tювсийяляри щаггында билик   

Иmtащан вя 

ашаьыдакылардан биринин вя 
йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш 

сцбуtун  

гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 
олунmуш щазырлыг сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу 
уйьйнлашдырыла билярся 

Даваmлылыг вя 
эювдядяки эярэинлик 
бцtцн сяфяр ярзиндя 
tящлцкясиз щядлярдя  
галыр  

Дяниздя инсан 
щяйаtынын  
tящлцкясизлийини, 

mühafizə вя дяниз 
mцщиtинин горунmасыны 
tяmин едян норmаtив 
tяляблярин вя 
tядбирлярин ижрасына 
mцшащидя вя нязаряt  

Бейнялхалг сазиш вя 
конвенсийаларда сахланылан 
бейнялхалг дяниз щцгуглары  

щаггында билик 

Ашаьыдакылара хцсуси диггяt йеtирилmялидир: 

.1  бейнялхалг конвыенсийалар иля эяmиляр 
цчцн tяляб олунан шящадяtнаmяляр вя 
диэяр сянядляр, онлар нежя ялдя олуна 
биляр вя онларын  гцввядя олдуглары 
mцддяt  

Иmtащан вя 
ашаьыдакылардан биринин вя 
йа даща чохунун 

ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун  

гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 
олуниуш щазырлыг сtаъы 

Яmялиййаtлара вя 
эяmинин tехники 
хидmяtиня  олан 
mцшащидя 
проседурлары норmаtив 
tялябляря mцвафигдир 

 

Поtенсиал 
уйьунсузлуглар tез вя 
tаm ашкар олунур. 
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.2  «Йцк nişanı щаггында» 1966-cı il 
tarixli Бейнялхалг конвенсийанын mцвафиг 
tялябляриня уйьун вязифяляр 

.3 «Дяниздя инсан щяйаtынын 

mühafizəsinə dair» 1974-cü il tarixli 
Бейнялхалг конвенсийасынын mцвафиг 
mцддяаларына уйьун вязифяляр 

.4 «Dənizin эяmилярдян чиркляндирmянин 

гаршысынын алынmасы» haqqında 
Бейняхалг конвенсийайа mцвафиг  олан 
вязифяляр 

.5 дяниз саниtарийа декларасийалары  вя 
Бейнялхалг саниtарийа tялябляри 

.6 эяmинин, сярнишинлярин, щейяtин вя 
йцкцн  tящлцкясизлийиня даир бейнялхалг 
сянядляря уйьун вязифяляр 

.7 дяниз mцщиtинин эяmилярдян 
чиркляндирилmясинин гаршысыны алmаг цчцн 
mеtодлар вя васиtяляр 

.8 бейнялхалг сазиш вя конвенсийаларын  
ижра олунmасы  цзря mилли ганунверижилик               

.3 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу 
уйьйнлашдырыла билярся 

 

Шящадяtнаmялярин 
планлашдырылmыш 
tязялянmяси вя 
гцввядяолmа 
mцддяtинин 
узадылmасы 
йохланылmыш обйекt вя 
аваданлыгларын даиmи 
еtибарлыьыны tяmин едир  

Эяmинин, щейяt 
цзвляринин, сярнишинлярин  
tящлцкясизлийинин və 
mühafizəsinin tяmин 
едилmяси вя хиласедижи 
васиtяляр вя йаньын 
ялейщиня олан сисtеm 
гурьуларынын вя башга 
tящлцкясизлик 
сисtеmляринин  исtисmар 
шярtляри  

Хиласедижи васиtя вя mеханизmляря даир 
гайдалар щаггында дярин билик 

(Дяниздя инсан щяйаtынын mühafizəniə 
даир Бейнялхалг конвенсийа) 

Йаньынла mцбаризя вя эяmини 
tяркеtmя цзря tялиmлярин tяшкили 

Йаньын ялейщиня  сисtеmин гурьуларыны 
вя хиласедижи васиtяляри вя башга 
tящлцкясизлик сисtеmлярини ишляк 
вязиййяtдя сахлаmаг  

 Эяmидя fövqəladə щалларда бцtцн 

шяхслярин горунmасы вя mцдафияси  

цчцн йериня йеtирилmяси зярури олан 

щярякяtляр 

 Йаньын, парtлайыш, tоггушmа вя йа  
эяmи сайа оtурдугдан сонра зярярин 
mящдудлашдырылmасы вя эяmинин хилас 
едилmяси цзря олан щярякяtляр 

Иmtащан вя эяmидя пракtики 
tялиmаt вя tягдир олунmуш 
щазырлыг вя tяжрцбя ясасында 
ялдя едилmиш сцбуtун  
гийmяtляндирилmяси   

Йаньынын ашкар 
олунmасы вя 
tящлцкясизлик 
сисtеmляриня нязаряt 
проседурлары еля 
tяmин олунур ки, 
гязаны  хябяр верян 
сигналлар tез ашкар 
едилир вя hərякяtляр 

fövqəladı hallar üzrə 
tясдиг олунmуш 
проседурлара уйьун 
щяйаtа кечирилир  

Фювгяладя tədbirlər  
планларынын вя цзmя 
габилиййяtини горуйуб 
сахлаmаг уьрунда 
mцбаризя цзря 
схеmлярин ишляниб 
щазырланmасы вя щабеля, 
гяза щалларында 
щярякяtляр     

Фювгяладя tədbirlər планларыынын 
щазырланmасы 

Эяmинин консtруксийасы, цзэцчцлцк 
габилиййяtинин горунуб сахланылmасы 
уьрунда mцбаризя дахил олmагла 

 Йаньынын гаршысыны алан, ону ашкар едян 
вя йаньыны сюндцрян mеtодлар вя 
васиtяляр 

Хиласедижи васиtялярин функсийалары вя 
онлардан исtифадяеtmя 

Иmtащан вя эяmидя  tягдир 
олунmуш щазырлыг вя tяжрцбя 
ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси   

Фювгяладя щалларда 
олан щярякяt 
проседурлары гяза 
щаллары цчцн 
mцяййянляшдирилmиш 
щярякяt планларына 
mцвафигдир  

Liderlik və idarəetmə 
bacarıqlarından istifadə 

 

 

 

 

 

 Эяmи heyətinin idarə edilməsi вя 
щазырлыьы щаггында билик 

Müvafi бейнялхалг конвенсийалар вя 
tювсийяляр, щабеля mилли ганунверижилик  
щаггында  биликляр 

Tapşırıqların və vəzifələrin idarəedilməsi 

bacarıqları, o cümlədən: 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа 
даща чохунун ясасында ялдя 
едилmиш сцбуtун  
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 
олуниуш щазырлыг сtаъы 

Щейяt цчцн tяйин 
олунmуш вязифяляр 
вя онларын ишляриня  
вя давранышларына 
гойулан tялябляр 
щаггында  
mялуmаtлар, mцвафиг 
шяхслярин фярдилийини 
нязяря алmагла  
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Liderlik və idarəetmə 

bacarıqlarından 
istifadə(ardı) 

.1 planlaşdırılma və koordinasiya 

.2 şəxslərin təyin edilməsi 

.3 vaxt və resurs çatışmazlığı 

.4 prioritetləşdirmə 

Resusrların effektiv idarəedilməsi  

haqqında biliklər və tətbiq etmə 

bacarıqları: 

.1 resursların bölüşdürülməsi, təyin 

edilməsi, prioritetləşdirilməsi 

.2 gəmidə və sahildə effektiv 

kommunikasiya 

.3 heyətin təcrübəsini nəzərə alan 

qərarlar 

.4 əminlik, liderlik, o cümlədən 

motivasiya 

.5 situasiya haqqında məlumat əldə 

etmək və məlumatlı olmaq 

Qərar qəbul etmə üsulları haqqında 

biliklər və onları tətbiq etmək 

bacarıqları: 

.1 situasiyanın və riskin 

qiymətləndirilməsi 

.2 seçimlərin müəyyənləşdirilməsi və 

nəzərə alınması 

.3 tədbirlər planının seçilməsi 

.4 əldə edilən nəticənin 
effektivliyinin qiymətləndirilməsi 

Standart istismar prosedurlarının 

hazırlanması, tətbiqi və nəzarət 

 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу 
уйьйнлашдырыла билярся 

верилир 

Щазырлыьын  вя 
фяалиййяtин 
mягсядляри mювжуд 
олан сяришtянин вя 
иmканларын 
гийmяtляндирилmясин
я, щабеля исtисmар 
tялябляриня ясасланыр  

Əməliyyatlar tətbiq 
edilən qaydalara 

uyğun olaraq həyata 
keçirilir   

Əməliyyatların 

planlaşdırırlması və 

resursların bölgüsü 

zəruri tapşırıqları 
icra etmək üçün 

düzgün qaydada 

prioritetləşdirilir 

Kommunikasiya 

aydındır və dəqiq 

şəkildə ötürülür və 
qəbul edilir 

Effektiv liderlik 

davranışları nümayiş 
etdirilir 

Gəminin, 

əməliyyatların və 

xarici mühitin 

mövcud və ehtimal 
edilən vəziyyəti 

haqqında anlayış 
müvafiq heyət 

üzvləri arasında 

bölüşdürülür 

Qərarlar mövcud 

vəziyyət üzrə ən 
səmərəlidir 

Əməliyyatlar 
effektivdir və tətbiq 
edilən qaydalara 

uyğun olaraq həyata 
keçirilir   

Эяmилярдя tибби 
йардыmын tяшкили вя идаря 
олунmасы 

Ашаьыдакы няшрлярдян исфадя еtmяк вя 
онларын mязmуну щаггында дярин 
биликляр: 

.1 эяmиляр цчцн Бейнялхалг Tибби 

Рящбярлик вя йа онун  mилли 

еквиваленtли   

.2 Бейнялхалг сигналлар tоплусунун tибб 
бюлmяси 

.3 Tящлцкяли йцклярля ялагядар 

Иmtащан вя tягдир олунmуш 
щазырлыг ясасында ялдя 
олунmуш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси  

Йериня йеtирилmиш 
щярякяtляр вя 
проседурлар 
дцзьцндцр вя mювжуд 
олан иmканлардан tаm 
исtифадя едир 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-nin müvafiq Model Kurslarından istifadə edilə bilər 
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щадисялярдя илк tибби йардыmын 
эюсtярилmяси цзря рящбярлик      

 

Бюлmя А-ЫЫ/3 

Сащилбойу üzgüçülükdə istismar edilən цmуmи tуtуmу 500 tондан аз олан эяmилярдя капиtанын 

нювбя кюmякчисинин вя эяmи капиtанларынын серtификаtлаşдырылmасы цчцн  mиниmал mяжбури tялябляр 

Капиtанын нювбя кюmякчиси 

Сяришtяйя tялябляр 

1 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс: 

.1 А-ЫЫ/3 жядвялинин 1-жи сцtунунда садаланан tапшырыг, вязифя вя mясулиййяtляри исtисmар 

сявиййясиндя ижра еtmякля сяришtя нцmайиш еtдирmялидир; 

.2 ЙГД-да радиорабиtя щяйаtа кечирmяк цчцн ян азы Радиорабиtя реглаmенtинин 

tялябляриня уйьун олан mцвафиг серtификаtа mалик олmалыдыр; 

.3 яэяр фялакяt заmаны рабиtя цзря ясас функсийаларын ижрасы она щяваля едилибся, 

Радиорабиtя реглаmенtинин mцддяаларына mцвафиг верилmиш вя йа tанынmыш mцвафиг 
серtификаtа mалик олmалыдыр. 

2 Серtификаtландырmа цчцн tяляб олунан mиниmал биликляр, анлайышлар вя пешякарлыг А-ЫЫ/3 

жядвялинин 2-жи сцtунунда верилmишдир. 

3 А-ЫЫ/3 жядвялинин 2-жи сцtунунда садаланан mясяляляр цзря биликлярин сявиййяси капиtанын 

нювбя кюmякчиляриня  нювбя чякmяк цчцн кифайяt еtmялидир. 

4 Нязяри биликлярин, анлайышларын вя пешякарлыьын лазыmи сявиййяйя чаtmасы цчцн щазырлыг вя 

tяжрцбя Щярякяtдя навигасийа нювбя чякmяйин ясас принсипляриня - А-ВЫЫЫ/2 бюлmясинин 4-1 

щиссясиня ясасланmалы вя щабеля, бу бюлmянин mцвафиг tяляблярини вя бу Mяжяллянин Б 

щиссясиндяки рящбярлийи нязяря алmалыдыр. 

5 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс сцбуt tягдиm еtmялидир ки, о,  А-ЫЫ/3 жядвялинин 

3 və 4-жц сцtунларында эюсtярилян сяришtяни нцmайиш еtдирmяк mеtодларына вя сяришtянин 

гийmяtляндирилmяси цчцн mейарлара mцвафиг олараг лазыmи сяришtя сtандарtына чаtmышдыр. 

Хцсуси щазырлыг 

6 Сащилбойу цзэцчцлцкдя mяшьул олан цmуmи tуtуmу 500 tондан аз олан эяmилярдя 

капиtанын нювбя кюmякчиси серtификаtыны алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс, щансы ки, ЫЫ/3 

гайдасынын 4.2.1-жи бяндиня mцвафиг олараг хцсуси щазырлыг кечmялидир, эяmидя tягдир едилmиш 

щазырлыг програmы кечmялидир. Бу щазырлыг програmы: 

.1 эяmилярдя ишляmяк цчцн tяляб олунан  иш сtаъ ярзиндя наmизядин бу Mяжяллянин Б-ЫЫ/1 

бюлmясиндяки рящбярлийи нязяря алmагла, капиtанын нювбя кюmякчисинин tапшырыглары,  
хидmяtи вязифяляри вя сяришtяляри цзря сисtеmаtик пракtики щазырлыг вя tяжрцбя алmасыны 

tяmин едир; 

.2 наmизядин tягдир едилmиш иш сtаъы кечдийи эяmилярдя коmандир щейяtинин ихtисаслы 
цзвляринин даиmи нязаряtи вя mцшащидяси алtында олmасыны tяmин едир; вя  

.3 лазыmи суряtдя щазырлыьын гейдиййаt киtабчасында вя йа она охшар сяняддя якс едилир. 

Капиtан 

 
 Hazırlıq üzrə qeydiyyat kitabçalarının hazırlanmasında BDT-nin müvafiq Model Kursları və Beynəlxalq Gəmiçilik Federasiyası 
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7 Сащилбойу цзэцчцлцкдя mяшьул олан цmуmи tуtуmу 500 tондан аз олан эяmилярдя 

капиtан серtификаtы алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс йухарыда шярщ олунан капиtанын нювбя  

кюmякчиси цчцн иряли сцрцлян tялябляря жаваб верmяли вя ялавя олараг капиtанын бцtцн 

вязифялярини йериня йеtирmяк цчцн билик вя бажарыгларынын сцбуtуну tягдиm еtmялидир. 

 

Жядвял А-II/3 

Сащилбойу цзэцчцлцкдя istismar edilən  цmуmи tуtуmу 500 tондан аз олан эяmилярин 

капиtанларынын нювбя кюmякчиляринин вя капиtанларын сяришtяляриня  олан mиниmал  tяляблярин 

xüsusiyyətləri 

Функсийа: Исtисmар сявиййясиндя эяmисцрцжцлцйц 

 Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

СЯРИШTЯ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 
СЯРИШTЯНИ НЦMАЙИШ ЕTДИРЯН  

MЕTОДЛАР 

СЯРИШTЯНИ 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Сащилбойу 
цзэцчцлцкдя  кечидин 

pланлашдырılmаsı və 
щяйаtа кечирилmяси, 
habelə эяmинин 
mювгейинин  
mцяййянляшдирилmяси 

Qeyd: Yalnız Elektron 
Xəritə Displeyinin və 
İnformasiya 

Sistemlərlə (EXDİS) 
təchiz olunmayan 
gəmilərdə xidmət 
edənlərdən Elektron 
Xəritə Displeyinin və 

İnformasiya 
Sistemləri üzrə 

hazırlıq və 
qiymətləndirmə tələb 
edilmir. 

Bu kimi 
məhdudiyyətlər 

müvafiq dənizçinin 
təsdiqnamələrində öz 

əksini tapmalıdır 

Эяmисцрцжцлцйц 

Эяmинин mювгейини 
ашаьыдакыларын кюmяйи иля 
mцяййянляшдирmяк бажарыьы: 

 .1 сащил орийенtирляри 

.2 mайак, нишан вя буйлар 
дахил олmагла, навигасийа 

avadanlıqlar 

.3 кцляйи, габарmаны, ахыны 
вя щесабланmыш сцряtи 
нязяря алmагла йолун  
щесабланmасы 

 

Дяниз навигасийа 
хяриtяляриндян, лоtсийа, 
габарmа жядвялляри, 
дянизчиляря билдиришляр, 
радионавигасийа 
хябярдарлыглары, эяmилярин 
щярякяtи цчцн 
mцяййянляшдирилmиш йоллар 
щаггында mялуmаt киmи 
вясаиtлярдян исtифадя еtmяк 

bacarıqları və  дярин биликляр 

Gəmilərdən Məlumatın 

Ötürülməsi Sisteminə dair 
Ümumi Prinsiplər və 
Gəmilərin Hərəkətinin 

İdarəedilməsi Xidmətinə dair 

prosedurlara uyğun olaraq 
məlumatları ötürmək 

Qeyd: bu maddə yalnız 

kapitanların 
sertifikatlaşdırılması zaman 
tələb edilir 

 Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш сцбуtун  
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир олуниуш 
щазырлыг сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу tяtбиг олуна 
билярся 

.4 лабораtорийа аваданлыьындан 
исtифадя еtmякля tягдир олунmуш 
щазырлыг 

 

исtифадя еtmякля: 

хяриtя каtалогларындан, 
хяриtялярдян, навигасийа 
вясаиtляриндян, радионавигасийа 
хябярдарлыгларындан, сексtанtдан, 
азиmуt эцзэцсцндян, елекtрон 
навигасийа аваданлыьындан, 
ехолоtдан,  коmпасдан  

Навигасийа хяриtя вя 
вясаиtляриндян ялдя едилmиш 
mялуmаt ишя уйьун эялир, 
дцзэцн шярщ едилир вя mцнасиб 
tяtбиг едилир 

 Эяmинин mювгейини 
mцяййянляшдирmяйин ясас 
mеtоду цсtцнлцк tяшкил едян 
шяраиt вя шярtляря даща чох 
уйьун эялир 

Эяmинин mювгейи 
жищазларын/сисtеmлярин йол 
верилян хяtалары щцдудларында 
tяйин едилир 

Эяmинин mювгейини tяйин едян 
ясас mеtодун еtибарлылыьы 
mцвафиг вахt фасиляляри иля  
йохланылыр 

Навигасийа щаггында верилян 
mялуmаtларын щесабланmасы вя 
юлчцлmяси дягигдир 

Сечилян навигасийа хяриtяляри ян 
бюйцк mигйаса mалик olmaqla, 
бу цзmя району цчцн 
mцнасибдир, хяриtя вя 
навигасийа вясаиtляри сон дахил 
олmуш mялуmаtа ясасян 
tясщищ олунmушдур 

 

Сащилбойу 
цзэцчцлцкдя  кечидин 

pланлашдырılmаsı və 

Aşağıdakıları nəzərə 

almaqla sahilboyu yolların 

planlaşdırılması üzrə 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан биринин 
вя йа даща чохунун ясасында 
ялдя едилmиш сцбуtун  

Сечилmиш хяриtяляр, цзэцчцлцк 
районлары цчцн,  уйьун эялян 
вясаиtлярля бирликдя эяmидя олан 
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щяйаtа кечирилmяси, 
habelə эяmинин 
mювгейинин  
mцяййянляшдирилmяси 
(арды)  

mцнасиб mеtодларынын tяtбиг 
олундуьу исtянилян шяраиtдя  
сяфярин планлашдырылmасы вя 
эяmисцрцжцлцйц: 

.1 чяtин кечилян сулар  

.2 mеtеоролоъи шярtляр  

.3 бузлар 

.4 mящдуд эюрцmя 

.6 щярякяt бюлmяляринин 
сисtеmляри 

.7 gəmilərin hərəkətinin 

idarəolunması xidmətinin 
tətbiq edildiyi rayonlar(VTS) 

.8 Yüksək qabarmanın 

olduğu ərazilər 

Qeyd: Bu maddə yalnız 

kapitanların 

sertifikatlaşdırılması zamanı 
tələb edilir 

EXDİS haqqında dərin 
biliklər və ondan istifadə 

etmək bacarığı 

 

Навигасийа васиtяляри вя 
аваданлыqлары 

Адяtян mцвафиг эяmилярдя 
гурулmуш бцtцн навигасийа 
васиtяляри вя 
аваданлыгларындан исtифадя 
еtmякля эяmини tящлцкясиз 
идаря еtmяк вя онун 
mювгейини 
mцяййянляшдирmяк  бажарыьы 

 

Коmпаслар 

Mагниt коmпасларынын хяtалары 
вя дцзялишляри щаггында 
биликляр 

Йерцсtц орийенtирлярдян 
исtифадя еtmякля коmпасын 
дцзялишлярини  
mцяййянляшдирmяк вя беля 
дцзялишляри щесаба алmаг 
бажарыьы     

гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2 EXDİS trenajoru üzrə təsdiq 
edilmiş hazırlıq 

 

 

 

 

Радар  tренаъорларында   tягдир 
олунmуш щазырлыг  ясасында ялдя 
олунmуш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси 

ян ири mигйаслы хяриtялярдир вя бу 
хяриtялярдя ян сон mялуmаtлара 
mцвафиг олараг tясщищляр 
едилmишдир 

 

 

 

 

 

 

Навигасийа сисtеmляринин ишинин 
йохланылmасы исtещсалчынын 
tювсийяляриня, йахшы дяниз 
tяжрцбясиня вя навигасийа 
аваданлыьына олан  исtисmар 
tялябляри цзря БДT-нин 
гяtнаmяляриня уйьун эялир 

 

 Радаrдан алынmыш 
mялуmаtларын шярщ  вя tящлили  
эяmисцрцжцлцйцнцн гябул 
олунmуш tяжрцбясиня 
mцвафигдир вя аваданлыьын 
mящдудиййяtини вя радаtын 
хяtаларыны нязяря алыр 

 

Mагниt коmпасларын 
дцзялишляри mцяййянляшдирилир 

вя курслара вя пеленгляря  

дцзэцн tяtбиг едилир      

Планлашдырmа, 
сащилбойу 
цзэцчцлцкдя  
эяmинин кечидин 
щяйаtа кечирилmяси  вя 
mювгейинин 
mцяййянляшдирилmяси 
(арды)  

Авtопилоt (авtосцкан) 

Авtопилоt сисtеmляри 
щаггында биликляр вя онларын 
исtисmар проседуралары; 
авtоmаtик идаряеtmядян  
авtоmаtлашдырылmыш (ял иля) 
идаряеtmяйя кечmяк вя 
яксиня;  идаряеtmя 
органларынын опtиmал ишя 
гурашдырылmасы 

Mеtеоролоэийа 

  Сцканла идаряеtmянин 
сечилmиш реъиmи, цсtцнлцк 
tяшкил едян щава шяраиtиня, 
дянизин вя эяmи ахынынын 
вязиййяtиня,  щабеля  
нязярдя tуtула билян 
mаневрляр цчцн даща 
ялверишлидир 

 

Mеtеоролоъи юлчцляр вя 
mцшащидяляр дягигдир вя 
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 Эяmи mеtеоролоъи 
жищазларындан алынmыш 
инфорmасийаларын шифрини 
ачmаг вя онлары шярщ 
еtmяк бажарыьы 

Щаванын mцхtялиф 
сисtеmляринин, mялуmаtларын 
верилmя гайдасы (ардыжыллыьы) 
вя гейдляр апарmаг 
сисtеmинин харакtерисtикасы 
цзря биликляр 

 Mювжуд mеtеоролоъи 
инфорmасийаны tяtбиг еtmяк 
бажарыьы 

кечидя уйьун эялир 

 

Mеtеоролоъи mялуmаtлар 
гийmяtляндирилир вя эяmинин 
tящлцкясиз цзэцчцлцйцнцн 
tяmин олунmасы цчцн tяtбиг 
едилир 

      

Tящлцкясиз щярякяtдя 
навигпсийа 
нювбясинин  чякилmяси  

Нювбянин чякилmяси 

«Дяниздя tоггушmанын 
гаршысынын алынmасына даир 
1972-ci il düzəlişlər edilmiş 
бейнялхалг гайдалар»ын 
mязmуну, tяtбиги вя 
mягсядляри щаггында дярин 
биликlər 

Щярякяtдя навигасийа 
нювбя чякmясинин ясас 
принсипляринин mязmуну 
щаггында билик 

«Эяmилярин 
mцяййянляшдирилmиш йоллары 
щаггында  цmуmи 
mцддяалар»а mцвафиг 
олараг эяmилярин 
mцяййянляшдирилmиш 
щярякяt йолларындан 
исtифадяеtmя   

Gəmilərdən Məlumatın 
Ötürülməsi Sisteminə dair 

Ümumi Prinsiplər və 
Gəmilərin Hərəkətinin 
İdarəedilməsi Xidmətinə 

dair prosedurlara uyğun 

olaraq məlumatları 
ötürmək 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан биринин 
вя йа даща чохунун ясасында 
ялдя едилmиш сцбуtун  
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир олунmуш 
щазырлыг сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу tяtбиг олуна  
билярся 

4. лабораtорийа аваданлыьындан 
исtифадя еtmякля tягдир олунmуш 
щазырлыг  

Нювбя чякmя,  tящвил верmя 
вя нювбядян эеtmя гябул 
олунmуш  принсипляря вя 
проседурлара mцвафигдир 

Лазыmи mцшащидя даиmа еля 
tярздя апарылыр ки, о, гябул 
олунmуш принсипляря вя 
проседуралара уйьун эялир 

Ишыглар, нишанлар вя сяс 
сигналлары, «Дяниздя  
tоггушmанын гаршысынын 
алынmасына даир 1972-ci il 
tarixli бейнялхалг 
гайдалар»да верилян 
tялябляря уйьун эялир вя 
дцзэцн tаныныр 

Эяmи hərəkətinin, эяmинин вя 
яtраф mцщиtин mцшащидяолунmа 
tезлийи вя tаmлыьы, гябул  едилmиш 
принсипляря вя проседурлара 
mцвафигдир  

Эяmилярин йахынлашmасы вя 
tоггушmасы щалларындан 
йайынmаг  цчцн йериня йеtирилян 
щярякяtляр  «Дяниздя  
tоггушmанын гаршысынын 
алынmасына даир  1972-ci il 
düzəlişlər edilmiş бейнялхалг 
гайдалар» а mцвафигдир 

Курсун  вя/вя йа сцряtин 
дяйишдирилmяси цзря олан 
гярарлар вахtлы-вахtында верилир 
вя цзэцчцлцйцн гябул олунmуш 
tяжрцбясиня mцвафигдир 

 

Эяmи  цзэцчцлцйц  иля 
ялагядар щярякяtлярин вя 

фяалиййяtлярин mцвафиг 
гейдляринин  апарылmасы  

сахланылыр 

Капиtанын  идаряедижи кюрпцдя  
вя  эяmидя дяниз 
бялядчисинин олдуьу дюврляр 
дахил едилmякля, tящлцкясиз 
цзэцчцлцк цчцн  mясулиййяt 
даиmа  дягиг 
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mцяййянляшдирилир 

Fövqəladə hallara 

qarşı cavab tədbirləri 

Ашаьыдакылары дахил еtmякля, 
fövqəladə halla üzrə 
проседурлар: 

.1 гяза щалларында 
сярнишинлярин tящлцкясизлийинин 
tяmин  едилmяси вя mцдафияси 
цзря эюрцлян ещtийаt tядбирляри 

.2  зядялярин илкин 
гийmяtляндирилmяси вя 
эяmинин цзэцчцлцк габилиййяtи 
уьрунда апарылан mцбаризя 

.3 tоггушmадан сонра йериня 
йеtирилmяли олан щярякяtляр 

.4  эяmи сайа оtурдугдан 
сонра йериня йеtирилmяли олан 
щярякяtляр    

Бундан башга, ашаьыдакы 
mаtериалы капиtанын 
серtификаtландырылmасына дахил 
еtmяк зяруридир: 

.1 сцканын fövqəladə hallar 

zamanı  идаря олунmасы 

.2  юз эяmисини вя йа 
диэяр эяmини йедяйя 

алmаг  цчцн гурьу 

.3 инсанларын судан 
галдырылmасы 

.4  гязайа уьрайан эяmийя 
кюmяйин эюсtярилmяси 

.5 лиmанда баш верян гяза 
щалларында йериня йеtирилmяли 
олан проседурлар щаггында 
биликляр 

 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан биринин 
вя йа даща чохунун ясасында 
ялдя едилmиш сцбуtун  
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир олунmуш 
щазырлыг сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу tяtбиг олуна 
билярся 

4. пракtики tялиmаt   

Гязанын нювц вя mигйасы 
dərhal tяйин олунур 

 

Илкин щярякяtляр вя яэяр 
зяруридирся,  эяmинин 
mаневрляри, фювгяладя 
вязиййяtдя олан щярякяtляр 
планларына mцвафиг йериня 
йеtирилир  вя  вязиййяtин tяжилилийиня  
вя гязанын харакtериня 
уйьунdur 

Фялакяt сигналы 
алынаркян едилян 
щярякяtляр 

Ахtарыш вя  хиласеtиmя 

Beynəlxalq aeronaviqasiya 

və dənizdə axtarış-xilasetmə 

Əməliyyatlarına dair 
Qaydalar (İAMСАР) 
щаггында биликляр   

Иmtащан вя пракtики tялиmаt вя йа 
яэяр бу tяtбиг олуна билярся, 
tренаъорда tягдир олунmуш 
щазырлыг ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун  гийmяtляндирилmяси 

Фялакяt сигналы вя йа 
fövqəladə hal щаггында 
хябяр дярщал tаныныр 

Фювгяладя tədbir планлары вя 
сярянжаmлар tяtбиг олунур вя 
онлара  риайяt  едилир 

Эяmинин mаневр 
еtmяси вя кичик 
эяmилярин эцж 
гурьуларынын идаря 
олунmасы 

Эяmинин mаневр еtmяси вя 
идаря олунmасы 

Tящлцкясиз mаневреtmяйя 
вя эяmинин идаря 
олуmасына tясир эюсtярян 
аmилляр щаггында билик 

Кичик эяmилярин эцж 
гурьулары вя кюmякчи 
mеханизmляри иля идиряеtmя 

Лювбяря гойmаг вя 
кюрпцйя йан алmаг цчцн  
mцнасиб проседурлар 

  

Иmtащан вя ашаьыдакылардан биринин 
вя йа даща чохунун ясасында 
ялдя едилmиш сцбуtун  
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

. 2 tядрис эяmисиндя tягдир олуниуш 
щазырлыг сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу tяtбиг олуна  
билярся 

Эяmинин эцж гурьусунун,  
сцканла  идаряеtmя 
сисtеmляринин  вя елекtрик 
енеръиси  сисtеmляринин 
tящлцкясиз исtисmар щядляри 
норmал mаневреtmя шяраиtиндя  
щядди ашmыр  

Эяmинин курсунун  вя 

сцряtинин дяйишдирилmяси  
цзэцчцлцк tящлцкясизлийинин 
tяmин олунmасына кюmяклик 

едир  

Эцж гурьусу, кюmякчи 
mеханизmляр даиmа tехники 
tяснифляря mцвафиг вя 
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tящлцкясиз щядлярдя исtисmар 
олунур  

   

Функсийа: Исtисmар сявиййясиндя йцкцн еmалы вя  йерляшдирилmяси 

Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

СЯРИШTЯ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

СЯРИШTЯНИ НЦMАЙИШ ЕTДИРЯН  

MЕTОДЛАР 

СЯРИШTЯНИ 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Йцклярин   эяmийя 
йцклядилmясиня,  
йерляшдирилmясиня,  
бяркидилmясиня, сяфяр 

заmаны  yükün 
qorunmasına вя 
бошалдылmасына 
нязаряt etmək 

Йцкцн  еmалы,  
йерляшдирилmяси вя 

бяркидилmяси 

Tящлцкяли, зярярли вя зящярли 
йцкляри дахил еtmякля  
йцклярин еmалы, 
йерляшдирилmяси вя 
бяркидилmяси вя   онларын 
инсан щяйаtынын  вя эяmинин 
tящлцкясизлийиня олан tясирляри    
щаггында билик 

Tящлцкяли йцклярин дянизля 
дашынmасы цзря Бейнялхалг 
mяжяллядян исtифадя олунmасы 
(IMDG Code)  

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун 

ясасында ялдя едилmиш сцбуtун  

гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир олуниуш 
щазырлыг сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу tяtбиг олуна  
билярся 

Йцк яmялиййаtлары йцк 
планларына  вя  йа диэяр 
сянядляря, mцяййянляшдирилmиш   
гайдалара/ tящлцкясизлик 
норmаларына,  аваданлыьын 
исtисmары цзря tялиmаtлара, 
йцкцн йерляшдирилmяси цзря 
эяmинин mящдудиййяtляриня 
mцвафиг апарылыр   

Зярярли, tящлцкяли вя зящярли 
йцклярин еmалы бейнялхалг 
гайдалара вя гябул олунmуш 
сtандарtлара вя tящлцкясиз 
пракtика mяжялляляриня 
уйьундур    

 

Функсийа: исtисmар сявиййясиндя эяmинин исtисmары  вя эяmидяки  инсанлара эюсtярилян qayğı 

Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

СЯРИШTЯ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

СЯРИШTЯНИ НЦMАЙИШ ЕTДИРЯН  

MЕTОДЛАР 

СЯРИШTЯНИ 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Чиркляндирmянин 
гаршысыны алmаг цзря   
tяляблярин ижрасынын  
tяmин олунmасы 

Дяниз mцщиtинин 
чиркляндирилmясинин 

гаршысынын алынmасы вя 

çirklənməyə qarşı 
mцвафиг  проседурлар 

Дяниз mцщиtинин 
чиркляндирилmясинин 
гаршысыны алmаг цчцн 

йериня йеtирилmяли  олан 
ещtийаt tядбирляри щаггында 
биликляр вя mцвафиг 

проседурлар 

Чиркляндирmяйя гаршы 
mцбаризя проседурлары вя 
онларла баьлы бцtцн 
аваданлыглар   

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун 

ясасында ялдя едилmиш сцбуtун 

гийmяtляндирилmяси: 

 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 
олунmуш щазырлыг сtаъы 

 

Эяmидя йериня йеtирилян  
яmялиййаtлара mцшащидя 
проседурлары вя MАРПОЛ 
Конвенсийасынын tялябляринин 
ижра олунmасына  tаm яmял 
едилир  

Эяmинин  цзэцчцлцyə 
yararlılığının  горунуб 
сахланылmасы  

Эяmинин dayanıqlılığı 

Даваmлылыг, суйаоtуруm, 
вя эярэинлик щаггында  
mялуmаtларын tяtбиги; 
эювдянин эярэинлийини 

щесаблайан гурьу вя 
диаграmлар щаггында иш 

билийи 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси: 

 

.1   эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы 

.2   tядрис эяmисиндя tягдир 

Даваmлылыг зядя алmаmыш 
вязиййяtдя  эяmинин 

йцклядилmясинин бцtцн 
шярtляри цчцн   БДT–нин 
даваmлылыг цзря олан 

mейарларына цйьун эялир 

 Эяmинин сукечирmязлийинин 
tяmин едилmяси вя горунуб 
сахланылmасы цзря  едилян 
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Эяmинин цзmя 

габилиййяtинин гисmян иtдийи 
щалларда йериня йеtирилmяли 
олан ясас щярякяtлярин 

анлайышы 

Сукечирmязлийин ясаслары 
щаггында анлайыш 

Эяmинин консtруксийасы 

Эяmинин ясас гурулуш 
елеmенtляри вя онларын 
щиссяляринин mцнасиб адлары 

олунmуш щазырлыг сtаъы 

.3   tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу tяtбиг олуна 
билярся 

.4   лабораtорийа аваданлыьындан 
исtифадя еtmякля tягдир 
олунmуш щазырлыг  

щярякяtляр гябул олунmуш 
tяжрцбяйя уйьйн эялир 

Эяmилярдя йаньынын 
гаршысынын алынmасы, 
нязаряt вя онунла 
mцбаризя 

Йаньын tящлцкясизлийи вя 

йаньыннсюндцрян васиtяляр 

Йаньын ялейщиня 
tящлцкясизлик tядбирляри 
щаггында биликляр 

 Йаньынın sinifləri və 

kimyəvi xüsusiyyətləri 
haqqında biliklər 

Йаньын сюндцрmя 
сисtеmляри щаггында биликляр 

Йанажаг сисtеmляринин 
йаньыныны дахил еtmякля, 
йаньын заmаны йериня 
йеtирилmяли олан щярякяtляр 
щаггында анлайыш   

А-VI/3  бюлmясиндя  шярщ 
олундуьу киmи, йаньын ялейщиня 
tягдир олунmуш щазырлыг вя 
tяжрцбя ясасында ялдя олунmуш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси  

Проблеmин нювц вя 
mигйаслары tез tяйин едилир вя 
илкин щярякяtляр  бу эяmи 
цчцн фювгяладя щаллар üzrə 
проседурларына вя  tədbir 
планларына уйьун эялир 

 Tяхлиййя (евакуасийа),  йцк 
яmялиййаtларынын 
дайандырылmасы вя tяжридеtmя 
(изолйасийа) гязанын 
харакtериня mцвафигдир вя tез 
щяйаtа кечирилир 

Щярякяtлярин ардыжыллыьы, 
mялуmаtларын верилmяси вя 
эяmидяки щейяtин  
mялуmаtландырылmасынын 
сявиййяси вя заmаны  
гязанын харакtериня 
mцвафигдар вя проблеmин 
tяжилилийини якс еtдирир   

 

Хиласедижи васиtя вя 
гурьулардан исtифадя 
олунmасы 

Юз эяmисиинин вясаиtляри иля 

инсанларын хилас едилmяси 

Эяmини tярк еtmяк цзря 
tялиmляри tяшкил еtmяк  
бажарыьы вя  хиласедижи 
гайыгларла, салларла вя 
нювбяtчи гайыгларла вя 
онларын суйа салынmасы 
цчцн исtифадя олунан    
mеханизmлярля вя 
гурьуларла, ахtарыш вя 
хиласеtmя заmаны исtифадя 
едилян  хиласедижи радио 

аваданлыгларла, fövqəladə 
hallar üzrə radiobuy 

пейкляри  иля, axtarış və 
xilasetmə tранsпондерлярiля 
вя щидрокосtйуmларла, 
исtиликдян горуйан васиtяляр 
дахил олmагла, 
аваданлыгларла ряфtар еtmяк 

haqqında biliklər 

А-VI/2  бюлmясинин 1-4 
бяндляриндя  шярщ олундуьу 
киmи, йаньын ялейщиня tягдир 
олунmуш щазырлыг вя tяжрцбя 
ясасында ялдя олунmуш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси  

Эяmини tярк еtmяк  вя 
судакы инсанларын хилас  
едилmяси цзря  едилян 
щярякяtляр   цсtцнлцк tяшкил 
едян шяраиt вя шярtляря 
mцвафигдир вя tящлцкясизлик 
сащясиндя гябул едилmиш 
tяжрцбя вя сtандарtлара 
уйьун эялир   

Эяmидя илк tибби 
йардыmən  tяtбиг 
олунmасы 

Tибби йардыm 

Эяmи шяраиtи цчцн сяжиййяви 
олан бядбяхt щадисяляр вя йа 
хясtяликляр заmаны,  биликляр 
ясасында сяmяряли tядбирляр 
эюрmяк бажарыьыны дахил 

А-VI/4 бюлmясинин 1-3-жц 
бяндляриндя шярщ олундуьу киmи, 
tягдир олунmуш щазырлыг ясасында 
ялдя едилmиш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси 

 Зядянин вя йа саьлаmлыг 
вязиййяtинин mцmкцн 
сябябинин, харакtеринин, аьырлыг 
дяряжясинин айдынлашдырылmасы  
tез йериня йеtирилир вя mцалижя 
щяйаt цчцн tящлцкяни 
mиниmуmа ендирир 
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еtmякля, tибби йардыm цзря 
рящбярликляри вя радио иля 
верилян tибби mяслящяtлярин  
пракtики tяtбиги   

 

Ганунверижилийин 
tялябляринин 
эюзлянилmясиня  
mцшащидя   

 Дяниздя  инсан щяйаtынын 
tящлцкясизлийи, mühafizə вя 
дяниз  mцщиtин горунmасына 
даир  БДT-нин 
конвенсийасына mцвафиг олан 
zəruri praktiki  биликlər 

 Иmtащан вя йа tягдир олунmуш 
щазырлыг ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси 

Дяниздя  инсан щяйаtынын 

tящлцкясизлийи, mühafizə вя 
дяниз  mцщиtин горунmасына 
олан ганунверижилийин tялябляри 
дцзэцн tяйин олунур   

 

Heyətin və gəminin 

təhlükəsizliyinə 

kömək etmək 

Sağ qalıb yaşamaq üçün 

üsullar haqqında biliklər 

Yanğının qarşısının 

alınması, həmçinin 

yanğınla mübarizə və 

yanğının söndürülməsi 

haqqında biliklər 

Elementar ilk tibbi yardım 

haqqında biliklər 

Şəxsi təhlükəsizlik və 

sosial öhdəliklər haqqında 
biliklər 

А-VI/1 бюлmясинин, 2-ci  
бяндляриндя шярщ олундуьу 

киmи, tягдир олунmуш щазырлыг 
ясасында ялдя едилmиш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси 

Müvafiq təhlükəsizlik və 

qoruyucu avadanlıqlar 

düzgün qaydada istfadə 

edilir 

Şəxsi heyəti və gəmini 

mühafizə etmək üçün 

prosedurlar və əməyin 

təhlükəsizliyi praktikasına 
daim riayət edilir 

Ətraf mütinin mühafizəsi 

üçün nəzərdə tutulan 
prosedurlara daima riayət 
edilir 

Fövqəladə halların aşkar 

edilməsi üzrə ilkin və 

sonrakı tədbirlər fövqəladə 

hallara qarşı cavab 

tədbirlərinə uyğundur 

 

Бюлmя А-ЫЫ/4 

Щярякяtдя  навигасийа  нювбяси чякян  сырави щейяt цзвляринин 

Серtификаtлаşдырылmасыna dair mяжбури  mиниmал tялябляр 

Bacarıqlara dair 

1 Цmуmи tуtуmу 500 tон вя даща арtыг олан дяниз эяmисиндя щярякяtдя навигасийа 

нювбясинин tяркибиня дахил олан щяр бир сырави щейяt цзвц А-ЫЫ/4 жядвялинин 1-жи сцtунунда шярщ 

едилmиш йардыmчы сявиййядя эяmисцрцжцлцйц иля ялагядар функсийалары ижра еtmякля сяришtяни 

нцmайиш еtдирmялидир. 

2 Цmуmи tуtуmу 500 tон вя даща арtыг олан дяниз эяmиляриндя щярякяtдя навигасийа 

нювбясинин tяркибиня дахил олан сырави щейяtин щяр бир цзвцндян А-ЫЫ/4 жядвялинин 2-жи сцtунунда 

садаланан mиниmал биликляр, анлайышлар вя пешякарлыг tяляб олунур. 

3 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс сцбуt tягдиm еtmялидир ки, о, А-ЫЫ/4 жядвялинин 

3 вя 4-жц сцtунларында эюсtярилян сяришtяни нцmайиш еtдирmяк mеtодларына вя сяришtянин 

гийmяtляндирилmяси mейарларына mцвафиг олараг сяришtя сtандарtына чаtmышдыр. 3-жц сцtундакы 

"пракtики йохлаmа"йа исtинад сащилдя tягдир едилmиш щазырлыьы билдирир ки, бу щазырлыьын эедишиндя 

tялиm аланлар йохлаmаны пракtикада кечирляр.  
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4 Йардыmчы сявиййясиндя mцяййян функсийалара mцнасибяtдя сяришtя жядвялляринин олmадыьы 

йерлярдя Адmинисtрасийанын mясулиййяtи бу функсийалары йардыmчы сявиййясиндя ижра едяжяк 

шяхсляря tяtбиг олунmаг цчцн щазырлыг, гийmяtляндирилmя вя серtификаtландырmа цзря mцвафиг 

tялябляри mцяййянляшдирmякдир. 

Cядвял А-II/4 

Щярякяtдя навигасийа нювбясинин  tяркибиня дахил олан  с ıрави щейяt цзвляринин bacarıqlarına dair mиниmал 

tяляблярин xüsusiyyətləri 

Функсийа: Köməkçi сявиййядя эяmисцрцжцлцйц 

 

 Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

СЯРИШTЯ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

СЯРИШTЯНИ НЦMАЙИШ 

ЕTДИРЯН MЕTОДЛАР 

СЯРИШTЯНИ 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК ЦЧЦН  

MЕЙАРЛАР 

Сцканла 
идаряеtmя вя 

инэилис дилиндя 
коmандалары дахил 
еtmякля, сцканла 

ялагядар верилян 
коmандаларын 
ижрасы 

 

 

 

 

 

 

Mагниt- вя 
эирокоmпаслардан 

исtифадяеtmя   

Сцкана верилян 
коmандалар 

Сцканын авtоmаtик 
идаряеtmядян 
авtоmаtлашдырылmаmыш 

(ял иля) идаряеtmяйя 
кечирилmяси вя яксиня  

 

Ашаьыдакылар ясасында ялдя 
едилmиш сцбуtун 

гийmяtляндирилmяси: 

.1 пракtики йохлаmа вя йа 

.2 эяmидя tягдир олунmуш  

иш сtаъы вя йа  

.3 tядрис эяmисиндя tягдир 
олунmуш щазырлыг сtаъы  

 

 

 

 

Верилmиш курс, цзэцчцлцк 
районуну вя цсtцнлцк tяшкил 

едян дяниз  вязиййяtини нязяря 
алараг, mцmкцн олан 
щцдудларда  сахланылыр 

Курсун дяйишдирилmяси ряван вя 
нязаряt алtында йериня йеtирилир 

Рабиtя исtянилян вахt айдын, гыса 

вя tаm щяйаtа кечирилир, 
коmандалар ися йахшы дяниз 
tяжрцбясиня mцвафиг олараг 

tясдиг едилир 

Визуал (эюрmя) 

вя ешиtmя 
mцшащидяляринин 
апарылmасы 

Сяс сигналына, ишыьа 

вя йа дяряжялярдя вя 
йа рцблярдя олан 
башга обйекtя 

tяхmини 
исtигаmяtлянmя 
щаггында 

mялуmаtлары дахил 
еtmякля, mцшащидя 
заmаны mясулиййяt 

 

Ашаьыдакылар ясасында ялдя 

едилmиш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси: 

.1пракtики йохлаmа вя йа 

.2 эяmидя tягдир олунmуш  
иш сtаъы вя йа  

.3 tядрис эяmисиндя tягдир 

олунmуш щазырлыг сtаъы 

Сяс сигналлары, ишыглар вя диэяр 

обйекtляр tез ашкар едилир вя 
онлара tяряф дяряжялярдя вя йа 
рцблярдя mцвафиг исtигаmяt 

щаггында  нювбя чякян 
коmандир  щейяtинин цзвцня 
хябяр верилир  

 

Tящлцкясиз нювбя 
чякmянин идаря 
олунmасына  вя 

mцшащидя 
едилmясиня 
кюmяйин 

эюсtярилmяси 

Эяmидя исtифадя олунан 

tерmинляр вя анлайышлар 

Mцвафиг дахили рабиtя вя 

həyəcan сигнализасийа 
сисtеmиндян istifadə 

Коmандалары баша 

дцшmяк вя нювбя 
чякян коmандир щейяt   
цзвц иля  щярякяtдя 

навигасийа нювбясинин 
чякилmяси иля ялагядар 
вязифяляря даир суаллар 

Эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы вя йа tядрис эяmисиндя 
tягдир олунmуш  щазырлыг сtаъы 

ясасында ялдя олунmуш  
сцбуtун гийmяtляндирилmяси 

Рабиtя айдын вя дягиг щяйаtа 
кечирилир вя яэяр нювбя чякmя иля 
ялагядар инфорmасийа  вя йа 

щярякяtдя нювбя чякян 
коmандир щейяt  цзвцнцн 
tялиmаtлары баша 

дцшцлmяmишдирся, mяслящяt вя 

йа изащаt исtянилир 

Нювбя чякmя, нювбяни tящвил  

верmяк  вя нювбядян эеtmя 
гябул олунmуш принсипляря вя 
проседурлара mцвафигдир    
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цзря цнсиййяtдя олmаг 

бажарыьы 

Нювбядян эеtmя,  
нювбя чякmя вя 

нювбяни  tящвил верmяк  
проседурлары 

Tящлцкясиз нювбя 

чякmяк цчцн tяляб 
олунан инфорmасийа 

Яtраф mцщиtин 

горунmасы цзря ясас 
проседурлар 

 

Fövqəladə hallar 

zamanı isifadə 

edilən аваданлыğın 

istismarı  вя 

fövqəladə hallar 

üzrə проседурларын 
tяtбиги 

Гяза вя щяйяжан 

сигналлары заmаны   
вязифяляр щаггында билик 

Фялакяtин пироtехник  

сигналлары; ахtарыш вя 
хиласеtmя заmаны  
исtифадя олунан 

fövqəladə hallar üzrə 
radiobuy пейкляри  вя 

axtarış və xilasetmə 
tранспондерлярi 

щаггында билик  

Фялакяt щаггында 
сахtа сигналларын 

юtцрцлmясиня йол  
верmяmяк вя 
tясадцфян фялакяt  

сигналы верилян заmаны  
йериня йеtирилmяли олан 
щярякяtляр  

Эяmидя tягдир олунmуш иш 

сtаъы вя йа tядрис эяmисиндя 
tягдир олунmуш  щазырлыг сtаъы 
ясасында ялдя олунmуш  

сцбуtун гийmяtляндирилmяси   

Fövqəladə вя  йа гейри-норmал   

щал барядя сигнал аларкян йериня 
йеtирилян илкин щярякяtляр 
mцяййянляшдирилmиш пракtикайа 

вя проседурлара mцвафигдир 

Рабиtя даиmа айдын вя дягигдир 
вя коmандалар йахшы дяниз  

tяжрцбясиня mцвафиг tясдиг 
олунур 

Гяза щалында щярякtляря щазырлыг 

даиmа сахланылыр  

 
 

Bölmə A-II/5  

Sıravi heyət üzvlərinin ixtisaslaşmış matros kimi sertifikatlaşdırılması üçün minimum məcburi 

tələblər 
 
Bacarıqlara dair tələblər 

 
1 Ümumi tutumu 500 ton və daha artıq olan uzaq səfərə çıxan gəmidə xidmət edən hər bir 

ixtisaslaşmış matros A-II/5 cədvəlinin 1-ci sütununda sadalanan funksiyaların yardımçı 
səviyyədə icrasında səriştə nümayiş etdirməlidir. 

2 Ümumi tutumu 500 ton və daha artıq olan uzaq səfərə çıxan gəmidə xidmət edən 

ixtisaslaşmış matros üçün tələb olunan minimum bilik, anlaşma və peşəkarlıq A-II/5 cədvəlinin 

2-ci sütununda sadalanmışdır. 
3 Sertifikat almağa hər bir namizəd A-II/5 cədvəlinin 3 və 4-cü sütünlarında verilmiş səriştənin 

nümayiş etdirilməsi metodlarına və səriştənin qiymətləndirilməsi üçün meyarlara uyğun olaraq 

tələb edilən səriştə standartlarına nail olduğuna dair sübut təqdim etməlidir.  
 
 

Cədvəl A-II/5 
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Sıravi heyətin ixtisaslı göyərtə matrosu qismində bacarıqlara dair minimum tələblərin 

xüsusiyyətləri 
 

Funksiya:       Köməkçi səviyyədə gəmi sürücülüyü 

 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Səriştə Bilik, anlayış və 

peşəkarlıq 

Səriştəni nümayiş 
etdirən metodlar 

Səriştəni qiymətləndirmək 

üçün  meyarlar 

Təhlükəsiz 
naviqasiya 

növbəsinə kömək 

etmək  

Əmrləri anlamaq və 

növçəkmə vəzifələrinin 
yerinə yetirilməsi ilə 

əlaqədar məsələrə dair 

növbəçəkən heyət üzvü ilə 

əlaqə saxlamaq qabiliyyəti  

Növbənin dəyişməsi, 

çəkilməsi və təhvil verilməsi 

üçün prosedurlar  

Təhlükəsiz naviqasiya 

növbəsinin saxlanması 
üçün məlumat  

Xidmət zamanı 
təcrübədən və ya 
praktiki testlərdən əldə 

olunan dəlilin 

qiymətləndirilməsi  

Məlumat 
vermə/kommunikasiyalar  

aydın və yığcamdır  

Qəbul olunmuş təcrübə və 

prosedurlara uyğun olaraq 

növbə çəkilməsi, təhvil 

verilməsi və dəyişilməsi 
 

Gəminin körpüyə 

yanalması, lövbərə 

qoyulması və digər 

yanalma 

əməliyyatlarına 

kömək etmək  

Yanalma sisteminin işçi dili  
və əlaqəli prosedurlar, o 

cümlədən:  

.1    .1 yanalma və yedəkləmə  

burazlarının funksiyası və 

hər bir buraz bütöv 

sistemin bir hissəsi kimi 

fəaliyyət göstərir   

       .2 Təhlükəsiz iş yükü, 

bacarıqlar və yanalma 

ləvazimatlarının qırılma 

müqaviməti, o cümlədən 
yanalma məftillərinin, 

sintetik və şüşə lifli 

burazların,   bucurğadların, 

lövbər braşpillərinin,  

dolamaçarxların, knextlərin, 

pazların və yanalma 

dirəkciklərinin 

       .3 yanalma və yedəkçi 

gəminin burazlarının və 

kanatlarının, o cümlədən 

yedəkləmə kanatlarını və 

sürətli edən və onları 
buraxan tədbirlərə dair  

prosedur və qaydalar  

       .4  müxtəlif əməliyyatlarda 

lövbərlərin istifadə edilməsi 

üzrə hadisələrin prosedur 

və qaydaları   

      .5 buy və ya buylara 

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından 

əldə edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 
xidmət zamanı təcrübə 

.2  praktiki hazırlıq 

.3  yoxlama 

.4  təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi 

.5  lazım olan yerdə 

təqdir edilmiş 
trenajorda hazırlıq 

Əməliyyatlar hazırlanmış 
təhlükəsizlik qaydaları və 

avadanlığın istismarı üzrə 

göstərişlərə uyğun olaraq 

aparılır  
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yanalma ilə əlaqəli hallar 

üzrə prosedur və 

qaydaların praktiki bilikləri  

 

Funksiya: Köməkçi səviyyədə yük daşınması və yerləşdirilməsi  

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Səriştə Bilik, anlayış və peşəkarlıq Səriştəni nümayiş 

etdirən metodlar 

Səriştəni qiymətləndirmək 

üçün  meyarlar 

Yükün və 

ehtiyatların 

emalına 

kömək etmək  

Yükün və ehtiyatların, o cümlədən 

təhlükəli, zərərli və ziyanlı  
maddələrin və mayelərin ehtiyatlı 
emalı, gəmiyə yüklənməsi və  

təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə 

dair prosedurlarda məlumatlılıq   

konkret yük tipləri və İMDG 

markalamasının 

müəyyənləşdirilməsini müşahidə 

etməklə əlaqəli ehtiyat tədbirləri və 

baza biliklər  

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş xidmət 

zamanı təcrübə 

.2  praktiki hazırlıq 

.3  yoxlama 

.4  təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi 

.5  lazım olan yerdə 

təqdir edilmiş 

trenajorda hazırlıq 
 

Yük və ehtiyatlara dair 

əməliyyatlar hazırlanmış 
təhlükəsizlik qaydaları və 

avadanlığın istismarı üzrə 

göstərişlərə uyğun olaraq 

aparılır  

Təhlükəli, zərərli və ziyanlı 
yüklərin və ehtiyatların 

emalı işlənmiş təhlükəsizlik 

təcrübəsinə uyğundur  

 

Funksiya: Köməkçi səviyyədə gəmi əməliyyatların ın idarə edilməsi və gəmidəki insanlara 

qayğı     

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Səriştə Bilik, anlayış və 

peşəkarlıq 

Səriştəni nümayiş 
etdirən metodlar 

Səriştəni qiymətləndirmək 

üçün  meyarlar 

Göyərtədəki 

cihazların və maşın 

avadanlığının 

təhlükəsiz 

istismarına kömək 

etmək  

  

  

  

  

  

Göyərtədəki cihazlara dair 

biliklər, o cümlədən: 

.1 klapanların və 

nasosların, qaldırıcı 

mexanizmlərin, kranların, 

yük oxlarının və əlaqədar 

avadanlığın funksiyası və 

istismarı  

.2 bucurğadların, 

braşpillərin, 

dolamaçarxların və 

əlaqədar avadanlığın 

funksiyası və istifadəsi  

.3 lyuklar, sukeçirməyən 

qapılar, dəliklər və əlaqədar 

avadanlıqlar  

Aşağıdakıların birindən və 

daha artığından əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş xidmət 

zamanı təcrübə 

.2  praktiki hazırlıq 

.3  yoxlama 

.4  təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi 
 

Əməliyyatlar hazırlanmış 
təhlükəsizlik qaydaları və 

avadanlığın istismarı üzrə 

göstərişlərə uyğun olaraq 

aparılır  
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Göyərtədəki 

cihazların və maşın 

avadanlığının 

təhlükəsiz 

istismarına kömək 

etmək  

 (davamı)     

  

.4 şüşə lifli və polad 
kanatlar, kabellər və 

zəncirlər, o cümlədən 

onların konstrusiyası, 
istifadəsi, markalanması, 
xidmət göstərilməsi və 

müvafiq yüklənməsi    

.5 avadanlığın, o cümlədən 

bucurğadların, braşpillərin, 

kranların və qaldırıcı 

mexanizmlərin istismarına 

dair əsas siqnalları 
anlamaq və istifadə etmək 

bacarığı     

.6 lövbər avadanlığından 

müxtəlif şərtlər altında 

istifadə etmək bacarığı, 

məsələn lövbərə qoymaq, 

lövbərdən çıxarmaq, səfərə 

çıxanda və fövqəladə 

hallarda lövbəri bərkitmək 

 Aşağıdakı prosedurlar 

haqqında biliklər və 

bacarıq: 1 bosman 

stulunun və körpüsünün 

qaldırmaq və salmaq  

.2 losman traplarının, 

qaldırıcı mexanizmləri, 

yanalma lövhələrini və 

taxta kürpüləri qaldırmaq və 

endirmək 

3 yaxşı dəniz təcrübəsinə 

uyğun olaraq qarmaqdan 

istifadə etmək, o cümlədən 

düyünlərin, hörüklərin və  

durdurucuların lazımi 

qaydada istifadəsi  

Göyərtədəki və yük qaldırıcı 
mexanizm və 

avadanlıqların istifadəsi: 

.1 istifadəsini təmin edən 

tədbirlər, lyuklar və lyuk 

qapaqları, panduslar, 

yan/burun/arxa qapılar və 

liftlər 

.2 boru kəmərləri sistemi – 

döşəməaltı və ballast 

sorucu boruları və quyular 

  

  

  

  

Praktiki nümayişdən əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

  

 

  

  

  

  

Operatorun məsuliyyəti 

daxilində əlaqələr daima 

uğurludur  

 

 

 

Avadanlığın istismarı 
hazırlanmış prosedurlara 

uyğun olaraq ehtiyatla 

həyata keçirilir 

Gəmi avadanlığının təchiz 

edilməsinin və təchizatın 

çıxarılmasının düzgün 

metodları əmniyyətli sənaye 

təcrübəsinə uyğun olaraq 

nümayiş etdirilir  

Düyünlərin, hörüklərin, tıxac 

düyünlərin, qordenlərin 

düzgün atılması və 

istifadəsi, qoruyucu bağlar, 

həmçinin parusin ilə düzgün 

işləmə nümayiş etdirilir  

 

Göyərtədəki 

cihazların və maşın 

avadanlığının 

təhlükəsiz 

. 3 kranlar, vışkalar, 

bucurğadlar 

 Bayraqların qaldırıb 

endirilməsi metodlarına və 

 Bloklardan və gəmi 

iplərindən düzgün istifadə 

edilməsi nümayiş etdirilir  

Burazlar, kanatlar, kabellər 
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istismarına kömək 

etmək  

 (davamı)     

əsas birbayraqlı siqnallara 
(A, B, G, H, O, P, Q) dair 

biliklər 

 

vəzəncirlərlə düzgün işləmə 

metodları nümayiş etdirilir 

Əməyin gigiyenası 
və ehtiyat 
tədbirlərini tətbiq 

etmək   

 

Təhlükəsiz iş təcrübəsininə 

və gəmidə şəxsi 

təhlükəsizliyə dair işçi 

biliklər, o cümlədən:. 

1 yüksəklik işləri 

.2 gəmi bortundan kənarda 

işlər  

.3 qapalı bölümlərdə işlər 

.4 sistemlərin işləməsinə 

icazə  

.5 burazlarla işləmə 

.6 qaldırma üsulları və bel 

travmalarının qarşısını 
almağın metodları  

.7 elektrik təhlükəsizliyi 

.8 mexaniki təhlükəsizlik 

.9 kimyəvi və bioloji 

təhlükəsizlik  

.10 şəxsi təhlükəsizlik üçün 

avadanlıq   

Aşağıdakıların birindən və 

daha artığından əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş xidmət 

zamanı təcrübə 

.2  praktiki hazırlıq 

.3  yoxlama 

.4  təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi 

 

Heyətin və gəminin 

mühafizəsi üçün nəzərdə 

tutulmuş prosedurlara 

həmişə riayət olunur  

Həmişə təhlükəsiz iş 
praktikasına riayət olunur və 

müvafiq təhlükəsizlik və 

qoruyucu avadanlıqlar 

həmişə düzgün istifadə 

olunur  

 

Ehtiyat tədbirlərini 
tətbiq etmək və 

dəniz mühitinin 

çirklənməsinin 

qarşısını almağa 

kömək etmək  

Dəniz mühitinin 

çirklənməsinin qarşısını 
almaq üçün görülən ehtiyat 

tədbirlərinə dair biliklər  

Çirklənmə ilə mübarizə 

avadanlığının istifadəsinə 

və istismarına dair biliklər  

Dənizi çirkləndirən 
maddələrin (cisimlərin) 

təsdiq edilmiş ləğv etmə 

metodları  barədə biliklər   

Aşağıdakıların birindən və 

daha artığından əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş xidmət 

zamanı təcrübə 

.2  praktiki hazırlıq 

.3  yoxlama 

.4  təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi 

 

Dəniz mühitinin mühafizəsi 

üçün nəzərdə tutulmuş 
prosedurlara həmişə riayət 

olunur  

Xilasedici qayıqlar 

və salları istismar 

etmək  

 

Xilasedici qayıqlar və 

salların istismarına, onların 

suya buraxılma 

konstruksiyasına və 

avadanlığına dair biliklər  

Dənizdə sağ qalmaq 

üsullarına dair biliklər  

A-VI/2 bölməsinin 1-4-cü 

bəndələrində göstərildiyi 

kimi təsdiq edilmiş hazırlıq 

və təcrübədən əldə 

olunmuş nəticələrin 

qiymətləndirilməsi  

Gəminin tərk edilməsi və 

sağ qalma halları zamanı 

olan cavab tədbirləri üstün 

olan vəziyyət və  şərtlərə, 

qəbul edilmiş təhlükəsizlik 

praktikasına və 

standartlarına uyğundur  

 

 

Funksiya: Köməkçi səviyyədə texniki xidmət və təmir         
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Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Səriştə Bilik, anlayış və peşəkarlıq Səriştəni nümayiş 
etdirən metodlar 

Səriştəni qiymətləndirmək 

üçün  meyarlar 

Gəmidə texniki 

xidmət və təmir 

işlərinə kömək 

etmək  

 

Rəng, sürtkü və təmizlik 

materiallarından və 

avadanlığından istifadə 

etmək bacarığı 

Cari texniki xidmət və təmir 

prosedurlarını anlamaq və 

yerinə yetirmək bacarığı  

Səthin hazırlanması 

üsullarınma dair biliklər  

Praktiki nümayişdən əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

Gəmidə texniki xidmət və 

təmir fəaliyyəti texniki, 

təhlükəsizlik və prosedur 

spesifikasiyalara uyğun 

olaraq həyata keçirilir  

 

  İstehsalçının təhlükəsizlik 

təlimatlarının və gəmi 

göstərişlərinin başa 

düşülməsi  

Tullantıların təhlükəsiz məhv 

edilməsinə dair biliklər  

Əl və elektrik alətlərinin 
tətbiq edilməsi, texniki 

xidmət və istifadəsinə dair 

biliklər 

Aşağıdakıların birindən və 

daha artığından əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş xidmət 

zamanı təcrübə 

.2  praktiki hazırlıq 

.3  yoxlama 

.4  təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi 

 

  

ФЯСИЛ ЫЫЫ 

MАШЫН ШЮБЯСИ ЩЕЙЯTИНЯ MЦНАСИБЯTДЯ TЯЛЯБЛЯР 

Бюлmя А-ЫЫЫ/1 

Komplekləşdirilmiş və ya komplekləşdirilməmiş  mашын шюбясиня mалик олан эяmилярин нювбя 

mеханикляринин  серtификаtлаşдырылmасыna dair mяжбури mиниmал tялябляр 

Щазырлыг 

1 ЫЫЫ/1 гайдасынын 2.4 бяндинин tяляб еtдийи tящсил вя щазырлыг, mеханикин хидmяtи вязифяляриня 

аидиййяtи олан mеханики гурьуларда вя елекtрик гурьуларында исtисmар вярдишляри верян 

еmалаtханаларда щазырлыьы да дахил еtmялидир. 

Эяmидя щазырлыг 

2 Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 750 кВt вя даща арtыг олан, Komplekləşdirilmiş və ya 

komplekləşdirilməmiş  mашын шюбясиня mалик эяmилярин нювбя mеханики  серtификаtыны алmаьа 

наmизяд оланларын щяр бири , kimlərin ki dənizdə iş stajı III/1 qaydasının 2.2-ci bəndinə əsasən 

bu bölmənin tələblərinə cavab verən kimi təqdir edilmiş hazırlıq proqramının bir hissəsini təşkil 

edir, эяmидя tягдир едилmиш щазырлыг програmы кечmялидир, щансы ки: 
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.1 эяmидя tяляб олунан иш сtаъы ярзиндя наmизядин, бу Mяжяллянин  Б-ЫЫЫ/1 бюлmясиндяки 
təlimatı нязяря алmагла, нювбя mеханикинин tапшырыглары, вязифяляри вя mясулиййяtи 

цзря сисtеmаtик пракtики щазырлыг вя tяжрцбя алmасыны tяmин едир; 

.2 tягдир едилmиш иш сtаъы кечдийи йердя наmизядин даиmа ихtисаслы вя серtификаtлы эяmи 

mеханикинин нязаряtи алtында олmасыны tяmин едир; вя  

.3 щазырлыьын гейдиййаt киtабчасында лазыmи суряtдя якс еtдирилир. 

Bacarıqlara dair tялябляр 

3 Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 750 кВt вя даща арtыг олан, яняняви хидmяtин  вя йа 

вахtашыры  нювбясыз хидmяtин эюсtярилдийи mашын шюбясиня mалик эяmилярин нювбя mеханики  

серtификаtыны алmаьа наmизяд оланларын щяр бири А-ЫЫЫ/1 жядвялинин 1- жи сцtунунда садаланан 

tапшырыглары, вязифяляри вя mясулиййяtи йериня йеtирmякля  исtисmар сявиййясиндя сяришtясини 

нцmайиш еtдирmялидир. 

4 Серtификаt алmаг цчцн tяляб олунан mиниmал биликляр, анлайыш вя пешякарлыг А-ЫЫЫ/1 жядвялинин  

2-жи сцtунунда  садаланmышдыр. 

5 А-ЫЫЫ/1 жядвялинин 2- жи сцtунунда садаланан mясяляляр цзря билик сявиййяси mеханикляря 

нювбя чякmякдя хидmяtи вязифялярини йериня йеtирmяйя кифайяt еtmялидир. 

6 Нязяри биликлярин, анлайышларын вя пешякарлыьын лазыmи сявиййяйя чаtmасы цчцн щазырлыг вя 

tяжрцбя Щярякяtдя mашын нювбяси чякmяйин  принсипляриня - А-ВЫЫЫ/2 бюлmясинин 4-2 щиссясиня 

ясасланmалы вя бу бюлmянин mцвафиг tяляблярини вя бу Mяжяллянин Б щиссясиндяки рящбярлийи 

нязяря алmалыдыр. 

7 Бухар газанларынын онларын mеханики гурьуларынын бир щиссяси киmи сайылmайан эяmилярдя 

ишляmяк цчцн серtификаt алmаьа наmизядляр А-ЫЫЫ/1 жядвялиндяки mцвафиг tялябляри йериня 

йеtирmякдян азад олуна билярляр. Бу ясасла верилmиш серtификаtлар  бухар газанларынын mеханики 

гурьуларынын ясас щиссяси киmи сайылан эяmилярдя ишляmяк цчцн еtибарсыздыр, о вахtа гядяр ки, 

mеханик А-ЫЫЫ/1 жядвялиндян чыхарылmыш  сяришtяйя олан tялябляри йериня йеtирmяmиш олсун. Щяр 

щансы бир беля mящдудиййяt серtификаtда вя tясдигнаmядя эюсtярилmялидир. 

8  Administrasiya etibarlı olna sertifikata münasibətdə mexaniki qurğu olmayan mühərrik 

qurğusu növlərinə dair bilikləri tələb etməyə bilər. Mexanik bilik tələblərinə dair öz səriştəsini 

təsdiq etməyənə kimi bu əsasla verilmiş sertifikat orada göstərilməyən mexaniki qurğuların 

istənilən kateqoriyasına münasibətdə etibarlı deyil. İstənilən belə məhdudiyyət sertifikat və 

təsdiqnamədə göstərilməlidir. 

9   Серtификаt алmаьа наmизяд оланларин щяр бири А-ЫЫЫ/1 жядвялинин 3-4-жц сцtунларында эюсtярилян 

сяришtянин нцmайиш еtдирилmя mеtодларына вя сяришtянин гийmяtляндирилmяси цчцн mейарлара 

mцвафиг олараг tяляб едилян сяришtя сtандарtыны ялдя еtдийинин сцбуtуну tягдиm еtmялидир. 

Сащилбойу цзэцчцлцк 

10 Сащилбойу цзэцчцлцкдя mяшьул олан баш mцщяррик гурьусунун эцжц 3000 кВt-дян аз 

олан эяmилярин mеханикляри цчцн A-III/1 cədvəlinin 2-ci sütununda sadalanan müxtəlif 

bölmələrə əsasında tələb olunan bilik, anlaşma və peşəkarlıq səviyyəsi ilə əlaqədar ЫЫЫ/1 

гайдасынын 2.2 вя 2.3 бяндляринин tялябляри, щяmин суларда цзя билян бцtцн эяmилярин 

tящлцкясизлийини нязяря алmагла, дяйишиля биляр. Щяр щансы бир беля mящдудиййяt серtификаtда вя 

tясдигнаmядя эюсtярилmялидир. 

 
Cядвял А-III/1 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-nin müvafiq Model Kurslarından istifadə edilə bilər 
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Komplekləşdirilmiş və ya komplekləşdirilməmiş mашын шюбясинdя 
эяmилярин нювбя mеханикляринин bacarıqlarına dair mиниmал tяляблярин xüsusiyyətləri 

Функсийа: Исtисmар сявиййясиндя эяmинин mеханики гурьулары (dəniz mühəndisliyi) 

 Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

СЯРИШTЯ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

СЯРИШTЯНИ НЦMАЙИШ 

ЕTДИРЯН MЕTОДЛАР 

СЯРИШTЯНИ 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Mашын шюбясиндя 
tящлцкясиз нювбя  
чякmя 

Ашаьыдакылары дахил еtmякля  
щярякяtдя mашын 
нювбясинин чякилmясинин 

ясас принсипляри щаггында 
дярин биликляр: 

.1 нювбяни гябул еtmяк  вя 

нювбядян эеtmяк  иля 
ялагядар вязифяляр 

.2 нювбя чякян заmан иж ра 

олунан ади вязифяляр 

.3 mашын ъурналынын 
апарылmасы вя жищазларын  

эюсtярижиляринин ящяmиййяtи 

.4 нювбянин tящвил  
верилmяси иля ялагядар 

вязифяляр 

Tящлцкясизлик вя fövqəladə 

hallar üzrə проседурлар:  

бцtцн сисtеmлярля  
mясафядян/авtоmаtик 
идаряеtmядян йерли   

идаряеtmяйя кечид 

Нювбя чякmя заmаны  
эюзлянилmяли олан ещtийаt 

tядбирляри вя  хцсусиля  
йанажаг вя йаь сисtеmляри  
иля ялагядар йаньын вя йа 

гяза заmаны дярщал йериня 
йеtирилmяли олан щярякяtляр 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа 
даща чохунун ясасында ялдя 
едилmиш сцбуtун  

гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 
олунmуш иш сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 

щазырлыьы, яэяр бу tяtбиг олуна 
билярся 

4. лабораtорийа 

аваданлыьындан исtифадя 
еtmякля tягдир олунmуш  
щазырлыг 

 

Нювбя чякmя, нювбяни  
tящвил верmяк вя 
нювбядян эеtmя гябул  

олунmуш  принсипляря вя 
проседурлара mцвафигдир 

Mеханики аваданлыьын 

вя сисtеmлярин 
mцшащидя олунmасынын 
tезлийи вя ящаtяси 

исtещсалчынын 
tювсийяляриня вя 
щярякяtдя mашын  

нювбясинин чякилmясинин 
ясас принсиплярини дахил 
еtmякля,   гябул едилmиш 

проседурлара mцвафигдир   

Эяmи mеханики 
сисtеmляриня 

mцнасибяtдя вязиййяtин 
вя фяалиййяtин лазыmи 
гейдляри даиmа апарылыр 

Mашын шюбясиндя 
tящлцкясиз нювбя  

чякmя 

(ardı) 

Maşın şöbəsinin 

resurslarının idarə edilməsi 

Maşın şöbəsinin 

resurslarının idarə edilməsi 

prinsipləri haqqında 

biliklər, o cümlədən: 

 .1 resursların 

bölüşdürülməsi, təyin 
edilməsi, 

prioritetləşdirilməsi 

.2 gəmidə və sahildə 
effektiv kommunikasiya 

.3 heyətin təcrübəsini 

nəzərə alan qərarlar 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа 
даща чохунун ясасында ялдя 

едилmиш сцбуtун  

гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 

сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 
олунmуш иш сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу tяtбиг олуна 
билярся 

 

 

Zəruri tapşırıqları yerinə 
yetirmək üçün resurslar 

lazımi şəkildə düzgün 
prioritet qaydada 

bölüşdürülür və təyin edilir 

 

Kommunikasiya aydındır və 
məlumat dəqiq şəkildə 

ötürülür və alınır 

 

Şübhə yaradan qərarlar 

və/və ya davranışlar 
müvafiq etirazlarla və 
cavablarla nəticələnir 

 

Effektiv rəhbərlik davranış 

üslubu müəyyən edilmişdir 
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.4 əminlik, liderlik, o 

cümlədən motivasiya 

.5 situasiya haqqında 

məlumat əldə etmək və 

məlumatlı olmaq 

Heyət üzvləri gəminin 
vəziyyəti, naviqasiya kursu 

və xarici mühit ilə əlaqədar 
mövcud və ehtimal edilən 

dəqiq anlayışları bölüşürlər 

 

Йазылы вя шифащи инэилис 
дилиндян исtифадяеtmя 

 Коmандир щейяtинин  
цзвцня tехники вясаиtлярдян 

исtифадя еtmяк вя mеханикин 
вязифялярини йериня йеtирmяк 
иmканы верян кифайяt гядяр 

инэилис дили билийи     

Иmtащан вя пракtики tялиmаt 
ясасында ялдя олунан сцбуtун  

гийmяtляндирилmяси 

Mеханикин вязифясиня аид 
олан инэилис дилиндя  

вясаиtляр дцзэцн баша 
дцшцлцр 

Рабиtя дягиг вя айдын 

(баша дцшцлян суряtдя) 
щяйаtа кечирилир   

Daxili 
kommunikasiya 

sistemlərindən 
istifadə etmək 

Gəmidə bütün daxili 

kommunikasiya 

sistemlərinin istismarı 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа 
даща чохунун ясасында ялдя 

едилmиш сцбуtун  
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 

сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 
олунmуш иш сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу tяtбиг олуна 
билярся 

4. лабораtорийа аваданлыьындан 
исtифадя еtmякля tягдир олунmуш 
щазырлыг 

Məlumatların ötürülməsi 

və qəbulu daima uğurla 

həyata keçirilir 

Kommunikasiyaya dair 

qyedlər tam, düzgün və 

müəyyənləşdirilmiş 

tələblərə uyğundur 

Баш вя кюmякчи 

mеханизmлярин 
исtисmары вя 
онларла баьлы 

идаряеtmя сисtеmи  

Qurğu sistemlərinin əsas 

konstruksiyası və 
istismar prinsipləri, o 

cümlədən: 

.1 gəmi dizel mühərriki 

.2 gəmi buxar turbini 

.3 gəmi qaz turbini 

.4 gəmi buxar qazanı 

.5 val qurğuları, o 

cümlədən avarlı vint 

.6 digər köməkçi 

qurğular, müxtəlif 
nasoslar, hava 

kompressorları, 
təmizləyicilər, təmiz su 

generatoru, istilik 

mübadiləsi, soyuducu, 

havanı kondisiyalaşdıran 

və ventilyasiya sistemləri 

.7 sükan idarəetməsi 

üzrə mexanizmin sistemi 

.8 avtomatik idarəetmə 

sistemi 

9. mayenin sərf edilməsi  

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 

биринин вя йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш сцбуtун  

гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 

олунmуш иш сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу  tяtбиг 

олуна билярся 

4. лабораtорийа 
аваданлыьындан исtифадя 

еtmякля tягдир олунmуш 
щазырлыг 

 

Konstruksiya və istismar 

mexanizmləri başa 

düşülür və 

çertyoj/təlimatlarla izah 
edilir 
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və sürtgü yağlarının,  

maye yanacağın və 
soyuducu sistemlərin 

xüsusiyyətləri 

.10 göyərtədəki qurğular 

Mühərrik qurğusunun 

istismarınıntəhlükəsizliyi 

və fövqəladə hallar 

zamanı prosedurlar, o 

cümlədən idarəetmə 

sistemləri 

 

Баш вя кюmякчи 

mеханизmлярин 
исtисmары вя 
онларла баьлы 

идаряеtmя сисtеmи 

(ardı) 

Aşağıdakı qurğular və 

idarəetmə sistemlərinin  

nasazlığının qarşısının 

alınması üçün hazirliq, 

istismar, nasazlığın aşkar 
edilməsi və zəruri 
tədbirlər: 

.1 баш mühərrik 

гурьусунун вя кюmякчи 
mеханизmляр 

.2 бухар газанлары və 

əlaqəli köməkçi və buxar 
sistemləri  

.3 əsas köməkçi 

mühərriklər və onlarla 
əlaqəli sistemlər 

.4 digər köməkçi 

qurğular, o cümlədən 

soyuducular, havan ı 
kondisiyalaşdıran və 
ventilyasiya sistemləri 

 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 

биринин вя йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш сцбуtун  

гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 

олунmуш иш сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу  tяtбиг 

олуна билярся 

4. лабораtорийа 
аваданлыьындан исtифадя 

еtmякля tягдир олунmуш 
щазырлыг 

 

Яmялиййаtлар, исtисmарын 

tящлцкясизлийини вя дяниз 
mцщиtинин 
чиркляндирилmясинин 

гаршысыны алынmаьы tяmин 
еtmяк цзря 
mцяййянляшдирилmиш 

гайдалара вя 
проседурлара mцвафиг 
планлашдырылыр вя ижра 

олунур    

Норmадан йайынmа  tез 
mцяййянляшдирилир  

Эцж гурьусунун вя 
mеханики сисtеmлярин иши, 
сцряtин  вя щярякяtин 

исtигаmяtинин 
дяйишдирилmясиня аид  
капиtан кюрпцсцндян 

верилян коmандалары 
дахил еtmякля, даиmа 
tялябляря жаваб верир 

 

Mеханизmлярин 
насазлыгларынын сябябляри 

tез  ашкар едилир вя 
цсtцнлцк tяшкил едян 
шяраиt вя шярtляри щесаба 

алараг, эяmинин  вя 
гурьунун цmуmи 
tящлцкясизлийини tяmин  

еtmяк цчцн щярякяtляр 

йериня йеtирилир 

Maye yanacaq,  

sürtgü yağları,  
ballast və digər 
насос сисtеmляринин 
вя онларла ялагядар 

идаряеtmя 
сисtеmlərinin 
исtисmары 

Nasosların və насос 

сисtеmляриnin, o cümlədən 

idarəetmə sistemlərinin 

istismar xarakteristikası: 

Nasos sistemlərinin 

istismarı: 

.1 насос сисtеmляринин 

исtисmары цзря ади вязифяляр 

.2 лйал суларынын, балласt вя 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун 

ясасында ялдя едилmиш сцбуtун  
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 

сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 
олунmуш иш сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 

Яmялиййаtлар, исtисmарын 
tящлцкясизлийини вя дяниз 

mцщиtинин 
чиркляндирилmясинин 
гаршысыны алmаьы tяmин 

еtmяк цзря 
mцяййянляшдирилmиш 
гайда вя проседурлара 

mцвафиг планлашдырылыр вя 

ижра олунур   

Норmадан йайынmа  tез 
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йцк насос сисtеmляринин 

исtисmары  

Netflə çirklənmiş sular üzrə 

separatora (və ya oxşar 

avadanlığa) dair tələblər və 

onların istismarı 

  

щазырлыьы, яэяр бу tяtбиг олуна 

билярся 

4. лабораtорийа 
аваданлыьындан исtифадя 

еtmякля tягдир олунmуш 
щазырлыг 

mцяййянляшдирилир  

 

 

 

Функсийа: Исtисmар сявиййясиндя елекtрик аваданлыьы, елекtрон апараtлары вя идаряеtmя сисtеmляри  

СЯРИШTЯ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

СЯРИШTЯНИ НЦMАЙИШ 

ЕTДИРЯН MЕTОДЛАР 

СЯРИШTЯНИ 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Elektrik, elektron və 

вя идаряеtmя 
сисtеmляринин  
исtисmары  

 Aşağıdakı elektrik, elektron 

və идаряеtmя 

avadanlıqlarının ilkin 

konfiqurasiyası və istismar 

prinsipləri: 

.1 elektrik avadanlığı 

.a generator və paylayıcı 
sistemlər 

.b generatorların 

hazırlanması, işə salınması, 
parallel birləşdirilməsi və 

dəyişdirilməsi 

.c elektrik mühərrikləri o 

cümlədən işə salınma 

metodologiyası 

.d yüksəkvoltlu qurğular 

.e ardıcıl nəzarət sxemləri 

və əlaqəli sistem qurğuları 

.2 elektron avadanlıqlar: 

.a əsas elektron sxemlərin 

elementlərinin xüsusiyyətli 

.b avtomatik və nəzarət 

sistemləri üçün sxem 

.c qurğuların idarəetmə 

sistemlərinin funksiyaları, 

xüsusiyyətləri və əlamətləri, 

o cümlədən baş mühərrik 

qurğusu istismarına nəzarət 

və buxar qazanlarının 

avtomatik idarə edilməsi 

.3 idarəetmə sistemləri 

.a müxtəlif avtomatik 

idarəetmə metodları və 

xüsusiyyətləri 

.b proporsional-intergral- 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 

биринин вя йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш  
сцбуtун гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 

олунmуш щазырлыг сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 
щазырлыьы, яэяр бу  tяtбиг олуна 

билярся 

4. лабораtорийа аваданлыьындан 
исtифадя еtmякля tягдир олунmуш 

щазырлыг 

 

 

Яmялиййаtлар 

исtисmарын 
tящлцкясизлийинин tяmин 
олунmасы цзря 

istismar təlimatlarına,  
tясдиг олунmуш гайда 
вя проседурлара 

mцвафиг планлашдырылыр 
вя щяйаtа кечирилир 

Elektrik, elektron və 

idarəetmə sistemləri  

başa düşülür və 

çertyoj/təlimatlar la 

izah edilir 
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diferensial idarəetmənin 

xüsusiyyətləri və prosesə 

nəzarət üzrə əlaqəli 

sistemlərə dair avadanlıqlar 

Elektrik və elektron 

vadanlıqların texniki 

xidməti və təmiri 

Gəmi elektrik sistemlərinin 

istismarı üzrə təhlükəsizlik 

tələbləri, o cümlədən 

heyətə bu kimi avadanlıqla 

işləməyə  icazə 

verilməzdən əvvəl elektrik 

avadanlığının təhlükəsiz 

izolyasiyası 

Elektrik sistem 

avadanlıqlarına, 

bölüşdürücü şitlərə, elektrik 

mühərriklərə, generatorlara 

və sabit cərəyan üzrə 
elektrik sistemləri və 

avadanlıqlarına texniki 

xidmət və onların təmiri 

Elektrik насазлыгларын aşkar 

edilməsi, nasazlıqların yeri 
вя зядялярин гаршысыны алmаг 

цчцн едилян щярякяtляр 

Aşağıdakı avadanlıqların 

funksiyaları və fəaliyyətinin 

yoxlanması və onların 

konfiqurasiyası: 

.1 nəzarət sistemləri 

.2 avtomatik idarəetmə 

sistemləri 

.3 qoruyucu avadanlıqlar 

Elektrik və sadə elektron 

diaqramların şərhi 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун 

ясасында ялдя едилmиш  
сцбуtун гийmяtляндирилmяси: 

.1  emalatxanada tягдир 

олунmуш hazırlıq 

.2 təsdiq edilmiş praktiki 

təcrübə və yoxlamalar 

.3 təsdiq edilmiş iş stajı 

.4  tядрис эяmисиндя tягдир 
олунmуш щазырлыг сtаъы 

 

 

İşləmək üçün 

təhlükəsizlik tədbirləri  

müvafiqdir 

əl ilə istifadə edilən 

alətlərin, ölçü 

cihazlarının, yoxlama 

avadanlıqlarının 

seçimi və istifadəsi 

müvafiqdir və 

nəticələrin izahı 
dəqiqdir 

Avadanlığın 

sökülməsi, 

yoxlanılması, təmiri və 
yenidən 

quraşdırılması 
təlimatlara və qəbul 

edilmiş praktikaya 

uyğundur 

Yenidən quraşdrıma 

və fəaliyyətin 

yoxlanılması 
təlimatlara və qəbul 

edilmiş praktikaya 

uyğundur 

 

Функсийа: Исtисmар сявиййясиндя tехники хидmяt вя tяmир 

 

СЯРИШTЯ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

СЯРИШTЯНИ НЦMАЙИШ 

ЕTДИРЯН MЕTОДЛАР 

СЯРИШTЯНИ 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Əl ilə istifadə edilən 

alətlər, dəzgahlardan 

və ölçü cihazlarından 

gəmidə quraşdırma v 

ə təmir işlərində 

istifadə etmək 

Gəmilərin və 

avadanlıqların 

konstruksiyasında və 
təmirində istifadə edilən 

materialların xüsusiyyətləri 

və məhdudiyyətləri 

Hazırlama və təmir zamanı 
istifadə edilən proseslərin 

xüsusiyyətləri və 
məhdudiyyətləri 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 

биринин вя йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш  
сцбуtун  гийmяtляндирилmяси: 

.1  emalatxanada tягдир 

олунmуш hazırlıq 

.2 tягдир олунmушpraktiki 

təcrübə və yoxlama 

.3 tягдир олунmуш iş stajı 

Gəmi ilə əlaqədar 

səciyyəvi 
komponentlərin 

hazırlanması üzrə 

əhəmiyyətli 
parametrləin 

müəyyənləşdirilməsi 

müvafiqdir 

Materialların seçimi 

müvafiqdir 
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Sistemlərin və 

komponentlərin 

hazırlanması və təmiri 

zamanı nəzərə alınan 

xüsusiyyətlər və 

parametrlər 

Fövqəladə/müvəqqəti hallar 

zamanı təhlükəsiz təmirin 

həyata keçirilməsi metodları 

Əməyin təhlükəsizliyini 

təmin etmək, habelə əl ilə 

istifadə edilən alətlər, 

dəzgahlar və ölçü 

cihazlarının təhlükəsizliyini 

təmin etmək üçün yerinə 

yetirilməli olan tədbirlər 

Əl ilə istifadə edilən 

cihazların, dəzgahların və 

ölçü cihazlarının istifadəsi 

Bərkitmə materiallarının və 

bağlamaların müxtəlif 

növlərindən istifadə 

.4 hazırlıq gəmisində təsdiq 

olunmuş staj 

Hazırlama icazə verilən 

həddədir 

Avadanlıqların, əl ilə 

istifadə edilən 

cihazların, dəzgahların 

və ölçü cihazlarının 

istifadəsi müvafiqdir və 

təhlükəsizdir 

 

Gəmi qurğularının və 

avadanlıqlarının 
təmiri və onlara 
texniki xidmət 

Бцtцн mеханики вя елекtрик 

гурьу вя аваданлыгларын,  
щейяt   цзвляриня онларын 
tяmири цзря ишляmяйя ижазя 

верmяздян яввял, təmir və 

texniki xidmət, o cümlədən 

gəmi avadanlıqlarının və 

qurğularının təhlükəsiz 
izolyasiya edilməli  

məqsədilə görülməli olan 

təhlükəsizlik tədbirləri 

Müvafiq əsas mexaniki 

bilik və bacarıqlar 

Avadanlıqların və 

qurğuların sökülməsi, 

nizamlanması və yenidən 

quraşdırılması kimi texniki 
xidmət və təmir 

Xüsusi cihazların və ölçü  

alətlərinin istifadəsi 

Avadanlıqların 

konstruksiyası zamanı 
layihənin xüsusiyyətləri və 

materialların seçilməsi 

Qurğuların çertyojlarının  

və təlimatlarının şərh 
edilməsi 

Boru, hidravlik və 

pnevmatik diaqramların 

şərhi 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 

биринин вя йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш  
сцбуtун  гийmяtляндирилmяси: 

.1  emalatxanada tягдир 

олунmуш hazırlıq 

.2 tягдир олунmушpraktiki 

təcrübə və yoxlama 

.3 tягдир олунmуш iş stajı 

.4 hazırlıq gəmisində təsdiq 

olunmuş staj 

Yerinə yetirilən 

yəhlükəsizlik tədbirləri  

müvafiqdir 

Alətlərin seçimi və 

ehtiyat hissələr 

müvafiqdir 

Аваданлыгларын, 
сюкцлmяси, 

yoxlanılması, tımiri və 

yenidən quraşdırılması 
təlimatlara вя qəbul 

edilən praktikaya 

uyğundur 

 

Təmirdən sonra 
istismara verilmə və 

fəaliyyətin yoxlanılması 
təlimatlara və qəbul 
edilən praktikaya 

uyğundur 

Materialların və 

hissələrin seçimi 

uyğundur 
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Функсийа: Исtисmар сявиййясиндя эяmинин яmялиййаtларынын идаря олунmасы  

вя эяmидяки инсанлара гайьы 

СЯРИШTЯ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

СЯРИШTЯНИ НЦMАЙИШ 

ЕTДИРЯН MЕTОДЛАР 

СЯРИШTЯНИ 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Чиркляндирmянин 
гаршысыны алmаг цзря 

tяляблярин ижрасынын 
tяmин едилmяси 

Дяниз mцщиtинин 
чиркляндирилmясинин 

гаршысынын алынmасы 

Дяниз mцщиtинин 
чиркляндирилmясинин 

гаршысыны алmаг цчцн 
йериня йеtирилmяси лазыm 
олан ещtийаt tядбирляри 

щаггында биликляр 

Чиркляндирmя иля mцбаризя 
проседурлары вя бунунла 

ялагядар аваданлыг 

Dəniz mühitinin 

mühafizəsi üçün 

qabaqlayıcı tədbirlərin 

əhəmiyyəti 

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун 

ясасында ялдя едилmиш  
сцбуtун гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 

сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 
олунmуш щазырлыг сtаъы 

.3 təsdiq edilmiş hazırlıq 

 

Эяmидя 
яmялиййаtларын 

mцшащидя вя 
MАРПОЛ tялябляриня 
mцвафиглийин tяmин 

едилmяси 
проседурларына tаm 
риайяt олунур 

Ətraf mühitə dair 

pozitiv münasibətin 

təmin edilməsi üzrə 

tədbirlər görülür 

Эяmинин цзэцчцлцк 
цчцн йарарлы  
вязиййяtдя 

сахланылmасы 

Эяmинин  даваmлылыьы 

Даваmлылыг, суйаоtуруm вя 
эярэинлик щаггында  иш билийи 

вя mялуmаtларын tяtбиг 
олунmасы; эювдянин 
эярэинлийини щесаблаmаг 

цчцн гурьу вя  диаграmлар  

Сукечирmязлийин 
ясасларынын анлайышы 

Эяmинин цзэцчцлцк  
габилиййяtинин гисmян иtдийи  
щалларда йериня йеtирилmяли  

олан ясас щярякяtлярин 
анлайышы 

Эяmинин  консtруксийасы 

Эяmинин ясас гурулуш 
елеmенtляри щаггында 
цmуmи билик вя онларын  

mцхtялиф щиссяляринин  адлары    

Иmtащан вя ашаьыдакылардан 
биринин вя йа даща чохунун 
ясасында ялдя едилmиш сцбуtун  

гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 

олунmуш щазырлыг сtаъы 

.3 tягдир олунmуш tренаъор 

щазырлыьы, яэяр бу tяtбиг олуна 
билярся 

 4. лабораtорийа аваданлыьындан 

исtифадя еtmякля tягдир 
олунmуш щазырлыг 

Даваmлылыьын шярtляри  
БДT-нин  эяmинин зядя  
алmаmыш вязиййяtдя   

йцклядилmясинин бцtцн 
шярtляриндя  даваmлылыг 
цзря mейарларына 

mцвафигдир 

 

 Эяmинин 

сукечирmязлийинин tяmин 
едилmяси вя горунуб 
сахланылmасы цзря  

едилян щярякяtляр гябул  
олунmуш tяжрцбяйя 
уйьйн эялир   

 

 

 

Эяmилярдя  йаньынын 
гаршысынын  алынmасы 
вя  йаньынла 

mцбаризя 

Йаньын tящлцкясизлийи вя 

йаньынсюндцрян васиtяляр 

Йаньынла mцбаризя цзря 

tялиmляри   tяшкил еtmяк 

бажарыьы 

Yanğının sinifləri вя 

киmйяви tябияtи щаггында 
билик  

А-VI/3  бюлmясинin 1-3 
bəndlərində шярщ едилдийи киmи, 
йаньын ялейщиня tягдир 

олунmуш щазырлыг вя tяжрцбя 
ясасында ялдя олунmуш  
сцбуtун гийmяtляндирилmяси  

Проблеmлярин нювц вя 
mигйасы tез tяйин едилир 
вя илкин щярякяtляр  бу 

эяmи цчцн гяза 
щалларында проседурлара 
вя фювгяладя щалларда  

щярякяt планларына уйьун 
эялир 

 Евакуасийа (tяхлиййя),  
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Йаньынсюндцрmя 

сисtеmляри щаггында билик 

Йанажаг  сисtеmлярини  
ящаtя едян йаньынлары да 

дахил еtmякля, йаньын 
заmаны йериня йеtирилmяли  
олан щярякяtляр    

йцк яmялиййаtларынын  

гяза дайандырылmасы вя 
tяжридеtmя (изолйасийа) 
гязанын харакtериня 

mцвафигдир вя tез щяйаtа 
кечирилир 

Mярузялярин вя щейяt 

цзвляринин 
mялуmаtларынын биринжилийи 
(ардыжыллыгда), сявиййяси 

вя заmан щядляри  
гязанын tябияtиня 
уйьундур вя проблеmин 

mащиййяtини якс еtдирир    

Хиласедижи васиtяlərdən 
исtифадя олунmасы 

хилас еtmə 

Эяmини tярк еtmяк цзря 
tялиmляри tяшкил еtmяк  
бажарыьы вя  хиласедижи 
гайыгларла, салларла вя 
нювбяtчи гайыгларла вя 
онларын суйа салынmасы цчцн 
исtифадя олунан    
mеханизmлярля вя 
гурьуларла, ахtарыш вя 
хиласеtmя заmаны исtифадя 
едилян  хиласедижи радио 
аваданлыгларла, fövqəladə 

hallar üzrə radiobuy пейкляри  

иля, axtarış və xilasetmə 
tранsпондерлярiля вя 
щидрокосtйуmларла, исtиликдян 
горуйан васиtяляр дахил 
олmагла, аваданлыгларла 

ряфtар еtmяк haqqında 
biliklər 

А-VI/2  бюлmясинин 1-4 
бяндляриндя  шярщ олундуьу 
киmи, йаньын ялейщиня tягдир 
олунmуш щазырлыг вя tяжрцбя 
ясасында ялдя олунmуш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси  

Эяmини tярк еtmяк  вя 
судакы инсанларын хилас  
едилmяси цзря  едилян 
щярякяtляр   цсtцнлцк 
tяшкил едян шяраиt вя 
шярtляря mцвафигдир вя 
tящлцкясизлик сащясиндя 
гябул едилmиш tяжрцбя вя 
сtандарtлара уйьун эялир   

Эяmидя илк tибби 
йардыmən  tяtбиг 
олунmасы 

Tибби йардыm 

Эяmи шяраиtи цчцн сяжиййяви 
олан бядбяхt щадисяляр вя йа 
хясtяликляр заmаны,  биликляр 
ясасында сяmяряли tядбирляр 
эюрmяк бажарыьыны дахил 
еtmякля, tибби йардыm цзря 
рящбярликляри вя радио иля верилян 
tибби mяслящяtлярин  пракtики 
tяtбиги   

 

А-VI/4 бюлmясинин 1-3-жц 
бяндляриндя шярщ олундуьу киmи, 
tягдир олунmуш щазырлыг ясасында 
ялдя едилmиш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси 

 Зядянин вя йа саьлаmлыг 
вязиййяtинин mцmкцн 
сябябинин, харакtеринин, 
аьырлыг дяряжясинин 
айдынлашдырылmасы  tез 
йериня йеtирилир вя mцалижя 
щяйаt цчцн tящлцкяни 
mиниmуmа ендирир 

Ганунверижилийин 
tялябляринин 
эюзлянилmясиня  
mцшащидя   

 Дяниздя  инсан щяйаtынын 

tящлцкясизлийи, mühafizə вя 
дяниз  mцщиtин горунmасына 
даир  БДT-нин конвенсийасына 
mцвафиг олан zəruri praktiki  
биликlər 

 Иmtащан вя йа tягдир олунmуш 
щазырлыг ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси 

Дяниздя  инсан щяйаtынын 

tящлцкясизлийи, mühafizə 
вя дяниз  mцщиtин 
горунmасына олан 
ганунверижилийин tялябляри 
дцзэцн tяйин олунур   

 

Liderlik və birgə iş 
fəaliyyətinə dair 
bacarıqların tətbiqi 

 

 

 

Gəmi heyətinin 

idarəedilməsi və hazırlığı 
haqqında praktiki biliklər 

Müvafiq beynəlxalq dəniz 

konvensiyaları və 

tövsiyələri, həmçinin milli 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа 

даща чохунун ясасында ялдя 
едилmиш сцбуtун йохланылmасы 
вя гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя tягдир олунmуш иш 
сtаъы  

Gəmi heyətinə təyin 

edilən vəzifələr, 

həmçinin onların iş və 

davranışa dair  tələb 
edilən standartlara 

haqqında 

məlumatlandırılması 
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Liderlik və birgə iş 
fəaliyyətinə dair 

bacarıqların tətbiqi 

(ardı) 

qanunvericilik haqqında 

biliklər 

Tapşırıqların və vəzifələrin 

idarəedilməsi bacarıqları, o 

cümlədən: 

.1 planlaşdırma və 

koordinasiya 

.2 heyətin təyin edilməsi 

.3 vaxt və resurs 

çatışmazlığı 

.4 prioritetləşdirmə 

Resusrların effektiv 

idarəedilməsi  haqqında 
biliklər və tətbiq etmə 

bacarıqları: 

.1 resursların 

bölüşdürülməsi, təyin 
edilməsi, 

prioritetləşdirilməsi 

.2 gəmidə və sahildə 
effektiv kommunikasiya 

.3 heyətin təcrübəsini 

nəzərə alan qərarlar 

.4 əminlik, liderlik, o 

cümlədən motivasiya 

.5 situasiya haqqında 

məlumat əldə etmək və 

məlumatlı olmaq 

Qərar qəbuletmə üsullarının 

tətbiqi haqqında biliklər və 

bacarıqlar: 

.1 situasiyanın və riskin 

qiymətləndirilməsi 

.2 yaranan seçimləri 

müəyyənləşdirmək və 

nəzərə almaq 

.3 tədbirlər planının 

seçilməsi 

.4 nəticənin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi 

.2 tядрис эяmисиндя tягдир 

олунmуш щазырлыг сtаъы 

.3 praktiki nümayiş 

 

həmin şəxslərə uyğun 

qaydada həyata keçirilir 

Hazırlıq hədəfələri və 

fəaliyyəti mövcud 

bacarıqların və səriştənin 

qiymətləndirilməsinə və 
istismar tələblərinə 

əsaslanır 

Əməliyyatlar tətbiq 

edilən qaydalara uyğun 

olaraq həyata keçirilir 

Əməliyyatların 

planlaşdırırlması və 

resursların bölgüsü 

zəruri tapşırıqları icra 

etmək üçün düzgün 

qaydada prioritetləşdirilir 

Kommunikasiya aydındır 

və dəqiq şəkildə ötürülür 

və qəbul edilir 

Effektiv liderlik 

davranışları nümayiş 
etdirilir 

Gəminin, əməliyyatların 

və xarici mühitin mövcud 
və ehtimal edilən 

vəziyyəti haqqında 

anlayış müvafiq heyət 

üzvləri arasında 

bölüşdürülür 

Qərarlar mövcud 

vəziyyət üzrə ən 
səmərəlidir 

Heyətin və gəminin 

təhlükəsizliyinə 

kömək etmək 

Qərar qəbul etmə üsulları 

haqqında biliklər və onları 
tətbiq etmək bacarıqları: 

.1 situasiyanın və riskin 

qiymətləndirilməsi 

.2 yaranan seçimlərin 

müəyyənləşdirilməsi və 

nəzərə alınması 

А-VI/1 бюлmясинин 2-жi бяндиндя 
шярщ олундуьу киmи, tягдир 

олунmуш щазырлыг və təcrübə 
ясасында ялдя едилmиш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси 

Müvafiq təhlükəsizlik və 

qoruyucu avadanlıqlar 

düzgün qaydada istfadə 

edilir 

Şəxsi heyəti və gəmini 

mühafizə etmək üçün 

prosedurlar və əməyin 

təhlükəsizliyi 

praktikasına daim riayət 
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.3 tədbirlər planının 

seçilməsi 

.4 əldə edilən nəticənin 
effektivliyinin 
qiymətləndirilməsi 

edilir 

Ətraf mütinin mühafizəsi 

üçün nəzərdə tutulan 
prosedurlara daima 
riayət edilir 

Fövqəladə halların aşkar 

edilməsi üzrə ilkin və 

sonrakı tədbirlər 

fövqəladə hallara qarşı 
cavab tədbirlərinə 

uyğundur 

Бюлmя А-ЫЫЫ/2 

Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 3000 кВt вя даща çox олан эяmилярдя 

 баш вя икинжи mеханиклярин серtификаtлаşdırılmasına dair mяжбури mиниmал tялябляр: 

Bacarıqlara dair tялябляр 

1. Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 3000 кВt вя даща арtыг олан дяниз эяmиляриндя баш вя икинжи 

mеханик серtификаtыны алmаьа наmизяд олан щяр шяхс  А-ЫЫЫ/2 жядвялинин 1-жи сцtунунда 

садаланан tапшырыглары, вязифяляри вя mясулиййяtи идаряеtmя сявиййясиндя  сяришtя нцmайиш 

еtдирmялидир. 

2 Серtификаtланmайа tяляб олунан mиниmал биликляр, анлайышлар вя пешякарлыг  А- ЫЫЫ/2 жядвялинин 

2-жи сцtунунда садаланmышдыр. Бу сцtун А-ЫЫЫ/1 жядвялинин 2-жи сцtунунда нювбя mеханикляри 

цчцн олан mясяляляри дахил едир, эенишляндирир вя дяринляшдирир. 

3 Нязяря алсаг ки, икинжи mеханик щяр бир ан баш mеханикин вязифялярини юз цзяриня 

эюtцрmяйя щазыр олmалыдыр, бу mясяляляр цзря гийmяtляндирmя наmизядин эяmи 

mеханизmляринин tящлцкясиз исtисmары вя дяниз яtраф mцщиtинин горунmасына tясир едян бцtцн 

ялдя олан инфорmасийаны дярк еtmяк бажарыьыны цзя чыхарmалыдыр. 

4 А-ЫЫЫ/2 жядвялинин 2-жи сцtунунда садаланан mясялялярдя билик сявиййяси кифайяt гядяр 

олmалыдыр ки, наmизяд баш mеханик вя йа икинжи mеханик вязифясиндя ишляйя билсин. 

5 Нязяри биликлярин, анлайыш вя пешякарлыьын лазыmи сявиййяйя чаtmасы цчцн щазырлыг вя 

tяжрцбя бу щиссянин mцвафиг tяляблярини вя бу Mяжяллянин Б щиссясиндяки рящбярлийи нязяря 

алmалыдыр. 

6 Адmинисtрасийа верилmиш серtификаtда эюсtярилmяйян mцщяррик гурьуларынын tипляриня аид олан 

биликляри tяляб еtmяйя биляр. Беля серtификаt иmtащан tялябляриндян биликляри чыхарылmыш mеханики 

гурьулары олан эяmилярдя ишляmяк цчцн еtибарсыздыр, о вахtа гядяр ки,  бу mясяляляр цзря 

mеханик юз сяришtясини tясдиг еtmяmиш олсун. Щяр щансы беля бир mящдудиййяt серtификаtда вя 

tясдигнаmядя юз яксини tапmалыдыр. 

7 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс А-ЫЫЫ/2 жядвялинин 3 вя 4-жц сцtунларында 

эюсtярилян сяришtяни нцmайиш еtдирmяк mеtодларына вя сяришtянин гийmяtляндирилmяси цчцн 

mейарлара  mцвафиг олараг tяляб едилян сяришtя сtандарtына чаtдыьынын сцбуtуну tягдиm 

еtmялидир. 

Сащилбойу цзэцчцлцк 

8 А-ЫЫЫ/2 жядвялинин 2-жи сцtунунда садаланан, mцхtялиф бюлmяляря ясасян tяляб олунан билик  

сявиййяси, анлайыш вя пешякарлыг сащилбойу суларда mяшьул олан mящдуд эцжлц mцщяррийя 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-nin Model Kurslarından istifadə edilə bilər 
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mалик эяmилярин коmандир щейяtи цзвляри цчцн, яэяр бу лазыm  щесаб едилярся, щяmин суларда 

цзя биляжяк бцtцн эяmилярин tящлцкясизлийини нязяря алmагла дяйишиля биляр. Щяр щансы бир беля 

mящдудиййяt серtификаtда вя tясдигнаmядя эюсtярилmялидир.  

 

Cядвял А- III/2 

Баш mцщяррикинin ümumi эцжцнц 3000 кВt вя даща çox олан эяmилярдя baş (бюйцк) вя икинжи 

mеханиклярин bacarıqlarına dair  mиниmал tяляблярин  xüsusiyyətləri 

Функсийа:  Идаряеtmя сявиййясиндя gəminin mexaniki qurğuları (Gəmi 

mühəndisliyi)  

 Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

Bacarıqlar 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

BACARIQLARI НЦMАЙИШ ЕTДИРЯН 

MЕTОДЛАР 

BACARIQLARI 

ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Mühərrik qurğusunun 

fəaliyyətinin idarə 

edilməsi 

Aaşağıdakı mexaniki və 

köməkçi avadanlıqların 

konstruksiyanın 

xüsusiyyətləri və işləmə 

mexanizmi: 

.1 Gəmi dizel 

mühərriki 

.2 Gəmi buxar turbini 

.3 Gəmi qaz turbini 

.4 Gəmi buxar 

qazanı 

 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа bir 

neçəsinin ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси; 

.1 эяmидя təsdiq edilmiş иш сtаjы 

.2 tядрис эяmисиндя təsdiq edilmiş 
щазырлыг сtаjы 

.3 mümkün olduğu təqdirdə, təsdiq 

edilmiş tренаjор щазырлыьы 

.4   laboratoriya avadanlıqları üzrə 

təsdiq edilmiş hazırlıq 

Konstruksiyanın 

xüsusiyyətləri və 

mexanizmlərin 

idarəedilməsinə dair izahat 

və anlayış müvafiqdir. 

Планлашдырmа вя иш 
графики 

Нязяри биликляр 

Tерmодинаmика вя исtилик 
юtцрцжцсц 

Mеханика вя 
щидrоmеханика 

Dizel mühərriklərinin, buxar 
və qaz turbinlərinin sürət, 

güc və yanacaq sərfiyyatı 
daxil olmaqla, hərəkətverici 

xüsusiyyətləri  

Aşağıda göstərilənlərin 

istilik dövrəsi, termiki 
səmərəliliyi və və istilik 
balansı: 

.1 gəmi dizel mühərriki 

.2 gəmi buxar turbini 

.3 gəmi qaz turbini 

.4 gəmi buxar qazanı 

 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа bir 

neçəsinin ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси; 

.1 эяmидя təsdiq edilmiş иш сtаjы 

.2 tядрис эяmисиндя təsdiq edilmiş 
щазырлыг сtаjы 

.3 mümkün olduğu təqdirdə, təsdiq 

edilmiş trenajor hazırlığı 

.4   laboratoriya avadanlıqları üzrə 

təsdiq edilmiş hazırlıq 

Планлашдырmа вя ишя щазырлыг 
эцc гурьусунун лайищя 
параmеtрляриня вя сяфярин 
tялябляриня mцвафигдир.  

 

Планлашдырmа вя иш 

графики (davamı) 
Soyuducular və soyutma 

dövrəsi 

Йанаcаг  вя  сцрtgц 

mаtериалларынын физики вя 

  

Mühərrik qurğusunun 
və кюmякчи 

avadanlıqların istismarı, 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа bir 
neçəsinin ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун йохланылmасы вя 

Ишя салынmайа щазырлыг вя 
йанажаьın, сцрtgц 

mаtериалларынın щазырlanması 
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işinə nəzarət, işinin 
qiymətləndirilməsi və 
təhlükəsizliyinin təmini 

киmйяви хцсусиййяtляри 

Materialların 

texnologiyası 

Zədəyə nəzarət daxil 

olmaqla, gəmi quruluşu 

və gəmilərin inşası 

Praktiki biliklər 

Əlaqəli sistemlər daxil 

olmaqla, baş mühərrikin və 

köməkçi mexanizmlərin işə 
salınması və söndürülməsi 

Mühərrik qurğusunun iş 
limiti 

Mühərrik qurğusunun və 
köməkçi avadanlıqların 

effektiv istismarını, işinə 
nəzarəti, işinin 
qiymtələndirilməsi və 

təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi 

Baş mühərrik üzrə 
avtomatik nəzarətin 

funksiyaları və mexanizmi 

Aşağıda sadalananlarla 

məhdudlaşmayan köməkçi 

avadanlıqlar üzrə avtomatik 
nəzarətin funksiyaları və 
mexanizmləri: 

.1 generatoru  paylayan 
sistem 

.2 buxar qazanları 

.3 nefti təmizləyən 

avadanlıq 

.4 soyuducu sistem 

.5 nasos və boru sistemləri 

.6 sükan idarəetməsi üzrə 
mexanizmin sistemi 

.7 yüklərin yerləşdirilməsi 
üzrə avadanlıq və gəmi 

göyərtəsindəki 
mexanizmlər 

 

гийmяtляндирилmяси; 

.1 эяmидя təsdiq олунmуш иш сtаjы 

.2 tядрис эяmисиндя tяsdiq олунmуш 
щазырлыг сtаjы 

.3 mümkün olduğu təqdirdə, təsdiq 

edilmiş trenajor hazırlığı 

.4 laboratoriya avadanlıqları üzrə 

təsdiq edilmiş hazırlıq 

mеtодлары, суйun вя щаваnın 

soyudulması olduqca 
mцнасибдир 

 İşə salınma və 

qızma(alışdırma) zamanı 
təzyiqlərin, temperaturların 

və dövrələrin yoxlanılması 
texniki şərtlərə və 
razılaşdırılmış iş planlarına 

uyğundur. 

Баш mцщяррик гурьусунa və 
кюmякчи сисtеmлярə nəzarət 
tящлцкясиз исtисmар шярtляриnin 

təmin edilməsi üçün 
кифайяtдир. 

 Mühərrikin söndürülməsinə 

hazırlıq və soyudulmasına 

nəzarət  üsulları olduqca 
münasibdir. 

Mühərrikin gücünü ölçməyə 

dair üsullar texniki şərtlərə 
müvafiqdir. 

Ишlər  капиtан кюрпцсцндян 

верилян göstərişlərə уйьун 
йохланылыр 

Ишləmə сявиййяси 

(avadanlığın) tехники şərtlərə 
mцвафигдир 

 

Yanacaq, sürtgü yağları 
və ballast 
əməliyyatlarının idarə 
edilməsi 

Nasos və boru sistemləri 
daxil olmaqla, 
avadanlıqların istismarı və 
təmiri 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа bir 

neçəsinin ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя təsdiq олунmуш иш сtаjы 

.2 tядрис эяmисиндя tяsdiq олунmуш 
щазырлыг сtаjы 

.3 mümkün olduğu təqdirdə, təsdiq 

edilmiş trenajor hazırlığı 

 

Yanacaq və ballast 

əməliyyatları istismar 
(praktiki) tələblərinə 

uyğundur və dəniz mühitinin 

çirkləndirilməsinin qarşısının 
alınması istiqamətində 

həyata keçirilir.  
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Функсийа: Идаряеtmя сявиййясиндя  елекtрик аваданлыьы,елекtрон апараtлар вя идаряеtmя 

сисtеmляри (İdarəetmə səviyyəsində elektrik, elektronika və idarəetmə mühəndisliyi) 

Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

Bacarıqlar 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

BACARIQLARI НЦMАЙИШ ЕTДИРЯН 

MЕTОДЛАР 

BACARIQLARI 

ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Elektrik və elektron 
nəzarət 
avadanlıqlarının işinin 
idarə edilməsi 

Nəzəri biliklər 

Gəmi elektrotexnologiya 
(elektrotexnika), 
elektronika, güc 

elektronikası, avtomatik 

idarəetmə mühəndisliyi və 
qoruyucu vasitələr  

Aşağıda göstərilənlənlər 

üçün avtomatik idarəetmə 
avadanlığının və 

təhlükəsizlik qurğularının 

konstruksiyasıının 
xüsusiyyətləri və sisteminin 

konfiqurasiyası: 

.1 baş mühərrik 

.2 generator və paylayıcı 
sitem 

.3 buxar qazanı 

Elektrik mühərriki üçün 

əməliyyatları idarəetmə 

avadanlıqlarının 
konstruksiyasının 

xüssiyyətləri  və sisteminin 
konfiqurasiyası. 

Yüksəkvoltlu qurğuların 

konstruksiyasının 
xüsusiyyətləri 

Hidravlik və pnevmatik 

idarəetmə avadanlıqlarının 

xüsusiyyətləri 

Ашаьыдакылардан биринин вя ya bir 

neçəsinin ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя təsdiq олунmуш иш сtаjы 

.2 tядрис эяmисиндя tяsdiq олунmуш 
щазырлыг сtаjы 

.3 mümkün olduğu təqdirdə, təsdiq 

edilmiş trenajor hazırlığı 

.4 laboratoriya avadanlıqları üzrə 
təsdiq edilmiş hazırlıq 

Avadanlıqlardan və 
sistemdən istifadə istismar 
təlimatlarına uyğundur. 
 

İşləmə səviyyəsi 

(avadanlığın) texniki şərtlərə 

uyğundur. 

Nasazlıqların idarə 
edilməsi, elektrik və 
elektron idarəetmə 

avadanlıqlarının 
istismar vəziyyətinin 
bərpa edilməsi 

Praktiki biliklər 

Elektrik və elektron 
idarəetmə avadanlıqlarında 

nasazlıqlarının aradan 

qaldırılması 

Elektrik, elektron  
idarəetmə avadanlıqlarının 

və təhlükəsizlik qurğularının 
iş qabiliyyətinin 

yoxlanılması 

Nəzarət sistemindəki 

nasazlıqların aradan 
qaldırılması 

Versiyaların idarəedilməsi 

proqramı 

Ашаьыдакылардан биринин вя ya bir 

neçəsinin ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя təsdiq олунmуш иш сtаjы 

.2 tядрис эяmисиндя tяsdiq олунmуш 
щазырлыг сtаjы 

.3 mümkün olduğu təqdirdə, təsdiq 

edilmiş trenajor hazırlığı 

.4 laboratoriya avadanlıqları üzrə 
təsdiq edilmiş hazırlıq 

Texniki xidmət üzrə fəaliyyət 

texniki,qanuni, təhlükəsizlik 

və prosedur şərtlərə uyğun 
olaraq düzgün planlaşdırılır. 
 

Avadanlıqların yoxlanılması, 

sınaqdan keçirilməsi və 

nasazlıqlarının aradan 

qaldırılması müvafiqdir. 
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Функсийа: Идаряеtmя сявиййясиндя tехники хидmяt вя tяmир 

 

Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

Bacarıqlar 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

BACARIQLARI НЦMАЙИШ ЕTДИРЯН 

MЕTОДЛАР 

BACARIQLARI 

ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Təhlükəsiz və effektiv  
texniki xidmət və təmir 
prosedurlarına 
rəhbərlik etmək 

Нязяри биликlər 

Gəmi mühəndisliyi üzrə 
təcrübə 

Praktiki biliklər 

Təhlükəsiz və effektiv  
texniki xidmət və təmir 
prosedurlarına rəhbərlik 
etmək 

Qanunvericiliyə uyğun 
olaraq aparılan yoxlamalar 
və təsnifat cəmiyyətləri 

tərəfindən həyata keçirilən 
yoxlamalar daxil olmaqla, 
texniki xidmətin 
planlaşdırılması 

Təmirin planlaşdırılması 

 

Ашаьыдакылардан биринин вя ya bir 

neçəsinin ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя təsdiq олунmуш иш сtаjы 

.2 tядрис эяmисиндя tяsdiq олунmуш 
щазырлыг сtаjы 

.3 tяsдиq олунmуш  praktiki məşğələ 

Texniki xidmət üzrə fəaliyyət 

düzgün planlaşdırılır və 
texniki, təhlükəsizlik, 

prosedur şərtlərə, eləcə də 

qanunvericiliyə uyğun 
həyata keçirilir. 

Texniki xidmət və təmir üçün 

müvafiq planlar, texniki 
şərtlər, materiallar və 

avadanlıqlar mövcuddur. 

Görülən tədbirlər avadanlığın 

işinin ən əlverişli üsulla bərpa 
edilməsinə 

istiqamətlənmişdir. 

 

Mexaniki avadanlıqların 

nasazlıqlarını aşkar və 
müəyyən etmək, 

həmçinin nöqsanları 
aradan qaldırmaq 

Praktiki biliklər 

Mexaniki avadanlıqların 

nasazlığının, nöqsanların 

yerinin və  zədənin qarşısını 
almaq üçün tədbirlərin 

aşkar edilməsi 

Avadanlığın  yoxlanılması 
və nizamlanması 

Avadanlığın dağıdılmadan 
yoxlanılması 

Ашаьыдакылардан биринин вя ya bir 

neçəsinin ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя təsdiq олунmуш иш сtаjы 

.2 tядрис эяmисиндя tяsdiq олунmуш 
щазырлыг сtаjы 

.3 mümkün olduğu təqdirdə, təsdiq 

edilmiş trenajor hazırlığı 

.4 laboratoriya avadanlıqları üzrə 
təsdiq edilmiş hazırlıq 

Mövcud istismar şərtlərinin 

müqayisə üsulları tövsiyə 
olunan qaydalara və 

prosedurlara uyğundur 

Tədbirlər və qərarlar tövsiyə 
olunan istismar şərtlərinə və 

məhdudiyyətlərinə uyğundur. 

Əməyin 
təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi 

Praktiki biliklər 

 Əməyin təhlükəsizliyi 

Ашаьыдакылардан биринин вя ya bir 
neçəsinin ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эяmидя təsdiq олунmуш иш сtаjы 

.2 tядрис эяmисиндя tяsdiq олунmуш 
щазырлыг сtаjы 

.3 laboratoriya avadanlıqları üzrə 

təsdiq edilmiş hazırlıq 

Əməyin təşkili qaydaları 
qanunvericiliyin tələblərinə, 

vəzifə təlimatlarına, işləmək 

üçün verilən icazələrə və 
ətraf mühitə dair problemlərə 

uyğundur. 

 

 

Функсийа: İdarəetmə səviyyəsində gəmi əməliyyatlarının idarə edilməsi (gəminin 

istismarına nəzarət) və gəmidə olan insanlara qayğı 
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Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

Bacarıqlar 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

BACARIQLARI НЦMАЙИШ ЕTДИРЯН 

MЕTОДЛАР 

BACARIQLARI 

ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Diferentə, эювдянин 
dayanıqlılığına вя 
təzyiqə нязаряt 

Gəminin konstruksiyasına 
dair əsas pinsiplər və 

diferent və dayanıqlılığa 
təsir edən amillər və 
ehtimallar, həmçinin 

diferentin və dayanıqlılığın 

qorunub saxlanılması üçün 
zəruri olan tədbirlər 
haqqında anlayış  

 Gəminin hər hansı 

şöbəsinin zədələnməsinin 
və bunun nəticəsində baş 

verən subasımının diferentə 
və dayanıqlılığa təsiri və 

həyata keçirilən əks 

tədbirlər haqqında biliklər. 

  Эяmинин dayanıqlılığı  иля 
ялагядар БДT-нин 
tювсийяляри щаггында биликляр   

Ашаьыдакылардан биринин вя йа даща 
чохунун (bir neçəsinin) ясасында ялдя 
едилmиш сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси; 

.1 эяmидя tяsdiq edilmiş  иш сtаjы 

.2 tядрис эяmисиндя tяsdiq edilmiş  
щазырлыг сtаjы 

.3 mümkün olduğu təqdirdə, təsdiq 
edilmiş trenajor hazırlığı 

 

Gəminin dayanıqlılığı və 
təzyiq şəraiti daima 

təhlükəsizlik həddləri 

çərçivəsizndə təmin edilir. 

Dənizdə insan 

həyatının 

təhlükəsizliyini, 
mühafizəni və dəniz 

mühitinin qorunmasını 
təmin etmək məqsədilə 
qanunvericiliyin 
tələblərinə və tədbirlərə 

uyğunluğu yoxlamaq və 
ona nəzarət etmək. 

    

Beynəlxalq müqavilə və 

konvensiyalarda 

nəzərdə tutulan müvafiq 

beynəlxalq dəniz hüququ 

haqqında biliklər. 

Ашаьыдакылара хцсуси диггяt 
йеtирmяк лазыmдыр: 

.1 Beynəlxalq 
konvesniyaların ilə gəmidə 

olması tələb edilən 
şəhadətnamələr və digər 

sənədlər, onların əldə 

edilməsi qaydaları və 
etibarlılıq müddəti 

.2 Yük nişanı haqqında 

Beynəlxalq Konvensiyanın, 
1966 (düzəlişlərlə) müvafiq 
tələbləri ilə 

müəyyənləşdirilən 
öhdəliklər. 

.3 Dənizdə insan həyatının 

mühafizəsinə dair 
Beynəlxalq Konvensiyanın 

1974 (düzəlişlərlə), müvafiq 

tələbləri ilə müəyyən edilən 
öhdəliklər. 

Ашаьыдакылардан биринин вя bir 

neçəsinin ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси; 

.1 эяmидя tяsdiq edilmiş  иш сtаjы 

.2 tядрис эяmисиндя tяsdiq edilmiş  
щазырлыг сtаjы 

.3 mümkün olduğu təqdirdə, təsdiq 

edilmiş trenajor hazırlığı 

Monitorinqin aparılması və 

texniki xidmət prosedurları 
qanunvericiliyin tələblərinə 
uyğundur. 

Поtенсиал уйьунсузлуглар 

dərhal вя tаm şəkildə ашкар 
олунур. 

 

Şəhadətnamələrin 

yenilənməsi və müddətinin 
uzadılmasına dair tələblər 

yoxlama üçün qurğu və 

avadanlığın 
qanunauyğunluğunun 

davamlılığını təmin edir.  

Dənizdə insan 
həyatının 

təhlükəsizliyini, 

mühafizəni və dəniz 
mühitinin qorunmasını 
təmin etmək məqsədilə 
qanunvericiliyin 
tələblərinə və tədbirlərə 

.4 "Dənizin  gəmilərdən  
çirkləndirilməsinin  

qarşısının  alınması 

haqqında"Beynəlxalq 
Konvensiya (düzəlişlərlə) ilə 

müəyyən edilən öhdəliklər. 

.5 Sağlamlıq haqqında 
dəniz bəyannamələri və 
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uyğunluğu yoxlamaq və 
ona nəzarət etmək. 
(арды)    

 

Ümumdünya Səhiyyə 

Qaydalarının tələbləri 

.6 эяmинин, 
сярнишинлярин,щейяtин вя 
йцкцн tящлцкясизлийиня aid 
бейнялхалг сянядлярlə 
müəyyən edilən öhdəliklər 

.7 дяниз mцщиtинин 
эяmилярдян чирклянmясинин 
гаршысыны алmаг цчцн 
цсуллар вя васиtяляр 

.8 бейнялхалг mцгавиля вя 
конвенсийаларын iжра 
олунmасыna dair mилли 
ганунверижилик щаггында 
биликляр  

Эяmинин,  щейяtин вя 
сярнишинлярин 
tящлцкясизлийинин tяmин 
едилmяси вя хiласедижи 
вasitələrin, йаньын 
ялейщиня вя digər 
tящлцкясизлик 
сисtеmляринин исtисmар 
шярtляри  

Хиласедиcи васиtялярə dair 
гайдалар щаггында дярин 
биликляр (Dənizdə insan 
həyatının mühafizəsinə dair 
Beynəlxalq Konvensiya) 

Йаньынла mцбаризя вя 

эяmинин tярк едилmяси üzrə 
tяlimlərin tяшкил олунmасы 

Хиласедижи васиtялярин, йаньын 
ялейщиня вя диэяр 
tящлцкясизлик сисtеmляринин  
mеханизmляринин işlək 

vəziyyətdə olmasının təmin 
edilməsi 

Qəza hallarında gəmidə 

olan bütün şəxslərin 

mühafizəsi və 
təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi üzrə yerinə 
yetirilməli olan tədbirlər. 

Йаньындан, парtлайышдан, 
tоггушmадан вя сайа 
оtурдугдан сонра зярярин 
mящдудлашдырылmасы вя 
эяmинин хилас олунmасы 
цзря tədbirlər 

 

Praktiki təlimlər və gəmidə təsdiq 

edilmiş hazırlıq, həmçinin təcrübə 
əsasında əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və qiymətləndirilməsi. 

Yanğını aşkar edən və 

təhlükəsizlik sistemlərinə 
nəzarət prosedurları, bütün 

həyəcan siqnallarının dərhal 

aşkar edilməsini və görülən 
tədbirlərin qəza halları 

zamanı tətbiq edilən 
prosedurlara uyğunluğunu 
təmin edir.  

Fövqəladə hallar, 

həmçinin zədələrin 
idarə edilməsi 

planlarının 

hazırlanması və 
fövqəladə hallarının 
idarə edilməsi. 

Zədələrin idarə edilməsi 
daxil olmaqla, gəminin 

konstruksiyası 

Йаньынын гаршысынын 
алынmасы, ашкарланmасы вя 

сюндцрцlməsi üzrə цсуллар 
вя васиtяляр 

Хиласедижи васиtяlərin 
функсийалары  вя исtифадя 
олунmасы 

  

Эяmидя təsdiq edilmiş щазырлыг вя 

tяжрцбя ясасында ялдя  edilmiş 
сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси 

 

Fövqəladə hallara dair 

prosedurlar qəza halları üçün 
müəyyən edilmiş planlara 

uyğundur. 

 

Rəhbərlik və idarəetmə 

bacarıqlarndan istifadə 

Gəmidə heyətin 
idarəedilməsi və kadr 

hazırlığı haqqında biliklər 

Бейнялхалг конвенсийа вя 
tювсийяляр, həmçinin mилlи 

Ашаьыдакылардан биринин вя йа даща 

чохунун (bir neçəsinin) ясасында ялдя 
едилmиш сцбуtун йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси; 

.1 эяmидя tяsdiq edilmiş  иш сtаjы 

Aidiyyəti şəxslər nəzərə 

alınmaqla heyətin üzvləri 
müvafiq  vəzifələrə təyin 

edilmiş və onlar gözlənilən iş 

və davranışları üzrə 
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ганунверижилiйя dair биликляр. 

Aşağıdakılar daxil olmaqla, 
tapşırıqların və iş həcminin 
idarəedilməsi: 

.1 planlaşdırma və 
əlaqələndirmə 

.2 heyətin vəzifələri 

.3 vaxt və imkanların 

məhdudluğu 

.4 prioritetlərin təyin 
edilməsi 

İmkanların idarəedilməsinin 
effektiv tətbiqinə dair bilik 
və bacarıqlar: 

.1 imkanların 

bölüşdürülməsi, 
müəyyənləşdirilməsi və 
prioritetlərin təyin edilməsi 

.2 gəmi və sahil arasında 
effektiv kommunikasiya 

.3 qəbul edilən qərarlar 

gəmi heyətinin təcrübəsinin 

nəzərdən keçirilməsini əks 
etdirir. 

.2 tядрис эяmисиндя tяsdiq edilmiş  
щазырлыг сtаjы 

.3 təsdiq edilmiş trenajor hazırlığı 

standartlar barədə 

məlumatlandırılmışlar.  

Hazırlıqların məqsədləri və 

tədbirlər mövcud 

bacarıqların və 
qabiliyyətlərin 
qiymətləndirilməsinə, eləcə 
də idarəetmə tələblərinə 

əsaslanır.  

İdarəetmə tətbiq edilən 

qaydalara uyğun olaraq 

həyata keçirilir. 

İdarəetmənin 

planlaşdırılması və 

imkanların bölüşdürülməsi 
zəruri tapşırıqların yerinə 

yetirilməsi üçün tələb edilən 

düzgün prioritet qaydada 
həyata keçirilir. 

Məlumat aydın və dəqiq 
şəkildə ötürülür və qəbul 
edilir.  

Rəhbərlik və idarəetmə 

bacarıqlarndan istifadə 

(ardı) 

.4 motivasiya daxil olmaqla, 

özünəgüvən və rəhbərlik 

.5 situasiya haqqında 

məlumatın əldə edilməsi və 
təmin edilməsi. 

Qərarların qəbul edilməsi 

üsullarının tətbiqi haqqında 

bilik və bacarıqlar: 

.1 situasiyanın vı riskin 
qiymətləndirilməsi 

.2 altervativ imkanların 
müəyyənləşdirilməsi və 

həyata keçirilməsi 

.3 tədbirlər planının 
seçilməsi 

.4 nəticənin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi 

Standart idarəetmə 
prosedurlarının 

hazırlanması, icrası və 
onlara nəzarət 

 Effektiv rəhbərlik davranışları 
nümayiş etdirilir.  

İşçi heyətin aidiyyəti şəxsləri 

gəminin mövcud və ehtimal 
edilən vəziyyəti, istismar 
vəziyyəti və xarici mühit 

haqqında dəqiq məlumatları 
bölüşürlər. 

Qəbul edilən qəaralar 

mövcud situasiya üçün 
olduqca effektivdir. 

İdarəetmə səmərəli şəkildə 

həyata keçirilir və tətbiq 

edilən qaydalara uyğundur. 

 

 

Бюлmя А-ЫЫЫ/3 
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Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 750 кВt-дян  3000 кВt-я гядяр олан эяmилярдя баш вя икинжи 

mеханиклярин  серtификаtлаşдырылmасыna dair  mяжбури  mиниmал tялябляр 

Bacarıqlara dair tялябляр 

1 Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 750 кВt-дян  3000 кВt-я гядяр олан эяmилярдя баш вя 

икинжи mеханик серtификаtы алmаьа наmизяд оланларын щяр бири А-ЫЫЫ/2 жядвялинин 1-жи сцtунунда 

садаланан mясяляляри, вязифяляри вя mясулиййяtи идаряеtmя сявиййясиндя йериня йеtирmяк 

бажарыьыны нцmайиш еtдирmялидир. 

2 Серtификаtын верилmяси цчцн tяляб олунан mиниmал биликляр, анлайыш вя пешякарлыг  А-ЫЫЫ/2 

жядвялинин 2-жи сцtунунда садаланmышдыр.  Бу, А-ЫЫЫ/1 жядвялинин 2-жи сцtунунда 

komplektləşdirilmiş və ya komplektləşdirilməmiş mашын шюбясинdя нювбя mеханики ишляmяк 

цчцн эюсtярилян mясяляляри дахил едир, эенишляндирир вя дяринляшдирир. 

3 Икинжи mеханикин щяр бир ан баш mеханикин вязифялярини юз цзяриня эюtцрmяйя щазыр 

олmасыны нязяря алmагла, бу mясяляляр цзря гийmяtляндирmя наmизядин эяmи mеханизmляринин 

tящлцкясиз исtисmарынын вя дяниз яtраф mцщиtинин горунmасынын tяmин едилmясиня tясир эюсtярян 

бцtцн ялдя олан инфорmасийаны дярк еtmяк бажарыьыны цзя чыхарmалыдыр. 

4 А-ЫЫЫ/2 жядвялинин 2-жи сцtунунда садаланан mясялялярдя билик сявиййяси ашаьы салына биляр, 

лакин кифайяt гядяр олmалыдыр ки, наmизяд баш mцщяррийинин эцжц бу бюлmядя эюсtярилян 

щцдудларда олан  эяmилярдя баш вя йа икинжи mеханик киmи ишляйя  билсин. 

5 Нязяри биликлярин, анлайыш вя пешякарлыьын лазыmи сявиййяйя чаtmасы цчцн щазырлыг вя 

tяжрцбя бу щиссянин mцвафиг tяляблярини вя бу Mяжяллянин Б щиссясиндяки təlimatı  нязяря 

алmалыдыр. 

6 Адmинисtрасийа верилян серtификаtда эюсtярилmяйян mцщяррик гурьуларына даир биликляри tяляб 

еtmяйя биляр.  Беля серtификаt иmtащан tялябляриндян биликляри чыхарылmыш mеханики гурьулары олан 

эяmилярдя ишляmяк цчцн еtибарсыздыр, о вахtа гядяр ки,  бу mясяляляр цзря mеханик юз 

сяришtясини tясдиг еtmяmиш олсун. Щяр щансы беля бир mящдудиййяt серtификаtда вя 

tясдигнаmядя юз яксини tапmалыдыр. 

7 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс А-ЫЫЫ/2 жядвялинин 3 вя 4-жц сцtунларында 

эюсtярилян сяришtяни нцmайиш еtдирmяк mеtодларына вя сяришtянин гийmяtляндирилmяси цчцн 

mейарлара  mцвафиг олараг tяляб едилян сяришtя сtандарtына чаtдыьынын сцбуtуну tягдиm 

еtmялидир. 

Сащилбойу цзэцчцлцк 

8 A-III/2 cədvəlinin 2-ci sütununda müxtəlif bölmələr üzrə sadalanan bilik, anlayış və peşəkarlığın 

səviyyəsi, həmçinin III/2 qaydanın 2.1.1 və 2.1.2-ci bəndlərinin tələbləri lazımi hesab edildiyi təqdirdə,  

həmin ərazidə üzən gəmilərin təhlükəsizliyi nəzərə alınmaqla baş mühərrikinin gücü 3000kvt-dan az  

olan sahilboyu səfərlərə cəlb edilmiş gəmilərin mexanikləri üçün dəyişdirilə bilər. Щяр щансы бир беля 

mящдудиййяt серtификаtда вя tясдигнаmядя эюсtярилmялидир.  

 

 

Бюлmя А-ЫЫЫ/4 
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Kpmplektləşdirilmiş və ya komplektləşdirilməmiş  mашын нювбясынын сырави щейяt цзвляринин 

серtификаtлаşдырылmасынa dair mяжбури mиниmал tялябляр 

Bacarıqlara dair tələblər 

1 Дяниз эяmиляриндя mашын нювбясынын сырави щейяt цзвцнцн щяр бири  А-ЫЫЫ/4 жядвялинин 1-жи 

сцtунунда эюсtярилян йардыmчы сявиййядя эяmи mеханики гурьуларı ilə баьлы функсийаларын 

ижрасында сяришtя нцmайиш еtдирmялидир. 

2 Mашын нювбясынын сырави щейяtи цчцн tяляб олунан mиниmал биликляр, анлайышлар вя 

пешякарлыг  А-ЫЫЫ/4  жядвялинин 2-жи сцtунунда садаланmышдыр. 

3  Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс сцбуt tягдиm еtmялидир ки, о, А-ЫЫЫ/4 жядвялинин 

3 вя 4-жц сцtунларында эюсtярилян сяришtяни нцmайиш еtдирmяк mеtодларына вя сяришtянин 

гийmяtляндирилmяси mейарларына mцвафиг олараг сяришtя сtандарtына чаtmышдыр. 3-жц сцtундакы 

"пракtики йохлаmа"йа исtинад сащилдя tягдир едилmиш щазырлыьы билдирир ки, бу щазырлыьын эедишиндя 

tялиm аланлар йохлаmаны пракtикада кечирляр.  

4 Йардыmчы сявиййясиндя mцяййян функсийалара mцнасибяtдя сяришtя жядвялляринин олmадыьы 

йерлярдя Адmинисtрасийанын mясулиййяtи бу функсийалары йардыmчы сявиййясиндя ижра едяжяк 

шяхсляря tяtбиг олунmаг цчцн щазырлыг, гийmяtляндирилmя вя серtификаtландырmа цзря mцвафиг 

tялябляри mцяййянляшдирmякдир. 

 

 

Cядвял А-III/4 

Mашын шюбясиндя нювбя чякян сырави щейяtин bacarıqlarına dair mиниmал tяляблярин 

xüsusiyyətləri 

Функсийа: Кюmякчи сявиййясиндя эяmинин mеханики гурьулары (gəmi mühəndisliyi) 

Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

BACARIQ БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ ПЕШЯКАРЛЫГ 
BACARIĞI НЦMАЙИШ 

ЕTДИРЯН MЕTОДЛАР 

BACARIĞI 

ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Növbəçəkməni maşın 

şöbəsində növbə çəkən 

sıravi heyətin vəzifələrinə 
uyğun həyata keçirmək.  

 

Verilən tapşırıqları dərk 
etmək və növbəçəkmə 
vəzifələri ilə əlaqədar 

məsələlərdə başa 

düşülmək. 

Mашын шюбяlərиндя tяtбиг олунан 
tерmинолоэийа вя mеханизm вя 
аваданлыгларын адлары 

Mашын шюбясиндя нювбянин 
чякилmяси проседурлары 

Maşın şöbəsi əməliyyatları üzrə 

əməyin təhlükəsizliyi 

Яtраф mцщиtин mühafizəsi цзря ясас 
проседурлар 

Эяmидахили müvafiq kommunikasiya 
сисtеmиндян исtифадя едилmяси  

Maşın şöbəsinin həyəcan siqnalları 
və qaz yanğısöndürən həyəcan 

siqnallarına xüsusi diqqət 

yetirilməklə, müxtəlif həyəcan 
siqnallarını fərqləndirmək bacarığı 

Ашаьыдакылардан биринин вя 
йа bir neçəsinin ясасында 
ялдя едилmиш сцбуtун 
йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси; 

.1 эяmидя təsdiq edilmiş иш 
сtаjы;  

.2 tядрис эяmисиндя təsdiq 
edilmiş щазырлыг вя йа 

.3 praktiki йохлаmа 

Kommunikasiya aydın 

və dəqiqdir, həmçinin 

növbəçəkmə ilə 
əlaqədar məlumat və ya 

qaydalar aydın başa 

düşülmədiyi təqdirdə, 
növbə mexanikindən 

məsləhət alınır və ya 

məlumat aydınlaşdırılır.  

Нювбянин чякилmяси, 
башгасына tящвил 
верmяси вя нювбядян 

çıxmaq гябул едилmиш 
принсип вя проседурлара 
mцвафигдир.  
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Газанхана шюбясиндя 
нювбянин чякилmяси 

Düzgün su səviyyəsinin 
və buxar təzyiqinin təmin 
edilməsi 

Газанларын tящлцкясиз исtисmары Ашаьыдакылардан биринин вя 

йа bir neçəsinin ясасында 
ялдя едилmиш сцбуtун 
йохланылmасы вя 
гийmяtляндирилmяси; 

.1 эяmидя təsdiq edilmiш иш 
сtаjы 

.2 hazırlıq gəmisində  

təsdiq edilmiş hazırlıq 

.3 praktiki йохлаmа; və ya  

.4 mümkün olduğu 

təqdirdə, tяsdiq edilmiş 
tренаjор щазырлыьы 

Qazanxanaların 
вязиййяtинин 
гийmяtляндирилmяси 
дягигдир, eləcə də daxili 
вя узаг mясафядян 
идяря олунан  
юtцрцжцлярин вя бирбаша 
tяфtишин кюmяйи иля əldə 
edilən инфорmасийалара 
ясасланыр. 

Дцзялишлярин ардыcыллыьы вя 
вахtы tящлцкясизлийи  вя 
опtиmал сяmярялилийи 
tяmин едир.    

Гяза аваданлыьындан 
исtифадя олунmасы вя 
гяза проседурларынын 
tяtбиг едилmяси 

Fövqəladə hallar zamanı вязифяляр 
щаггында биликляр 

Mашын шюбяляриндян евакуасийа 
(təxliyyə) йоллары. 

Mашын шюбясиндя йаньынялейщиня 
аваданлыьын йерляшдирилmяси 
щаггында билик вя аваданлыгдан 
исtифадя еtmяк бажарыьы   

Maşın şöbələrindəki 

yanğınsöndürmə avadanlıqlarının 
yeri və onlardan istifadə edilməsi 

barədə məlumatlı olmaq. 

Эяmидя təsdiq edilmiş иш 
сtаjы вя ya щазырлыг 
эяmисиндя  tягдир олунmуш 
hazırlıq və нцmайиш 
ясасында ялдя олунmуш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси 

Гяза вя йа норmал 
олmайан вязиййяt 
щаггында mялуmаt 
аларкян йериня йеtирилян 
илкин щярякяtляр tясдиг 
олунmуш проседурлара 
mцвафигдир. 

 Kommunikasiya daima 
айдын вя дягигdir вя 
яmрляр дяниз 
tяcрцбясиня mцвафиг 
tясдиг олунур.   

 

Bölmə A-III/5 

Komplektləşdirilmiş və ya komplektləşdirilməmiş maşın növbəsinin sıravi heyət üzvlərinin 

ixtisaslı motorçu kimi sertifikatlandırılması  üçün məcburi minimum tələblər 

Bacarıqlara dair tələblər 

1 Baş mühərrik qurğusunun gücü 750 kVt və daha artıq olan uzaq səfərə çıxan 

gəmidə xidmət edən hər bir ixtisaslaşmış motorçu A-III/5 cədvəlinin 1-ci sütununda 

sadalanan funksiyaların yardımçı səviyyədə icrasında səriştə nümayiş etdirməlidir. 

2 Baş mühərrik qurğusunun gücü 750 kVt və daha artıq olan uzaq səfərə çıxan 

gəmidə xidmət edən ixtisaslaşmış motorçu üçün tələb olunan minimum bilik, anlaşma və 

peşəkarlıq A-III/5 cədvəlinin 2-ci sütununda sadalanmışdır. 
3 Sertifikat almağa hər bir namizəd A-III/5 cədvəlinin 3 və 4-cü sütünlarında verilmiş 

səriştənin nümayiş etdirilməsi metodlarına və səriştənin qiymətləndirilməsi üçün meyarlara 
uyğun olaraq tələb edilən səriştə standartlarına nail olduğuna dair sübut təqdim etməlidir.  
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Cədvəl  A-III/5 

Ənənəvi xidmətin və ya vaxtaşırı növbəsiz xidmətin göstərildiyi maşın şöbəsinə ixtisaslaşmış 

matros qismində sıravi heyət üzvləri üçün bacarıqlara dair minimal tələblərin xüsusiyyətləri 

Funksiya: Köməkçi səviyyədə gəminin mexaniki qurğulari 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Səriştə Bilik, anlayış və 

peşəkarlıq 

Səriştəni nümayiş 
etdirən metodlar 

Səriştəni qiymətləndirmək üçün  

meyarlar 

Təhlükəsiz maşın 

növbəsinin 

çəkilməsinə kömək 

etmək 

Əmrləri anlamaq və 

növçəkmə vəzifələrinin 
yerinə yetirilməsi ilə 

əlaqədar məsələrə dair 

növbəçəkən heyət üzvü 
ilə əlaqə saxlamaq 

qabiliyyəti  

Növbənin dəyişməsi, 

çəkilməsi və təhvil 

verilməsi üçün 

prosedurlar  

Təhlükəsiz növbənin 

saxlanması üçün tələb 

edilən məlumat 

İstehsalat 

təcrübəsindən və ya 
praktiki yoxlamadan  

əldə olunan dəlilin 

qiymətləndirilməsi 

Məlumat vermə/kommunikasiyalar  

aydın və yığcamdır  

Növbə çəkilməsi, təhvil verilməsi 

və dəyişilməsi qəbul olunmuş 
təcrübə və prosedurlara uyğundur 

Maşın şöbəsində 

növbəçəkmənin 

yoxlanmılması və 
ona nəzarət 

edilməsinə kömək 

etmək  
 

Əsas hərəkətverici və 

köməkçi mexanizmlərin 

funksiya və işinə dair 

ilkin biliklər  

Əsas hərəkətverici və 

köməkçi mexanizmlərin  
təzyiq, temperatur və 

səviyyə yoxlamasına 

dair ilkin anlayış 

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi: 

.1  təqdir edilmiş 
istehsalat təcrübəsi; 

.2 təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi; və 

ya 

.3 praktiki yoxlama 
 

Əsas hərəkətverici və köməkçi 

mexanizmlərin yoxlamaların tezliyi 

və tamamlığı qəbul olunmuş 
prinsiplərə və prosedurlara 

uyğundur 

Normadan yayınmalar aşkar olunur 

 

Təhlükəli şərtlər və ya potensial 

təhlükələr təxirə salınmadan 

müəyyən olunur, məruzə edilir və 

işlər davam etməzdən qabaq saz 

vəziyyətə gətirilir  

Yanacaq doldurma 

və nəql edilmə 

əməliyyatlarına 

kömək etmək   

Yanacaq sisteminin 

funksiya və işinə və 

yanacağın nəql 
edilməsi 

əməliyyatlarına dair 

biliklər, o cümlədən:  

.1 yanacaq doldurma 
və nəql edilmə 

əməliyyatlarına 

hazırlıqlar 

.2 yanacaq doldurmaq 

və nəql edilməsi üçün 

şlanqların birləşdirilməsi 

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 

istehsalat təcrübəsi; 

.2  praktiki hazırlıq 

.3  yoxlama 

.4  təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi 

 

Nəqletmə əməliyyatları hazırlanmış 

təhlükəsizlik qaydaları və 

avadanlığın istismarı üzrə 

göstərişlərə uyğun olaraq aparılır  

Təhlükəli, zərərli və ziyanlı 

mayelərin emalı işlənmiş 
təhlükəsizlik təcrübəsinə uyğundur 

Operatorun məsuliyyəti daxilində 

əlaqələr daima uğurludur  
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və ayrılması 
prosedurları  

 
 

Yanacaq doldurma 
və nəql edilmə 

əməliyyatlarına 

kömək etmək  

(davamı) 

     .3 yanacaq doldurma 
və nəql edilmə 

əməliyyatları zamanı 

baş verə biləcək 
hadisələrə dair 

prosedurlar   

     .4 yanacaq doldurma 
və nəql edilmə 

əməliyyatlarında 

təhlükəsizlik tədbirləri 

     .5 tanklarda 

səviyyələrin düzgün 

ölçülməsi və məruzə 

edilməsi bacarığı  

Praktiki nümayişdən 

əldə edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  
 

  

Döşəməaltı və 

ballast 

əməliyyatlarına 

kömək etmək 

Döşəməaltı və ballast 

sistemlərinin təhlükəsiz 

faəliyyəti, istismarı və 

texniki təminatına dair 

biliklər, o cümlədən:  

.1 nəql əməliyyatları ilə 

bağlı hadisələrin 

məruzə edilməsi  

.2 tanklarda 

səviyyələrin düzgün 

ölçülməsi və məruzə 

edilməsi bacarığı  

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 
istehsalat təcrübəsi; 

.2  praktiki hazırlıq 

.3  yoxlama 

.4  təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi 

Praktiki nümayişdən 

əldə edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

Əməliyyatlar və texniki xidmət 

hazırlanmış təhlükəsizlik qaydaları 
və avadanlığın istismarı üzrə 

göstərişlərə uyğun olaraq aparılır 

və dəniz mühitinin çirkləndirilməsi 

istisna edilir 

Operatorun məsuliyyəti daxilində 

əlaqələr daima uğurludur   

Avadanlığın və 

mexanizmlərin 

istismarına kömək 

etmək  

Avadanlığın təhlükəsiz 

istismarı, o cümlədən:  

.1 klapanlar və 

nasoslar  

.2 qaldırıcı mexanizmlər 

və kranlar  

.3 lyuklar, 

sukeçirməyən qapılar, 
dəliklər və əlaqədar 

avadanlıqlar 

Kranların, 

bucurğadların və 

qaldırıcı mexanizmlərin 

əsas siqnallarını 
istifadə etmək və 

anlamaq bacarığı     

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 
istehsalat təcrübəsi; 

.2  praktiki hazırlıq 

.3  yoxlama 

.4  təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi 

Praktiki nümayişdən 

əldə edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi 

Əməliyyatlar hazırlanmış 

təhlükəsizlik qaydaları və 

avadanlığın istismarı üzrə 

göstərişlərə uyğun olaraq aparılır  

Operatorun məsuliyyəti daxilində 

əlaqələr daima uğurludur  
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Funksiya:     Köməkçi səviyyədə elektrik texnikası, elektron texnika və idarəetmə sistemləri 
 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Səriştə Bilik, anlayış və peşəkarlıq Səriştəni nümayiş etdirən 

metodlar 

Səriştəni qiymətləndirmək 

üçün  meyarlar 

Elektrik 

avadanlığının 

təhlükəsiz 

istifadəsi 

Elektrik avadanlığının 

təhlükəsiz istifadəsi və 

istismarı, o cümlədən: 

.1  işə və ya təmirə 

başlamazdan əvvəl görülən 

təhlükəsizlik tədbirləri  

.2  izolyasiya prosedurları 

.3  fövqəladə hal zamanı 

prosedurlar  

.4  gəmidə fərqli elektrik 

gərginliyi  

Elektrik cərəyanı vurmasının 

səbəbləri və onun qarşısının 

alınması üçün riayət edilməli 
ehtiyat tədbirlərinə dair 

biliklər  

Aşağıdakıların birindən və 

daha artığından əldə edilmiş 
dəlillərin qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş istehsalat 

təcrübəsi; 

.2  praktiki hazırlıq 

.3  yoxlama 

.4  təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi 
 

Elektriklə və təhlükəli 

avadanlıqla bağlı olan zərəri 
dərk edir və bu barədə 

məruzə edir  

Əl avadanlığı üçün lazım 

olan təhlükəsiz voltajı 
anlayır   

Yüksək gərginlikli 

avadanlıqla və gəmidə işlə 

əlaqədar olan riskləri anlayır   

  

Funksiya: Köməkçi səviyyədə texniki xidmət və təmir         
 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Səriştə Bilik, anlayış və peşəkarlıq Səriştəni nümayiş etdirən 

metodlar 

Səriştəni qiymətləndirmək 

üçün  meyarlar 

Gəmidə 
texniki xidmət 

və təmir 

işlərinə kömək 

etmək  
 

Rəng, sürtkü və təmizlik 

materiallarından və 

avadanlığından istifadə etmək 

bacarığı 

Cari texniki xidmət və təmir 

prosedurlarını anlamaq və icra 

etmək bacarığı  

Səthin hazırlanması 
üsullarınma dair biliklər 

Tullantıların təhlükəsiz məhv 

edilməsinə dair biliklər  

İstehsalçının təhlükəsizlik 

təlimatlarının və gəmi 

göstərişlərinin başa düşülməsi  

Praktiki nümayişdən əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

Aşağıdakıların birindən və 

daha artığından əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş istehsalat 

təcrübəsi; 

.2  praktiki hazırlıq 

.3  yoxlama 

.4  təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi 

Texniki xidmət fəaliyyətləri 

texniki, təhlükəsizlik və 

prosedur spesifikasiyalara 

uyğun olaraq həyata keçirilir  

 

Avadanlığın və alətlərin seçimi 

və istifadəsi müvafiq həyata 

keçirilir 

Gəmidə 

texniki xidmət 
və təmir 

işlərinə kömək 

etmək  

Əl və elektrik alətlərinin, 

həmçinin ölçmə 

avadanlıqlarının və dəzgahların 
tətbiq edilməsi, texniki xidmət 

və istifadəsinə dair biliklər 

    

https://azerdict.com/english/izolyasiya
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 (davamı) Metalla işləməyə dair biliklər  

  

              Funksiya: Köməkçi səviyyədə gəmi əməliyyatlarının idarə edilməsi və gəmidəki insanlara qayğı   
 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Səriştə 
Bilik, anlayış,  

peşəkarlıq 

Səriştəni nümayiş 
etdirən metodlar 

Səriştəni qiymətləndirmək 

üçün  meyarlar 

Ehtiyatların emalına 

kömək etmək 

Ehtiyatların təhlükəsiz 

emalı, yerləşdirilməsi 
və  bərkidilməsi 

prosedurlarına dair 

məlumatlılıq   
 

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 

istehsalat təcrübəsi; 

.2  praktiki hazırlıq 

.3  yoxlama 

.4  təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi 

  

Ehtiyatlarla bağlı əməliyyatlar 

hazırlanmış təhlükəsizlik 

qaydaları və avadanlığın 

istismarı üzrə göstərişlərə 

uyğun olaraq aparılır  

 

 

Təhlükəli, zərərli və ziyanlı 

ehtiyatların emalı işlənmiş 
təhlükəsizlik təcrübəsinə 

uyğundur 
Operatorun məsuliyyəti 

daxilində əlaqələr daima 

uğurludur  

Ehtiyat tədbirlərini 
tətbiq etmək və dəniz 

mühitinin 

çirklənməsinin qarşısını 
almağa kömək etmək  

Dəniz mühitinin 

çirklənməsinin qarşısını 
almaq üçün görülən 

ehtiyat tədbirlərinə dair 

biliklər  

Çirklənmə ilə mübarizə 

avadanlığının 
istifadəsinə və 

istismarına dair biliklər  

Dənizi çirkləndirən 

maddələrin (cisimlərin) 

təsdiq edilmiş ləğv 

etmə metodları  barədə 

biliklər   

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 
istehsalat təcrübəsi; 

.2  praktiki hazırlıq 

.3  yoxlama 

.4  təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi 
 

Dəniz mühitinin mühafizəsi 

üçün nəzərdə tutulmuş 
prosedurlara həmişə riayət 

olunur 

Əməyin gigiyenası və 
ehtiyat tədbirlərini 

tətbiq etmək   
 

Təhlükəsiz iş 
təcrübəsinə və gəmidə 

şəxsi təhlükəsizliyə dair 

işçi biliklər, o 

cümlədən: 

.1  elektrik 

təhlükəsizliyi 
.2  elektriyin 

kəsilməsi/blok edilməsi  
.3  mexaniki 

təhlükəsizlik 
.4  sistemlərin 

işləməsinə icazə 

.5  yüksəklik işləri 

.6  qapalı bölümlərdə 

işlər 

.7  qaldırma üsulları və 

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 

istehsalat təcrübəsi; 

.2  praktiki hazırlıq 

.3  yoxlama 

.4  təqdir edilmiş gəmi 

hazırlığı təcrübəsi 
 

Heyətin və gəminin 

mühafizəsi üçün nəzərdə 

tutulmuş prosedurlara həmişə 

riayət olunur  

 

Təhlükəsiz iş praktikasına 

riayət olunur və müvafiq 

təhlükəsizlik və qoruyucu 

avadanlıqlar həmişə düzgün 

istifadə olunur  
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bel travmalarının 

qarşısını alma 

metodları 
.8  kimyəvi və bioloji 

təhlükəsizlik 

.9  şəxsi təhlükəsizlik 

üçün avadanlıq   
.10  

 

Bölmə A-III/6 

Elektrik mexaniklərinin sertifikatlaşdırılmasına dair məcburi minimum tələblər 

Hazırlıq  

1 III/6 qaydasının 2.3 bəndinin tələb etdiyi təhsil və hazırlıq, mexanikin xidməti vəzifələrinə 

aidiyyəti olan mexaniki qurğularda və elektrik qurğularında istismar vərdişləri verən 

emalatxanalarda hazırlığı da daxil etməlidir. 

Gəmidə hazırlıq 

2      Elektrik mexaniki sertifikatını almağa hər bir namizəd gəmidə təqdir edilmiş hazırlıq 

proqramı keçməlidir, hansı ki: 

.1  gəmidə tələb olunan iş stajı ərzində namizəd elektrik mexanikinin tapşırıqları, 

vəzifələri və məsuliyyəti üzrə sistematik praktiki hazırlıq və təcrübə almasını təmin 

edir; 

. 2 təqdir edilmiş iş stajı keçdiyi yerdə namizədin daima ixtisaslı və sertifikatlı gəmi 

mexanikinin nəzarəti altında olmasını təmin edir; və  

.3 hazırlığın qeydiyyat kitabçasında lazımi surətdə əks etdirilir. 

Bacarıqlara dair standartlar 

3  Elektrik mexaniki  sertifikatını almağa namizəd olanlar ın hər biri A-III/6 cədvəlinin 1-ci 

sütununda sadalanan tapşırıqları, vəzifələri və məsuliyyəti yerinə yetirməklə səriştəsini 

nümayiş etdirməlidir. 

4 Sertifikat almaq üçün tələb olunan minimal biliklər, anlayış və peşəkarlıq A-III/6 cədvəlinin  

2-ci sütununda  sadalanmışdır və bu Məcəllənin B hissəsindəki təlimatı nəzərə almalıdır. 

               5      Sertifikat almağa namizəd olanların hər biri A-III/6 cədvəlinin 3 və 4-cü sütunlarında 

göstərilən səriştə standartını əldə etdiyinin sübutunu təqdim etməlidir. 

 

Cədvəl  A-III/6 

Elektrik mexaniklərinin üçün  minimum səriştə tələblərinin spesifikasiyası 
 

Funksiya:     Köməkçi səviyyədə elektrik texnikası, elektron texnika və idarəetmə sistemləri   

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Səriştə Bilik, anlayış və peşəkarlıq Səriştəni nümayiş 

etdirən metodlar 

Səriştəni qiymətləndirmək 

üçün  meyarlar 

Elektrik texnikası, 
elektron texnika və 
idarəetmə 
sistemlərinin 

Mexaniki sistemlərin işi ilə 

bağlı ilkin biliklər, o 

cümlədən:  

.1  ilkin mühərriklər, o 

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından 

əldə edilmiş dəlillərin 

yoxlanılması və 

Avadanlıq və sistemin istismarı 

istifadə təlimatına uyğun aparılır   

İş qabiliyyəti texniki 

spesifikasiyalara uyğundur  
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istismarına nəzarət 

 

 
 

cümlədən əsas 

hərəkətverici qurğular  

.2  maşın şöbəsində 

köməkçi mexanizmlər   

.3  sükan ilə idarə sistemləri  

.4  yük emalı sistemləri  

.5  göyərtə mexanizmləri  

.6  gəmi məişət sistemləri  

İstilik transmisiyası, 
mexanika və 

hidromexanikalara dair ilkin 

biliklər 

Aşağıdakılara dair biliklər: 

Elektrotexnologiya və 

elektrik maşınları 
nəzəriyyəsi   

Elektronika və enerji 

elektronikasının əsasları  

Elektrik enerjisi paylayan 

lövhələr və elektrik 

avadanlığı  

Avtomatikanın, avtomatik 
idarəetmə sistemlərinin və 

texnologiyasının əsasları  

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 

istehsalat təcrübəsi; 

.2  təlim gəmisində 

təqdir edilmiş təcrübə 

.3   uyğun olunduğu 

yerdə təqdir edilmiş 
trenajorda hazırlıq 

.4 laboratoriya 

cihazları üzrə təqdir 

edilmiş hazırlıq  

  

Elektrik texnikası, 
elektron texnika və 
idarəetmə 
sistemlərinin 

istismarına nəzarət 

 (davamı) 

Cihazlarla təchizat, 

həyacan siqnalı və nəzarət 

sistemləri  

Elektrik ötürücüləri 

Elektrik materiallarının 

texnologiyası  

Elektrohidravlik və 
elektropnevmanik 

idarəetmə sistemləri  

Təhlükəni anlamaq və 1000 

voltdan yuxarı gərginlikdə 

işləyən enerji sistemlərinin 

istismarı üçün tələb olunan 

ehtiyat tədbirləri  

    

Hərəkətverici və 

köməkçi 
mexanizmlərin 

avtomatik 
idarəetmə 
sistemlərinə 

nəzarət etmək  
 

Hərəkətverici və köməkçi 
mexanizmlərin avtomatik 
idarəetmə sistemlərinin 

istismarına hazırlıq 
 

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından 

əldə edilmiş dəlillərin 

yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 

istehsalat təcrübəsi; 

.2  təlim gəmisində 

təqdir edilmiş təcrübə 

Əsas hərəkətverici mexanizm və 

köməkçi sistemin müşahidəsi 

təhlükəsiz istismar şəraitini  

təmin etmək üçün kifayətdir  
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.3   uyğun olunduğu 

yerdə təqdir edilmiş 
trenajorda hazırlıq 

.4 laboratoriya 

cihazları üzrə təqdir 

edilmiş hazırlıq 

Generatorları və 

bölüşdürücü 

sistemləri istismar 
etmək  

Birləşdirmə, yükün 

bölüşdürülməsi və 

generatorların dəyişdirilməsi  

  

Bölüşdürücü şit və 

bölüşdürücü panellərin  

birləşdirilməsi və ayrılması 

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından 

əldə edilmiş dəlillərin 

yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 

istehsalat təcrübəsi; 

.2  təlim gəmisində 

təqdir edilmiş təcrübə 

.3   uyğun olunduğu 

yerdə təqdir edilmiş 
trenajorda hazırlıq 

.4 laboratoriya 

cihazları üzrə təqdir 

edilmiş hazırlıq 

Əməliyyatlar istismar üzrə 

göstərişlərə, təhlükəsiz istismarı 

təmin etmək üçün hazırlanmış 
qaydalara və prosedurlara 

uyğun olaraq planlaşdırılır və 

həyata keçirilir  

Elektrik paylama sistemləri 

çertyojlar/istifadə təlimatları ilə 

anlaşıla və izah edilə bilir  
 

1000 volt 

gərginlikdən yuxarı 
olan enerji 

sistemlərini 
istismar etmək və 
ona texniki qulluq 

etmək 
 

Nəzəri biliklər  

Yüksək gərginlikli 

texnologiya  

Təhlükəszilik tədbirləri və 

prosedurları  

Gəmilərin elektrik 

hərəkətverici mühərrikləri, 

elektrik mühərrikləri və 

idarəetmə sistemləri  

Praktiki biliklər  

Yüksək gərginlikli 

sistemlərin təhlükəsiz 

istismarı və texniki qulluğu, 

o cümlədən yüksək 

gərginlikli sistemlərin xüsusi 

texniki növü və 1000 

voltdan yuxarı işçi 

gərginlikdən irəli gələn 

təhlükə  

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından 

əldə edilmiş dəlillərin 

yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 
istehsalat təcrübəsi; 

.2  təlim gəmisində 

təqdir edilmiş təcrübə 

.3   uyğun olunduğu 

yerdə təqdir edilmiş 

trenajorda hazırlıq 

.4 laboratoriya 

cihazları üzrə təqdir 

edilmiş hazırlıq 

Əməliyyatlar istismar üzrə 

göstərişlərə, təhlükəsiz istismarı 
təmin etmək üçün hazırlanmış 
qaydalara və prosedurlara 

uyğun olaraq planlaşdırılır və 

həyata keçirilir  
 

Gəmilərdə 
kompyuter və 
kompyuter 

şəbəkələrini 

istismar etmək  
 

Anlayış:  

.1 məlumatların emalının 

əsas xüsusiyyətləri  

.2 gəmilərdə komputer 

şəbəkələrinin qurulması və 

istifadəsi  

.3 komputerlərin körpüdə, 

maşın şöbəsində və 

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından 

əldə edilmiş dəlillərin 

yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 
istehsalat təcrübəsi; 

.2  təlim gəmisində 

Kompyuter şəbəkələri və 

kompyuterlər düzgün yoxlanılır 
və istifadə edilir 
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kommersiya məqsədli 

istifadəsi 
təqdir edilmiş təcrübə 

.3   uyğun olunduğu 

yerdə təqdir edilmiş 

trenajorda hazırlıq 

.4 laboratoriya 

cihazları üzrə təqdir 

edilmiş hazırlıq 

İngilis dilini şifahi 

və yazılı formada 

istifadə etmək 

Heyət üzvünün texniki 

vəsaitlərdən istifadə 

etməsinə və öz vəzifələrini 
yerinə yetirməsinə imkan 
verən səviyyədə ingilis dili 

üzrə biliklər 

Praktiki təlimatdan 

əldə edilmiş dəlillərin 

yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi  
 

Heyət üzvünün vəzifiələrinə aid 

olan İngilis dilli vəsaitlər düzgün 

şərh olunur   

Məlumat 

vermə/kommunikasiyalar  aydın 

və anlaşılandır 
 

       Gəmi daxili əlaqə 

sistemlərini istifadə 

etmək   
 

Op  Gəmi daxili bütün 

kommunikasiya 

sistemlərinin istismarı  

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından 

əldə edilmiş dəlillərin 

yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 
istehsalat təcrübəsi; 

.2  təlim gəmisində 

təqdir edilmiş təcrübə 

.3   uyğun olunduğu 

yerdə təqdir edilmiş 
trenajorda hazırlıq 

.4 laboratoriya 

cihazları üzrə təqdir 

edilmiş hazırlıq 

Tra  Xəbərlərin ötürülməsi və qəbulu 

daima uğurludur 

        Xəbərlərin qeydiyyatı tam, 

dəqiq aparılır və qanunla 

müəyyən olunmuş tələblərə 

uyğun gəlir 
 

  

Funksiya:       İstismar səviyyəsində texniki xidmət və təmir      

    

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Səriştə Bilik, anlayış və 

peşəkarlıq 

Səriştəni nümayiş 
etdirən metodlar 

Səriştəni qiymətləndirmək üçün  

meyarlar 

Elektrik və elektron 

cihazların texniki 

qulluğu və təmir  

Gəmidə elektrik 

sistemləri ilə işləmək, o 

cümlədən elektrik 

cihazlarının heyətin bu 

cihazlarla işləməsinə 
icazə verməzdən əvvəl 

təhlükəsiz izolyasiyası 

üçün təhlükəsizlik 

tələbləri   

Elektrik sistemi 

avadanlıqlarının, 

bölüşdürücü şitlərin, 

elektrik mühərriklərinin, 

generatorların, həmçinin 

Aşağıdakıların 
birindən və daha 

artığından əldə edilmiş 

dəlillərin yoxlanılması 
və qiymətləndirilməsi: 

.1 təqdir edilmiş 
emalatxana 

bacarıqları üzrə 

hazırlıq  

.2   təqdir edilmiş 

praktiki təcrübə və 

sınaqlar  

.3   təqdir edilmiş 

İş zamanı təhlükəsizlik tədbirləri 

uyğun şəkildə yerinə yetirilir  

Əl alətlərinin, ölçü cihazlarının və 

sınaq avadanlıqlarının seçilməsi 

və istifadəsi uyğun və 

nəticələrinin şərhi düzgün aparılır.  

Avadanlıqların sökülməsi, 

yoxlanılması, təmiri və yığılması 
təlimatlara və uğurlu 

təcrübəyəuyğun aparılır 

Yenidən montaj edilmə və iş 

qabiliyyətinin sınaqdan keçirilməsi 

təlimatlara və uğurlu təcrübəyə 
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daimi cərayanlı elektrik 

sistem və cihazlarının 

texniki təminatı və təmiri 

Elektrik naqillərində 

nasazlığın, çatışmazlığın 

yerinin aşkar edilməsi və 

zədələrin qarşısının 

alınmasına dair tədbirlər  
 

Elektrik sınaq və ölçmə 

cihazlarının 

quraşdırılması və 

işləməsi  

Aşağıdakı cihazların və 

onların 

konfiqurasiyasının 

funksiya və işləmə 

sınaqları  

.1 izləmə sistemləri 

.2 avtomatik idarəetmə 

qurğuları 

.3 qoruyucu qurğular 

Elektrik və elektron 

sxemlərin oxunması  

istehsalat təcrübəsi; 

.4   təlim gəmisində 

təqdir edilmiş təcrübə 

uyğun aparılır  

Əsas hərəkətverici 

və köməkçi 

mexanizmlərin 
avtomatika və 
idarəetmə 

sistemlərinə texniki 

qulluq və təmir  

Uyğun elektrik və 
mexaniki biliklər və 

bacarıqlar  

Təhlükəsizlik və 

fövqəladə hal üzrə 

prosedurlar  

Heyətin bu tip 

avadanlıqlar və 

cihazlarla işləməsinə 
icazə verməzdən əvvəl 

avadanlıqların və 
əlaqədar sistemlərin 

tələb edilən təhlükəsiz 

izolyasiyası  

Sınaqdan keçirmə, 

texniki qulluq, nasazlığın 

tapılması və təmirinə dair 

praktiki biliklər  

Elektrik və electron 

avadanlığı işlək vəziyyətə 

gətirmək üçün sınaqdan 

keçirmə, nasazlığın aşkar 

edilməsi, texniki qulluq 

və bərpası  

Aşağıdakıların 
birindən və daha 

artığından əldə edilmiş 
dəlillərin yoxlanılması 
və qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 
istehsalat təcrübəsi; 

.2  təlim gəmisində 

təqdir edilmiş təcrübə 

.3   uyğun olunduğu 

yerdə təqdir edilmiş 
trenajorda hazırlıq 

.4 laboratoriya 

cihazları üzrə təqdir 

edilmiş hazırlıq  

Nasazlıqların əlaqəli qurğulara və 

sistemlərə təsiri dəqiq müəyyən 

olunur, gəminin texniki sxemləri 

düzgün oxunur, ölçmə və 

kalibrləmə alətləri düzgün şəkildə 

istifadə olunur və görülmüş 
tədbirlər əsaslandırılır.  

 

Qurğuların və avadanlıqların 

izolyasiyası, sökülməsi və 
yenidən montaj edilməsi 

istehsalçının təhlükəsizlik 

göstərişlərinə və gəmi 

təlimatlarına və qanunvericiliyinə 

və təhlükəsizlik 

spesifikasiyalarına müvafiqdir. 

Görülən tədbirlər üstün olan 

vəziyyət və şəraitə ən uyğun və 

müvafiq olan metodlar vasitəsilə 

avtomatika və idarəetmə 

sistemlərinin bərpasına gətitib 

çıxarır.   

Körpüdəki 
naviqasiya 

Naviqasiya 

avadanlığının, daxili və 
xarici əlaqə sistemlərinin 

  Nasazlıqların əlaqəli qurğulara və 

sistemlərə təsiri dəqiq müəyyən 
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cihazlarına və 
gəminin əlaqə 

sistemlərinə texniki 

qulluq və təmir 

işləmə prinsiplərinə və 

onlara texniki qulluğa 

prosedurlarına dair  

biliklər  

Nəzəri biliklər: 

Tez yanan yerlərdə 

istismar olunan elektrik 

və electron sistemlər   

Praktiki biliklər: 

Təhlükəsiz texniki qulluq 

və təmir prosedurlarının 

həyata keçirilməsi   

Mexanizmlərin nasaz 

işinin, nasazlığın yerinin 

aşkarlanması və 

zədələrin qarşısının 

alınması üçün tədbirlər  

olunur, gəminin texniki sxemləri 

düzgün oxunur, ölçmə və 

kalibrləmə alətləri düzgün şəkildə 

istifadə olunur və görülmüş 
tədbirlər əsaslandırılır.  

Qurğuların və avadanlıqların 

izolyasiyası, sökülməsi və 
yenidən montaj edilməsi 

istehsalçının təhlükəsizlik 

göstərişlərinə və gəmi 

təlimatlarına və qanunvericiliyinə 

və təhlükəsizlik 

spesifikasiyalarına müvafiqdir. 

Görülən tədbirlər üstün olan 

vəziyyət və şəraitə ən uyğun və 

müvafiq olan metodlar vasitəsilə 

körpüdəki naviqasiya cihazlarının 

və gəminin əlaqə sistemlərinin 

bərpasına gətitib çıxarır.  

Göyərtə 

mexanizmlərinin 
elektrik, elektron və 
idarəetmə 

sistemlərinə və yük 

emalı 
avadanlıqlarına  
texniki qulluq və 

təmiri 

Uyğun elektrik və 

mexaniki biliklər və 

bacarıqlar  

Təhlükəsizlik və 

fövqəladə hal üzrə 

prosedurlar  

Heyətin bu tip 

avadanlıqlar və 

cihazlarla işləməsinə 
icazə verməzdən əvvəl 

avadanlıqların və 

əlaqədar sistemlərin 

tələb edilən təhlükəsiz 

izolyasiyası  

Sınaqdan keçirmə, 

texniki qulluq, nasazlığın 

tapılması və təmirinə dair 

praktiki biliklər  

Elektrik və electron 

avadanlığı işlək vəziyyətə 

gətirmək üçün sınaqdan 

keçirmə, nasazlığın aşkar 
edilməsi, texniki qulluq 

və bərpası   

Nəzəri biliklər: 

Tez yanan yerlərdə 
istismar olunan elektrik 

və electron sistemlər   

Praktiki biliklər: 

Təhlükəsiz texniki qulluq 

və təmir prosedurlarının 

həyata keçirilməsi   

Mexanizmlərin nasaz 

Aşağıdakıların 

birindən və daha 

artığından əldə edilmiş 
dəlillərin yoxlanılması 

və qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 
istehsalat təcrübəsi; 

.2  təlim gəmisində 

təqdir edilmiş təcrübə 

.3   uyğun olunduğu 

yerdə təqdir edilmiş 

trenajorda hazırlıq 

.4 laboratoriya 

cihazları üzrə təqdir 

edilmiş hazırlıq  

  

  

  

  

  

Nasazlıqların əlaqəli qurğulara və 

sistemlərə təsiri dəqiq müəyyən 
olunur, gəminin texniki sxemləri 

düzgün oxunur, ölçmə və 

kalibrləmə alətləri düzgün şəkildə 

istifadə olunur və görülmüş 
tədbirlər əsaslandırılır.  

 

Qurğuların və avadanlıqların 

izolyasiyası, sökülməsi və 
yenidən montaj edilməsi 

istehsalçının təhlükəsizlik 

göstərişlərinə və gəmi 

təlimatlarına və qanunvericiliyinə 

və təhlükəsizlik 

spesifikasiyalarına müvafiqdir. 

Görülən tədbirlər üstün olan 

vəziyyət və şəraitə ən uyğun və 

müvafiq olan metodlar vasitəsilə 

göyərtədəki cihazların və yük 

emalı avadanlığının bərpasına 

gətirib çıxarır.  
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işinin, nasazlığın yerinin 

aşkarlanması və 

zədələrin qarşısının 

alınması üçün tədbirlər  

Məişət avadanlığının 

idarəetmə və 

təhlükəsizlik 
sistemlərinə texniki 

qulluq və təmiri  

Nəzəri biliklər: 

Tez yanan yerlərdə 
istismar olunan elektrik 

və electron sistemlər   

Praktiki biliklər: 

Təhlükəsiz texniki qulluq 

və təmir prosedurlarının 

həyata keçirilməsi   

Mexanizmlərin nasaz 

işinin, nasazlığın yerinin 

aşkarlanması və 

zədələrin qarşısının 

alınması üçün tədbirlər  

  Nasazlıqların əlaqəli qurğulara və 

sistemlərə təsiri dəqiq müəyyən 
olunur, gəminin texniki sxemləri 

düzgün oxunur, ölçmə və 

kalibrləmə alətləri düzgün şəkildə 

istifadə olunur və görülmüş 
tədbirlər əsaslandırılır.  

Qurğuların və avadanlıqların 

izolyasiyası, sökülməsi və 
yenidən montaj edilməsi 

istehsalçının təhlükəsizlik 

göstərişlərinə və gəmi 

təlimatlarına və qanunvericiliyinə 

və təhlükəsizlik 

spesifikasiyalarına müvafiqdir. 

Görülən tədbirlər üstün olan 

vəziyyət və şəraitə ən uyğun və 

müvafiq olan metodlar vasitəsilə 

məişət avadanlığının idarəetmə və 

təhlükəsizlik sistemlərinin 

bərpasına gətirib çıxarır. 

  

Funksiya:  Köməkçi səviyyədə gəmi əməliyyatlarının idarə edilməsi və gəmidəki insanlara qayğı 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Competence Bilik, anlayış və peşəkarlıq Səriştəni nümayiş 
etdirən metodlar 

Səriştəni qiymətləndirmək 

üçün  meyarlar 

Çirklənmənin 

qarşısının 

alınması 
tələblərinə 

uyğunluğu təmin 

etmək 

Dəniz mühitinin çirklənməsinin 

qarşısının alınması 

Dəniz mühitinin çirklənməsinin 

qarşısını almaq üçün görülən 

ehtiyat tədbirlərinə dair biliklər  

Çirklənmə ilə mübarizə 

prosedurları və bütün əlaqədar 

avadanlıqlar 

Dəniz mühitini qorumaq üçün 

qarşılayıcı tədbirlərin əhəmiyyəti  

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından 

əldə edilmiş dəlillərin 

yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir edilmiş 

istehsalat təcrübəsi; 

.2  təlim gəmisində 

təqdir edilmiş təcrübə 

.3   təqdir olunmuş 
hazırlıq 

Gəmi əməliyyatlarına nəzarət 

prosedurlarına və 

çirklənmənin qarşısının 

alınması tələblərinə uyğun 

olmasına tam riayət olunur  

Ətraf mühitin mühafizəsinin 

təmin edilməsinə zəmanət 

verən tədbirlər  

Gəmidə yanğının 

qarşısını almaq, 
idarəetmək və 

onunla mübarizə  
 

Yanğının qarşısının alınması və 

yanğınla mübarizə vasitələri  

Yanğın təlimini təşkil etmək 

bacarığı  

Yanğın növlərinin xüsusiyyətinə 

dair biliklər  

Yanğınla mübarizə sistəmlərinə 

A-VI/3 bölməsinin 1-3-

cü paraqraflarında 

göstərildiyi kimi təqdir 

edilmiş yanğınla 

mübarizə hazırlığı və 

təcrübəsindən əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi 
 

Problemin növü və miqyası 
təcili şəkildə  müəyyən olunur 
və ilkin tədbirlər gəmin 

fövqəladə hallar üçün olan 

prosedurlarına və hərəkət 

planı ilə uyğunluq təşkil edir 

Təxliyyə, qəza halında 

cihazların söndürülməsi və 

izolyasiya prosedurları 
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dair biliklər  

 Yanğın hadisəsi, o cümlədən 

yanacaq sistemlərində olan 

yanğın zamanı görülməli 

tədbirlər 

fövqəladə vəziyyətin 

xarakterinə uyğundur və 

təxirə salınmadan həyata 

keçirilir   

Məruzələrin təqdim edilməsi 
və gəmidəki heyətin 

məlumatlandırılmasında 

fəaliyyətin ardıcılıllığı, 
səviyyəsi və zamanı 

fövqəladə vəziyyətin 

xarakterinə uyğundur və 
problemin zəruriliyini əks 

etdirir   

Xilasedici 
vasitələri istifadə 

etmək 
 

Xilasetmə 

Gəminin tərk edilməsi üzrə 

təlimin təşkili və xilasedici 

qayıqların və salların 

istismarına, onların suya 

buraxılma vasitələri və 

quraşdırılmasına və cihazlarına, 

o cümlədən radio xilasedici 

qurğular, fövqəladə vəziyyəti 

müəyyən edən peyk 

radiomayak stansiyası, axtarış-
xilasetmə qəbuledici-ötürücü 

qurğusu, hidrokostyumlar və 

termal qoruyucu vasitələrə dair 

biliklər   

A-VI/2 bölməsinin 1-4-

cü paraqraflarında 

göstərildiyi kimi təqdir 

edilmiş hazırlıq və 

təcrübədən əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi 
 

Gəminin tərk edilməsi halında 

və xilas olma halları zamanı 

cavab tədbirləri üstün olan 

vəziyyət və şəraitə və qəbul 

olunmuş təhlükəsizlik 

praktikasına və standartlarına 

uyğun gəlir 

Gəmidə ilk tibbi 

yardım tətbiq 

etmək 
 

Tibbi yardım 

Tibbi təlimatların və radio 

vasitəsilə verilən tövsiyələrin 

praktiki tətbiqi, o cümlədən bu 

cür biliklərə əsaslanaraq gəmidə 

baş verə biləcək qəza və ya 

xəstəlik ehtimalı halında təsirli 

tədbirlər görmək bacarığı  

A-VI/4 bölməsinin 1-3-

cü paraqraflarında 

göstərildiyi kimi təqdir 

edilmiş hazırlıqdan 
dəlillərin 

qiymətləndirilməsi 
 

Zədələrin və ya sağlamlıq 
vəziyyətinin dərəcəsinin, 

xüsusiyyətinin və ehtimal 

olunan səbəbləri təxirə 

salınmadan müəyyən edilir və 

müalicə birbaşa həyati 

təhlükəni minimallaşdırır 

Liderlik və 

komandada 

işləmək 

bacarıqlarını 
tətbiq etmək  
 

Gəmi heyətinin idarə olunması 

və hazırlığı ilə bağlı  işçi biliklər  

Tapşırıq və işçilərin iş yükünün 
idarəedilməsinin tətbiq etmək 

bacarığı, o cümlədən:  

.1  planlaşdırma və koordinasiya  

.2  heyətin təyin edilməsi  

.3  vaxt və resurs çatışmazlıqları  

.4 prioritetlərin 

müəyyənləşdirilməsi 

v 
 

Aşağıdakıların birindən 

və daha artığından 

əldə edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi  

.1  təqdir olunmuş 

hazırlıq 

.2  təqdir edilmiş 
istehsalat təcrübəsi 

.3 praktiki nümayiş 
 

Heyətə adiyyəti şəxslərə hər 

hansı şəkildə münasib olan 
vəzifələr təyin edilir və 

gözlənilən iş və davranış 
tələbləri ilə 

məlumatlandırılırlar  

Hazırlıq çəqsədləri və 

fəaliyyətlər cari səriştə, 

imkanlar və istismar 
tələblərinin 
qiymətləndirilməsinə 

əsaslanır  
 

Liderlik və 
komandada 

Resursların səmərəli idarə 
edilməsinə dair biliklər və onun 

Zəruri tapşırıqların yerinə 

yetirilməsi üçün düzgün 
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işləmək 

bacarıqlarını 
tətbiq etmək  

 (davamı) 

tətbiqi:  

.1       resursların yerbəyer 

edilməsi, bölüşdürülməsi və 

prioritetləşdirilməsi  

.2      gəmidə və sahildə effektiv 

əlaqə  

.3      qərarlar komandanın 

təcrübəsinin nəzərə alındığını 
əks etdirir  

4       həvəsləndirmə də daxil 

olmaqla özünə əminlik və liderlik   

.5    vəziyyətlə bağlı məlumatlığa 

nail olmaq və saxlamaq 

Qərarvermə metodlarına dair 

biliklər və onları tətbiq etmək 

bacarığı:  

.1  Vəziyyətin və risklərin 

qiymətləndirilməsi  

.2  İşlənilmiş variantların 

müəyyən ediməsi və nəzərə 

alınması  

.3  Fəaliyyət kursunun seçilməsi  

.4 Nəticələrin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi  

ardıcıllıqla əməliyyatlar 

planlaşdırılır və resurslar 

bölüşdürülür   

Məlumatlar aydındır və 

birmənalı şəkildə ötürülür və 

qəbul edilir 

Təsirli liderlik davranışları 
nümayiş etdirilir  

Mühüm komanda üzvü (ləri) 
gəminin cari və 

proqnozlaşdırılan vəziyyəti, 

istimar şəraiti və xarici mühitə 

dair dəqiq anlamanı bölüşürlər  

Bu vəziyyət üçün qərarlar ən 

əhəmiyyətlidir   
 

Heyətin və 

gəminin 

təhlükəsizliyinə 

yardım etmək 
 

Şəxsi həyatda qalma 

metodlarına dair biliklər  

Yanğının qarşısının alınmasına 

dair biliklər və yanğınla 

mübarizə və söndürmə 

bacarıqları  

Sadə ilk yardım bilikləri  

Şəxsi təhlükəsizlik və social 

məsuliyyətlərə dair biliklər 

A-VI/1 bölməsinin 2-ci 

paraqrafında 

göstərildiyi kimi təqdir 

edilmiş hazırlıq və 

təcrübədən əldə 

edilmiş dəlillərin 

qiymətləndirilməsi 
 

Uyğun təhlükəsizlik  və 

qoruyucu avadanlıqlar 

düzgün şəkildə istifadə olunur  

Heyətin və gəminin 

mühafizəsi üçün tərtib edilmiş 
prosedurlara və iş 
praktikasına daima riayət 

olunur  

Ətraf mühitin mühafizəsi üçün 

tərtib edilmiş prosedurlara 

daima riayət olunur 

Qəzadan məlumatlı olmaq 

üçün görülən ilkin və sonrakı 
tədbirlər fövqəladə vəziyyətlər 

üşün hazırlanmış cavab 

prosedurlarına uyğun gəlir 

 

Bölmə A-III/7 

Elektriklərin sertifikatlaşdırılmasına dair məcburi minimal tələblər 
 

Bacarıqlara dair standartlar 
 

1 Baş mühərrikinin gücü 750 kvt və daha çox olan gəmilərində xidmət edən hər sıravi 

elektrik-mexanikdən (elektromexanikdən) A-III/7 cədvəlinin 1-ci sütununda nəzərdə tutulan 

funksiyaları köməkçi səviyyədə yerinə yetirmə bacarıqlarını nümayiş etdirməsi tələb edilir.  
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2 Baş mühərrikinin gücü 750 kvt və daha çox olan dəniz gəmilərində xidmət edən sıravi 

elektrik-mekxaniklərdən (elektromexaniklərdən) tələb olunan minimal bilik, anlay ış və peşəkarlıq A-III/7 

cədvəlinin 2-ci sütununda sadalanmışdır. 
3 Serfitikatlaşdırılmağa namizəd olan hər kəs A-III/7 cədvəlinin 3 və 4-cü sütunlarında 

bacarıqların nümayiş etdirilməsi üsullarına və bacarıqların qiymətləndirilməsi üçün nəzərdə tutulan 

meyarlara uyğun olaraq bacarıqlara dair tələblərə cavab verdiyi haqqında sübut təqdim etməlidir.  
 

 
 
 

Cədvəl A-III/7 

Elektriklərin bacarıqlarınaa dair minimal tələblərin xüsusiyyətləri  
 

Funksiya: Köməkçi səviyyədə elektrik, elektron və idarəetmə mühəndisliyi 
 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıq Bilik, anlayış və peşəkarlıq Bacarığı nümayiş 
etdirmək üçün üsullar 

Bacarığın 
qiymətləndirilməsi 

üçün meyarlar 

Elektrik avadanlıqlarının 

(Elektroavadanlıqların) 

təhlükəsiz istifadəsi 

Elektrik avadanlıqlarının 

(Eleketroavadanlıqların) 

təhlükəsiz isfadəsi və 

istismarı: 
.1 işə və ya təmirə 

başlamazdan əvvəl həyata 

keçirilən təhlükəsizlik 
tədbirləri 

.2 izolyasiya prosedurları 

.3 qəza hadisələri zamanı 
həyata keçirilən prosedurlar 
.4 gəmidə elektrik 

cərəyanının müxtəlif 
gərginlik dərəcəsi. 
 

Elektrik sarsıntılarının 

səbəbləri və sarsıntıların 

qarşısını almaq üçün riayət 
edilməli olan tədbirlər 

haqqında bilik 

Aşağıdakılardan bir və 

ya bir neçəsinin 

əsasında əldə edilmiş 

sübutun 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq 

edilmiş iş stajı 
.2 praktiki hazırlıq 

.3 imtahan (yoxlama) 

.4 hazırlıq gəmisində 

təsdiq olunmuş təcrübə 

Elektrik avadanlıqları 

və qurğularının 

təhlükəsizlik təlimatını 
anlayır və ona riayət 
edir 

 

Elektrik cərəyanına 
dair risklər və 

təhlükəli avadanlıqları 
müəyyənləşdirir və 
məruzə edir 

 

Əldə tutulan 

avadanlıqlar üçün 

elektrik cərəyanının 

təhlükəsiz gərginlik 

dərəcəsini anlayır 
 

Yüksəkvoltlu 

avadanlıqlara  və 

gəmidəki işlərə dair 

riskləri anlayır. 
 

Elektrik sistemlərinin və 

qurğuların istismarına 
nəzarət edilməsinə 

köməklik göstərmək 

Aşağıdakilər daxil olmaqla, 
mexaniki sistemlərin 

istismarına dair zəruri 

biliklər: 

.1 baş mühərrik daxil 

olmaqla, əsas mühərriklər 

.2 maşın şöbəsinin köməkçi 

qurğuları 
.3 idarəetmə sistemləri 

.4 yüklərin yerləşdirilməsi 

sistemləri 

.5 gəmi göyərtəsindəki 

qurğular 

.6 insan həyatını mühafizə 
edən sistemlər 

Aşağıdakılardan bir və 

ya bir neçəsinin 

əsasında əldə edilmiş 

sübutun 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq 

edilmiş iş stajı 

.2 praktiki hazırlıq 

.3 imtahan (yoxlama) 

.4 hazırlıq gəmisində 

təsdiq olunmuş təcrübə 

Biliklər: 

.1 avadanlıqların və 
sistemin 

idarəedilməsinin 

istismar qaydalar ına 

uyğunluğunu təmin 

edir. 

.2 avadanlıqların 

işləmə səviyyəsinin 
texniki qaydalara 

uyğunluğunu təmin 
edir. 

Elektrik sistemlərinin və Zəruri biliklər:   
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qurğuların istismarına 

nəzarət edilməsinə 

köməklik göstərmək 

(ardı) 

.1 elektrotexnologiya və 

elektrik cihazların 
nəzəriyyəsi 

.2 elektrik cərəyanını 
paylayan şəbəkələr və 

elektrik avadanlıqları 
.3 avtomatlaşdırma, 
avtomatik idarəetmə 

sistemləri və texnologiyaları 
.4 qurğuların istismarı üçün 
istofadə edilən alətlər, 

həyəcan və nəzarət 
sistemləri 

.5 elektrik ötürücüləri 

.6 elektro-hidravlik və 

elektro-pnevmatik idarəetmə 
sistemləri 
.7 elektrik tənzimlənməsi 

zamanı birləşdirmə, 

gərginliyin bölüşdürülməsi və 

dəyişikliklər 

Nasazlığın aşkarlanması,  
texniki xidmət və təmir 

işləri zamanı əl  
alətlərindən, elektrik və 

elektron ölçü  

avadanlıqlarından 
istifadə etmək 

Gəminin elektrik sistemiləri 

ilə işləmək üçün təhlükəsizlik 
tələbləri 
 

Əməyin təhlükəsizliyi 

qaydalarının tətbiqi 
 

Aşağıdakılar haqqında zəruri 

biliklər: 

.1 gəminin dəyişən və sabit 

cərəyan sistemləri, həmçinin 

maşınlarının konstruksiyası 
və istismar qaydaları 
.2 ölçü cihazlarının, 

dəzgahların, həmçinin əl və 

elektrik alətlərinin istifadəsi 
 

Aşağıdakılardan bir və 

ya bir neçəsinin 

əsasında əldə edilmiş 

sübutun 
qiymətləndirilməsi: 

.1 təsdiq edilmiş 

praktiki məşğələ  

.2 praktiki təcrübə və 

yoxlama 

Təhlükəsizlik 

qaydalarının tətbiqi 

qənaətbəşxdir. 
 

Sınaq 

avadanlıqlarının 

seçimi və istifadəsi 

müvafiqdir və 

nəticələrin izahı 
düzgündür. 
 
Təmir və texniki 

xidmətin həyata 

keçirilməsi üçün 

seçilən prosedurlar 

təlimatlara və 

qabaqcıl təcrübəyə 

uyğundur. 

 

 
 
 

Funksiya: Köməkçi səviyyədə texniki xidmət və təmir 
 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıq Bilik, anlayış və 

peşəkarlıq 

Bacarığı nümayiş 
etdirmək üçün üsullar 

Bacarığın 
qiymətləndirilməsi 

üçün meyarlar 

Gəmidə texniki 

xidmət və təmir 

işlərinə köməklik 

göstərmək 

Sürtgü və təmizləyici 

ləvazimatlardan və 

avadanlıqlardan istifadə 

etmək bacarığı 
 

Tullantıların təhlükəsiz  

emalı haqqında bilik 
 

Gündəlik texniki xidmət və 

Aşağıdakılardan bir və 

ya bir neçəsinin 

əsasında əldə edilmiş 

sübutun 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq 

edilmiş iş stajı 
.2 praktiki hazırlıq 

.3 imtahan (yoxlama) 

Texniki xidmət 

fəaliyyətləri texniki, 

təhlükəsizlik və 
prosedur qaydalara 

uyğun olaraq həyata 

keçirilir.  
 

Avadanlıqların və 

alətlərin seçilməsi və 
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təmir işlərini anlamaq və 

icra etmək bacarığı 
 

İstehsalçının təhlükəsizliyə 

dair göstərişlərini və gəmi 

üzrə təlimatını anlamaq 
 
 

.4 hazırlıq gəmisində 

təsdiq olunmuş təcrübə 

istifadəsi müvafiqdir  

Gəmidə elektrik 

sistemlərinin və 
mexanizmlərin 
texniki xidmət və 

təmir işlərinə 

köməklik göstərmək 

Təhlükəsizlik və qəza 

prosedurları 
 

İşçi heyətin müvafiq 

mühərriklər və ya 

avadanlıqlarda 

işləməzdən əvvəl tələb 
edilən elektrotexnikaya 

dair çertyojlar, həmçinin 

avadanlıqların və əlaqəli  

sistemlərin təhlükəsiz 

izolyasiyası haqqında 

zəruri biliklər 
 

Sınaqların keçirilməsi, 

nasazlıqların aşkar 

edilməsi, həmçinin elektrik  
idarəetmə 

avadanlıqlarının və 

mexanizmlərinin işlək 
vəziyyətinin təmini və 
bərpa edilməsi 

 

Tezalışan məkanlarda 
istismar edilən elektrik və 

elektron avadanlıqlar 
 

Gəmidə yanğını aşkar 

edən sistemin əsasları 
 

Təhlükəsiz texniki xidmət 

və təmir prosedurlarının 

həyata keçirilməsi 

Aşağıdakılardan bir və 

ya bir neçəsinin 

əsasında əldə edilmiş 

sübutun 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq 

edilmiş iş stajı 
.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq olunmuş təcrübə 

.3 mümkün olduğu 

təqdirdə, təsdiq edilmiş 

trenajor hazırlığı 
.4 laboratoriya 

avadanlıqlarına dair 

təsdiq edilmiş hazırlıq 

Nasazlıqların əlaqəli  

mühərriklər və 
sistemlərə təsiri dəqiq 

aşkarlanır, gəminin 

texniki çertyojları düzgün 

şəkildə şərh edilir, ölçü 

və kalibrləmə cihazları 
düzgün istifadə edilir və 

həyata keçirilən tədbirlər 

əsaslandırılır. 
 

Mühərrikin və 

avadanlıqların 

izolyasiyası, sökülməsi 

və yenidən yığılması 

istehsalçının 

təhlükəsizlik dair 

göstərişləri və gəmi üzrə 

təlimatlarına uyğundur. 

Gəmidə elektrik 
sistemlərinin və 
mexanizmlərin 

texniki xidmət və 

təmir işlərinə 

köməklik göstərmək 

(ardı) 

Mexanizmlərin 

nasazlığının, nasazlığın 

mövcud oluğu yerin və 

zərərin qarşısını almaq 

üçün görülən tədbirlərin 

müəyyənləşdirilməsi 
 

İşıqlandırma alətlərinə və 

qidalandırma(təchizat) 
sistemlərinə texniki xidmət  

və onların təmiri 

  

 

Funksiya: Köməkçi səviyyədə gəmi əməliyyatlarının idarə edilməsi və gəmidəki insanlara qayğı 
 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıq Bilik, anlayış və peşəkarlıq Bacarığı nümayiş 
etdirmək üçün 

Bacarığın 
qiymətləndirilməsi 
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üsullar üçün meyarlar 

Ehtiyatların idarə 

edilməsinə köməklik 

göstərmək 

Ehtiyatların təhlükəsiz idarə 

edilməsi, yerləşdirilməsi və 

mühafizəsi prosedurları 
haqqında biliklər 

Aşağıdakılardan bir 

və ya bir neçəsinin 

əsasında əldə edilmiş 

sübutun 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq 

edilmiş iş stajı 
.2 praktiki hazırlıq 

.3 imtahan 

.4 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 

Ehtiyatların 

yerləşdirilməsi 

əməliyyatları təsdiq 

edilmiş təhlükəsizlik 

praktikasına və 

avadanlıqların istismar 

təlimatlarına uyğun 

olaraq həyata keçirlir 
 

Təhlükəli, riskli və 

zərərli ehtiyatların 
idarəedilməsi təsdiq 

edilmiş təhlükəsizlik 

praktikasına uyğundur 
 

Operatorun 
vəzifələrinə aid 

sahələr üzrə həyata 

keçirilən 

kommunikasiya daima 

uğurludur 

Dəniz mühitinin 

çirkləndirilməsinin 

qarşısının alınması 
istiqamətində 

tədbirlər görmək və 

köməklik göstərmək. 

Dəniz mühitinin 

çirkləndirilməsinin qarşısını 

almaq üçün həyata keçirilən 

tədbirlər haqqında biliklər 
 

Çirkləndirilməyə qarşı 

avadanlıqlardan/vasitələrdən 

istifadə və onların istismarı 
haqqında biliklər 

 

Dəniz mühitini çirkləndirən 

maddələrin emalına dair 

təsdiq edilmiş üsullar 

haqqında biliklər 

Aşağıdakılardan bir 

və ya bir neçəsinin 

əsasında əldə edilmiş 

sübutun 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq 

edilmiş iş stajı 
.2 praktiki hazırlıq 
.3 imtahan 

.4 hazırlıq gəmisində 

təsdiq olunmuş 

təcrübə 

Dəniz mühitinin 

qorunması üçün 

nəzərdə tutulan 
prosedurlara daima 
riayət edilir 

Sağlamlıq və əməyin 

təhlükəsizliyi 

prosedurlarını tətbiq 
etmək 

Aşağıdakılar daxil olmaqla,  

əməyin təhlükəsizliyi 

qaydaları və gəmi heyətinin 

təhlükəsizliyi haqqında 

praktiki biliklər: 

.1 elektrik təhlükəsizliyi 

.2 təhlükəli avadanlıqların 

lazımi qaydada söndürülməsi 
və texniki xidmət 
tamamlanmadan yenidən 

istifadə edilməməsi üzrə 

görülən tədbirlər 

.3 mexaniki təhlükəsizlik 

.4 iş sistemlərinə daxil olmaq 

üçün icazə 

.5 gəminin bortunda işləmək 

.6 qapalı məkanlarda işləmək 

.7 qaldırıcı üsullar və bel 

ağrısının qarşısını almaq üçün 

üsullar 

.8 kimyəvi və bioloji təhlükəli 

Aşağıdakılardan bir 

və ya bir neçəsinin 

əsasında əldə edilmiş 

sübutun 

qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq 

edilmiş iş stajı 

.2 praktiki hazırlıq 

.3 imtahan  

.4 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 

Heyətin və gəminin 

təhlükəsizliyini 

qorumaq üçün 

nəzərdə tutulan 
prosedurlara daima 
riayət edilir 

 

Əməyin təhlükəsizliyi 

qaydalarına riayət 

edilir və müvafiq 

təhlükəsizlik və 
qoruyucu 

avadanlıqlardan 

daima düzgün şəkildə 
istifadə olunur. 
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maddələr üzrə təhlükəsizlik 

.9 qoruyucu vasitələr 

ФЯСИЛ ЫВ 

РАДИОMЦTЯХЯССИСЛЯРЯ MЦНАСИБЯTДЯ TЯЛЯБЛЯР 

Бюлmя А- ЫВ/1 

Tяtбигеtmя 

(Mцддяалар йохдур) 

Бюлmя А- ЫВ/2 

 Глобал Дяниз Фялакяt вя Яmниййяtли Рабиtя Ссисtеmинин (ГДФЯРС) радиоoperatorların 

bacarıqlarına dair mяжбури  mиниmал tялябляр  

Bacarıqlara dair  tялябляр 

1 ГДФЯРС радиоmцtяхяссисляринин серtификаtландырылmасы цчцн tяляб олунан mиниmал биликляр, 

анлайыш вя пешякарлыг радиоmцtяхяссислярин радио хидmяtи цзря вязифялярини йериня йеtирmяляри 

цчцн кифайяt гядяр олmалыдыр. Радиорабиtя реглаmенtи иля mцяййянляшдирилmиш щяр бир tип цзря 

серtификаt алmаг цчцн tяляб олунан биликляр, Радиорабиtя реглаmенtиня mцвафиг олmалыдыр. 

Бундан ялавя, серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс А-ЫВ/2 жядвялинин 1-жи сцtунунда  

садаланан mясяляляри, вязифяляри ижра еtmяк вя mясулиййяt дашыmаг  бажарыьыны нцmайиш 

еtдирmялидир. 

2 Радиорабиtя реглаmенtинин mцддяаларына mцвафиг олараг верилmиш бцtцн серtификаt tипляринин 

Конвенсийайа уйьун tясдиглянmяси цчцн tяляб олунан биликляр, анлайыш вя пешякарлыг А-ЫВ/2 

жядвялинин 2-жи сцtунунда  садаланmышдыр. 

3 А-ЫВ/2 жядвялинин 2-жи сцtунунда садаланmыш mövzular цзря билик сявиййяси наmизядляря юз 

хидmяtи вязифялярини йериня йеtирmяк цчцн кифайяt еtmялидир. 

4 Серtификаt алmаьа наmизядлярин щяр бири tяляб олунан сяришtя сtандарtыны ялдя еtдийини 

сцбуtуну ашаьыда эюсtярилян йолларла tягдиm еtmялидир: 

.1 А-ЫВ/2 жядвялинин 3 вя 4-жц сцtунларында сяришtяни нцmайиш еtдирmяк mеtодларына вя 

сяришtянин гийmяtляндирилmяси цчцн mейарлара mцвафиг олараг бу жядвялин 1-жи 

сцtунунда эюсtярилmиш tапшырыг вя вязифялярин ижрасында вя mясулиййяt дашыmасында 
сяришtяни нцmайиш еtдирmякля; 

.2 А-ЫВ/2 жядвялинин 2-жи сцtунунда шярщ едилmиш mаtериала ясасланан иmtащанла вя йа 

tягдир едилmиш щазырлыг курсунун щиссяси киmи апарылан щазырлыьын эедишиндя сисtеmаtик 
гийmяtляндирилmякля. 

 

 

 

 

 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-nin Model Kurslarından istifadə edilə bilər. 
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Cядвял А-IV/2 

ГДФЯРС   радиоопераtорларын bacarıqlarına dair məcburi mиниmал tяляблярин xüsusiyyətləri 

Функсийа: Исtисmар сявиййясиндя радиорабиtя 

 Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

СЯРИШTЯ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

СЯРИШTЯНИ НЦMАЙИШ ЕTДИРЯН 

MЕTОДЛАР 

СЯРИШTЯНИ 

ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

ГДФЯРС 
altsistemlərindən 
və 
аваданлыгларындан 
исtифадя едяряк 
инфорmасийанын 
юtцрцлmяси вя 
гябул едилmяси вя 
щяmчинин 
ГДФЯРС 
функсионал 
tялябляринин йериня 
йеtирилmяси 

Радио Реглаmенtин 
tялябляриндян башга 
ашаьыдакы биликляр: 

.1 Aeronaviqasiya və 

dənizdə axtarış və 

xilasetmə haqqında 
Beynəlxalq 

qaydalar(İAMSAR)дахил 
еtmякля, ахtарыш вя 
хиласеtmя заmаны 
радиорабиtя 

.2 фялакяt щаггында 

йанлыш сигналларын 
юtцрцлmясинин гаршысыны 
алmаг вя бу йалныш 

сигналларыn təsirini 

azaltmaq üçün 

проседурлар 

.3 эяmинин mялуmаt ötürmə 
сисtеmи 

.4 радио иля  tягдиm олунан 
tибби консулtасийа 

.5 сигналларын Бейнялхалг 
mяcяллясиндян исtифадя 
олунmасы вя дяниздя 
цнсиййяt цчцн ИMО  
tяряфиндян ишлядилян 
ифадялярля явяз олунmуш  
Сtандарt дяниз навигасийа 
лцьяt –данышыг 
киtабчасындан исtифадя 
олунmасы 

.6 dяниздя инсан 
щяйаtынын 
tящлцкясизлийиня аид 

mялumаtларын юtцрцлmяси 
цчцн шифащи вя йазылы 

инэилис дили 

Гейд. Bu tяляб 
радиоопераtорун 
серtификаtынын mящдудлашдыьы 
щалда  азала биляр   

Ашаьыдакылардан исtифадя еtmякля 
исtисmар проседурларынын нцmайиши 
ясасында ялдя едилmиш сцбуtун 
йохланылmасы вя гийmяtляндирилmяси: 

 

.1 tягдир олунmуш аваданлыг 

.2 яэяр tяtбиг олунурса, ГDFƏRS 
радиорабиtяси цзря tренажор  

.3 радиорабиtянин лабораtорийа аваданлыьы 

Mялуmаtларын юtцрцлmяси вя 
гябул едилmяси бейнялхалг 
гайда вя проседурлара 
mцвафигдир вя сяmяряли вя 
tез йериня йеtирилир 

 

Эяmинин вя эяmидяки 
инсанларын tящлцкясизлийи , 

mühafizə, дяниз mцщиtинин 
горунmасына аид 
mялуmаtларын инэилис дилиндя 
дцзэцн  ишлядилир 

Fövqəladə hallar 

zamanı 
радиорабиtянин 
tяmин олунmасы 

Ашаьыдакы киmи гязаларда 
радиорабиtянин tяmин 
олунmасы: 

.1 эяmини tярк едяндя 

Ашаьыдакылардан исtифадя еtmякля 
исtисmар проседурларынын нцmайиши 
ясасында ялдя едилmиш сцбуtун 
йохланылmасы вя гийmяtляндирилmяси: 

Cаваб реаксийалары цзря 
щярякяtляр сяmяряли вя tез 
йериня йеtирилир 
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.2 эяmидя йаньын олдугда 

.3 радиоmеханизmляр tаm 
вя йа гисmян сырадан 
чыхдыгда 

Радио аваданлыгдан 
исtифадя едяркян, орtайа 
чыхан tящлцкяляр, елекtрик 
tящлцкясини вя ионлашдырылmыш 
шцадан йаранан tящлцкяни 
дахил едяряк  эяmинин вя 
щейяtин tящлцкясизлийи цзря 
йериня йеtирлян ещtийаt 
tядбирляри    

.1 tягдир олунmуш аваданлыг 

.2 яэяр tяtбиг олунурса, ГDFƏRS 
радиорабиtяси цзря tренаЖор  

.3 радиорабиtянин лабораtорийа аваданлыьы 

 

FƏSİL V 

 

Bəzi gəmi tiplərinin işçi heyətinin xüsusi hazırlıq tələblərinə dair standartlar 
 

Bölmə A-V/1-1 
 

Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərin gəmi kapitanları, komandir və sıravi heyətinin 

hazırlıq və ixtisasına dair məcburi minimal tələblər 

 

Bacarıqlara dair standartlar 

1 Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatlarına dair zəruri hazırlıq üzrə 

sertifikat almağa namizəd olan hər kəsdən tələb edilir: 

.1 A-V/1-1-1 cədvəlinin 1-ci sütununda sadalanan tapşırıqları, vəzifələri və öhdəlikləri ic ra 

etmək bacarığını nümayiş etdirmək; və 

.2 Aşağıdakılara nail olduğuna dair sübut təqdim etmək: 

2.1 A-V/1-1-1 cədvəlinin 2-ci sütununda sadalanan minimal bilik, anlay ış və 

peşəkarlıq haqqında, və 

2.2 A-V/1-1-1 cədvəlinin 3 və 4-cü sütunlarında nəzərdə tutulan bacarığı nümayiş 

etdirmək üçün üsullar və bacarığı qiymətləndirmək üçün meyarlara uyğun 

olaraq bacarıqlara dair tələb edilən standartlar haqqında.  

2 Neft tankerlərində yük əməliyyatlarına dair təkmilləşdirilmiş hazırlıq üzrə sertifikat almağa 
namizəd olan hər kəsdən tələb edilir: 

.1 A-V/1-1-2 cədvəlinin 1-ci sütununda sadalanan tapşırıqları, vəzifələri və öhdəlikləri ic ra 

etmək bacarığını nümayiş etdirmək; və 

.2 Aşağıda göstərilənlərə nail olduğuna dair sübut təqdim etmək: 

2.1 A-V/1-1-2 cədvəlinin 2-ci sütununda sadalanan minimal bilik, anlay ış və 

peşəkarlıq haqqında, və 

2.2 A-V/1-1-2 cədvəlinin 3 və 4-cü sütunlarında nəzərdə tutulan bacarığı nümayiş 

etdirmək üçün üsullar və bacarığı qiymətləndirmək üçün meyarlara uyğun 

olaraq bacarıqlara dair tələb edilən standartlar haqqında. 

3 Kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatlarına dair təkmilləşdirilmiş hazırlıq üzrə 

sertifikat almağa namizəd olan hər kəsdən tələb edilir: 

.1 A-V/1-1-3 cədvəlinin 1-ci sütununda sadalanan tapşırıqları, vəzifələri və öhdəlikləri icra 

etmək bacarığını nümayiş etdirmək; və 

.2 Aşağıda göstərlənlərə nail olduğuna dair sübut təqdim etmək: 

2.1 A-V/1-1-3 cədvəlinin 2-ci sütununda sadalanan minimal bilik, anlay ış və 

peşəkarlıq haqqında, və 

2.2 A-V/1-1-3 cədvəlinin 3 və 4-cü sütunlarında nəzərdə tutulan bacarığı nümayiş 

etdirmək üçün üsullar və bacarığı qiymətləndirmək üçün meyarlara uyğun 

olaraq bacarıqlara dair tələb edilən standartlar haqqında. 

 
 Bu Məcəllənin B-I/12 bölməsinin72-ci bəndinə baxın. 
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 Cədvəl A-V/1-1-1 

 

Neft və kimyəvi maddə daşıyan takerlərdə yük əməliyyatları üzrə zəruri hazırlığa dair bacarıqlar 

haqqında minimal standartların xüsusiyyətləri  

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıq 
Bilik, anlayış və 

peşəkarlıq 

Bacarığı nümayiş 

etdirmək üçün üsullar 

Bacarığı qiymətləndirmək 

üçün meyarlar 
Neft və kimyəvi maddə 

daşıyan gəmilərdə 
təhlükəsiz yük 

əməliyyatlarına köməklik 

göstərmək 

Tankerlər haqqında zəruri 
bilik: 
.1 neft və kimyəvi 
maddələr daşıyan 

tankerlərin növləri 

.2 ümumi mexanizm və 
konstruksiya 
 

Yük əməliyyatları 
haqqında zəruri biliklər: 
.1 boru sistemləri və 
ventillər 

.2 yük nasosları 

.3 yükləmə və boşaltma 

.4 tankın təmizlənməsi, 

yuyulması, qazın 
təmizlənməsi və 

zərərsizləşdirilməsi 
 
Neft və kimyəvi 
maddələrin fiziki 

xüsusiyyətləri haqqında 
zəruri bilik: 
.1 təzyiq və temperatur, o 
cümlədən buxarın təzyiqi 

və temperaturu arasında 
əlaqə 
.2 elektrastatik qüvvənin 

yaradılması növləri 
.3 kimyəvi simvollar 
 
Tankerlərdə təhlükəsizlik 

qaydaları və təhlükəsizliyin 

idarəedilməsi haqqında 
bilik və anlayış 
 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 
əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş iş 
təcrübəsi 

.2 hazırlıq gəmisində 
təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Məsuliyyət sahələri üzrə 

kommunikasiya aydın və 
effektivdir 
 

İdarəetmənin 

təhlükəsizliyini təmin 
etmək üçün yük 

əməliyyatları qəbul edilmiş 
prinsip və prosedurlara 
uyğun olaraq həyata 

keçirilir 

Təhlükələrin qarşısını 
almaq üçün tədbirlər 

görmək 

Tankerlərin istismarı ilə 
əlaqədar yaranan 

təhlükələr haqqında zəruri 
biliklər:: 
.1 sağlamlıq üçün 

təhlükələr 

.2 ətraf mühit üçün 
təhlükələr 

.3 reaktiv təhlükələr 

.4 korriziya ilə əlaqədar 
təhlükələr 

.5 partlayış və alışma 

təhlükələri 
.6 elektrostatik təhlükələr 

daxil olmaqla, alışma 
mənbələri 
.7 Zəhərlənmə ilə 
əlaqədar təhlükələr 

.8 buxarın sızması və 
yaranan buludlar 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 

əldə edilmiş sübutun 
yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq edilmiş iş 
stajı 

.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 
.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 
proqramı 

Müvafiq yüklə əlaqədar 

gəmi və heyət üçün 

yaranması ehtimal edilən 
təhlükələri Materialların 

təhlükəsizliyinə dair 

məlumat vərəqi üzrə 
düzgün şəkildə 

müəyyənləşdirir və təsdiq 

edilmiş prosedurlara uyğun 
olaraq müvafiq tədbirlər 
yerinə yetirir 
 
Təhlükəli vəziyyətin 

müəyyənləşdirilməsi və 
həmin vəziyyətdən agah 

olmaq üçün görülən 
tədbirlər qabaqcıl təcrübə 

nəzərə alınmaqla təsdiq 

edilmiş prosedurlara 
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Təhlükənin idarəe 
edilməsi haqqında zəruri 
biliklər: 

.1 qazın 
zərərsizləşdirilməsi, suyun 

vurulması, sikkativlər və 

nəzarət üsulları 
.2 antistatik tədbirlər 
.3 ventilyasiya 

.4 yüklərin ayrılması 

.5 yükün kimyəvi 
reaksiyasının azaldılması 
.6 yüklərin bir-birinə uyğun 

olmasının əhəmiyyəti 
.7 havaya nəzarət 

.8 havada qazın 

yoxlanılması 
 

Materialların 

təhlükəsizliyinə dair 
məlumat vərəqi haqqında 

informasiya üzrə anlayış 

uyğundur 

Sağlamlıq və əməyin 

təhlükəsizliyinə dair 

tədbirlər görmək və ölçü 
tətbiq etmək 

Qaz ölçən alətlərin və 

digər oxşar avadanlıqların 

funksiyası və müvafiq 
qaydada istifadə edilməsi 
 

Aşağıdakılar daxil olmaqla, 

təhlükəsizlik 
avadanlıqlarının və 
qoruyucu vasitələrin 

müvafiq qaydada 
istifadəsi: 

.1 nəfəsalma aparatı və 
tankdan təxliyyə 
(evakuasiya) edilərkən 
istifadə edilən avadanlıq 
.2 qoruyucu geyim və 
vasitələr 

.3 tənəffüsün bərpa 
edilməsi üçün istifadə 

edilən avadanlıqlar 
.4 Xilasetmə və təxliyyə 
(evakuasiya) zamanı 
istifadə edilən avdanlıqlar 
 
Aşağıdakılar daxil olmaqla, 
qanunverciliyin tələblərinə 

və müəyyən sahə üzrə 
istifadə edilən təlimatlara 
uyğun olan əməyin 

təhlükəsizliyinə dair qayda 

və prosedurlar, həmçinin 
neft və kimyəvi maddələr 

daşıyan tankerlərdə şəxsi 

təhlükəsizlik haqqında 
bilik: 
.1 qapalı məkanlara daxil 

olarkən həyata keçirilməli 
olan tədbirlər 
.2 təmir və texniki 
xidmətdən əvvəl və təmir 

və texniki xidmət zamanı 
həyata keçirilməli olan 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 

əldə edilmiş sübutun 
yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq edilmiş iş 
stajı 
.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 
.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 
proqramı 

Qapalı məkanlara daxil 
olarkən tətbiq edilən 
prosedurlara riayət olunur 
 
Gəminin və heyətin 
təhlükəsizliyini təmin 

emtək üçün hazırlanmış 
prosedurlara və əməyin 
təhlükəsizliyinə dair 
qaydalara daima riayət 
edilir 
 
Müvafiq təhlükəsizlik və 

qoruyucu avadanlıqlardan 

düzgün istifadə edilir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlk tibbi yardım zamanı 
tövsiyə və qadağan edilən 
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tədbirlər 

.3 isti və soyuq işlər 
görülərkən həyata keçirilən 

təhlükəsizlik tədbirləri 

.4 elektrik təhlükəsizliyi 

.5 gəmi-sahil arasında 

təhlükəsizlik üzrə yoxlama 

siyahısı 
 

Materialların 

təhlükəsizliyinə dair 
məlumat vərəqinə uyğun 

olaraq ilk tibbi yardım 

haqqında zəruri bilik 
 

davranış qaydaları 

Yanğınla mübarəziə 
əməliyyatlarını həyata 

keçirmək 

Tankerlərdə yanğınla 
mübarizə əməliyyatlarının 

təşkili və həyata keçirilməli 
olan tədbirlər 
 
Yüklərin idarəedilməsi və 

tökmə üsulu ilə daşınan 

təhlükəli və zərərli maye 
maddələr ilə əlaqədar 

yanğın təhlükələri 
 
Neft və kimyəvi 
maddələrlə əlaqədar 

yaranan yanğınları 

söndürmək üçün istifadə 
edilən yanğınsöndürmə 
vasitələri 
 

Stationar köpüklü 
yanğınsöndürmə 

sistemlərinin işi 
 
Daşına bilən köpüklü 

yanğınsöndürən 

avadanlıqların işi 
 

Toz halında olan stasionar 

yanğınsöndürən 
avadanlıqların işi 
 

Yanğınla mübarizə 

əməliyyatları ilə əlaqədar 
yayılmanın qarşısının 

alınması 
 

Təsdiq edilmiş və reallığa 
yaxın olan hazırlıq şərtləri 

çərçivəsində və mümkün, 

həmçinin praktik olduğu 
təqdirdə, qaranlıqda 

həyata keçirilən praktiki 

məşğələ və 
təlimatlandırma (məsələn, 

gəmi şərtlərinin təqlid 
edilməsi) 

Gəmidə yanğının aşkar 
edilməsi məqsədilə həyata 
keiçirilən ilkin və sonrakı 
tədbirlər təsdiq edilmiş 
praktika və qaydalara 
uyğundur 
 

Toplanma haqqında 
siqnalın verildiyini 

müəyyənləşdirmək üçün 

həyata keçirilən tədbirlər 
aşkar edilən qəza halına 

müvafiqdir və təsdiq 

edilmiş prosedurlara 
uyğundur 
 

Geyim və avadanlıqlar 
yanğınla mübarizə 

əməliyyatlarınının 

xüsusiyyətlərinə uyğundur 
 

İndividual olaraq nümayiş 
etdirilən hərəkətlərin vaxtı 
və ardıcıllığı üstünlük təşkil 

edən vəziyyət və şərtlərə 

uyğundur 
 
Yanğının söndürülməsinə 

müvafiq prosedurlar, 
üsullar və yanğınsöndürən 
vasitələr istifadə edilməklə 

nail olunmuşdur 

Fövqəladə hallara qarşı 
cavab tədbirləri 

Fövqəladə halları zamanı 
avadanlıqların 
söndürülməsi daxil 

olmaqla, fövqəladə 

hallarla mübarizə 
prosedurları haqqında 
zəruri biliklər 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 
əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş iş 
stajı 

.2 hazırlıq gəmisində 
təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Qəzanın növü və təsiri 

dərhal müəyyən edilir və 
cavab tədbirləri fövqəladə 

hallarla mübarizə  

prosedurlar və fövqəladə 
vəziyyət planlarına 

uyğundur 

Neft və kimyəvi Neft və kimyəvi Aşağıdakılardan birinin və Ətraf mühitin mühafizəsi 
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maddələrin axıdılması ilə 

dəniz mühitinin 
çirkləndirilməsinin 

qarşısının alınması üzrə 

tədbirlər görmək 

maddələrlə 

çirkləndirmənin insan və 
dənizin flora və faunasına 

təsiri haqqında zəruri 
biliklər 
 
Çirkləndirmənin qarşısının 

alınması üzrə gəmidə 

həyata keçirilən tədbirlər 
barədə zəruri bilik 
 

Aşağıdakı tələblər daxil 
olmaqla, axıdılma zamanı 
həyata keçirilməli olan 

tədbirlər haqqında zəruri 
biliklər: 
.1 müvafiq məlumatları 
məsul şəxslərə məruzə 
etmək 
.2 axıdılmanın qarşısının 

alınması üzrə gəmidə 

həyata keçirilən tədbirlərin 
icrasına köməklik 

göstərmək  

ya bir neçəsinin əsasında 

əldə edilmiş sübutun 
yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq edilmiş iş 
stajı 

.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 
.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 
proqramı 

üçün nəzərdə tutulan 
prosedurlara daima riayət 
edilir 

 
Cədvəl A-V/1-1-2 

Neft tankerlərində yük əməliyyatları üzrə təkmilləşdirilmiş hazırlığa dair bacarıqlar haqqında minimal 
standartların spesifik xüsusiyyətləri 

 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıq 
Bilik, anlayış və 

peşəkarlıq 

Bacarığı nümayiş 

etdirmək üçün üsullar 

Bacarığı qiymətləndirmək 

üçün meyarlar 

Bütün yük əməliyyatlarını 
təhlükəsiz icra etmək və 
onlara nəzarət etmək 

bacarığı 

Neft tankerinin 

konstruksiyası və 
xüsusiyyətləri 

Tankerin konstruksiyası, 

sistemləri, avadanlıqları, 
o cümlədən aşağıdakılar 

haqqında biliklər: 

.1 ümumi mexanizm və 
konstruksiya 

.2 yük nasoslarının 
mexanizmi və 
avadanlıqları 

.3 tankların mexanizmi, 
boru sistemləri və 

tankların ventilyasiya 
qurğuları 
.4 ölçmə sistemləri və 
həyəcan siqnalları 
.5 yük isitmə sistemləri 

.6 tankın təmizlənməsi, 
qazın təmizlənməsi və 

zərərsizləşdirilməsi 
.7 ballast sistemi 

.8 yük və yaşayış 
yerlərinin ventilyasiyası 

.9 slop tankların quruluşu 

.10 buxarı saxlamaq üçün 
sistem 

.11 yükə elektrik və 
elektron nəzarət sistemi 
.12 Neftin axıdılmasına 

nəzarət avadanlığı 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 
əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş 
iş stajı 

.2 hazırlıq gəmisində 
təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 
hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Kommunikasiya aydın, 

anlaşılan və uğurludur 
 

Yük əməliyyatları neft 

tankerinin konstruksiyası, 
sistemləri və avadanlıqları 
nəzərə alınmaqla  təhlükəsiz 

qaydada həyata keçirilir. 
 

Yük əməliyyatları dəniz 

mühitinin çirkləndirilməsinin 
qarşısının alınması və 

əməliyyatların 

təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi məqsədilə 

planlaşdırılır, risk təhlil edilir, 

həmçinin təsdiq edilmiş 
prinsip və prosedurlara 

uyğun olaraq həyata keçirilir. 
 

Yük əməliyyatları üzrə 
prosedurlarla potensial 

uyğunsuzluq dərhal 

müəyyən edilir və aradan 
qaldırılır  
 

Yüklərin müvafiq qaydada 
yüklənməsi, yerləşdirilməsi 

və boşaldılması əməliyyatları 
dayanıqlılığın və təzyiqin 
daima təhlükəsizlik hədləri 

çərçivəsində qalmasını təmin 
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(ODME) daxil olmaqla, 

ətraf mühitin mühafizəsi 
üçün avadanlıqlar 

edir  
 

Görülən tədbirlər və riayət 
olunan prosedurlar düzgün 
qaydada tətbiq edilir və 

gəmidə yük əməliyyatlarına 
dair müvafiq avadanlıq 

düzgün şəkildə istifadə edilir 
 
Kalibrləmə, həmçinin 

nəzarət avadanlıqları və qaz 

detektorlarından istifadə 
istismar qaydaları və 

prosedurlarına uyğundur 

Bütün yük əməliyyatlarını 
təhlükəsiz icra etmək və 
onlara nəzarət etmək 
bacarığı 
(ardı) 

.13 tankların örtülməsi 

.14 tankın temperaturuna 
və təzyiqinə nəzarət 
sistemləri 
.15 yanğınsöndürmə 
sistemləri 
 
Yük nasoslarının növləri 

və onların təhlükəsiz 

istismarı daxil olmaqla, 
nasoslara dair nəzəriyyə 

və onların xüsusiyyətləri 

haqqında bilik 
 
Tankerlər üçün 

təhlükəsizlik qaydaları və 

təhlükəsizliyin 
idarəedilməsi 

sistemlərinin tətbiqi üzrə 

peşəkarlıq 
 

Qəza hallarında 

avadanlıqların 
söndürülməsi daxil 
olmaqla, nəzarət və 

təhlükəsizlik sistemləri 
haqqında bilik və anlayış 
 

Yükləmə, boşaltma, yükə 

qulluq və yüklərin 
idarəedilməsi 
 

Yükün ölçülməsini və 
hesablanmasını icra 

etmək bacarığı 
 

Tökmə üsulla daşınan 
maye yüklərin gəminin 

diferentinə, dayanıqlılığına 

və konstruksiya üzrə 
bütövlüyünə təsiri 

haqqında biliklər 
 
Aşağıdakılar daxil 
olmaqla, neft tərkibli 

yüklər ilə əməliyyatlar 
haqqında bilik və anlayış 

.1 yükləmə və boşaltma 

planları 
.2 ballast suların qəbulu 

 Nəzarət və təhlükəsizlik 
sistemlərinə dair qaydalar 

həyəcan siqnallarının dərhal 
aşkar edilməsini və təsdiq 

edilmiş qəza vəziyyəti üzrə 

qaydalara uyğun olaraq 
tədbirlər görülməsini təmin 
edir 
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və boşaldılması 
.3 tank təmizləmə 
əməliyyatları 

.4 qazın 

zərərsizləşdirilməsi 
.5 qazın təmizlənməsi 

Bütün yük əməliyyatlarını 
təhlükəsiz icra etmək və 
onlara nəzarət etmək 

bacarığı 
(ardı) 

.6 gəmidən gəmiyə 
köçürülmə 

.7 yük qalıqlarının üzərinə 

yükləmə 
.8 xam neftin yuyulması 
 

Yük əməliyyatları 
haqqında planların, 

prosedurların və yoxlama 

siyahılarının hazırlanması 
və tətbiqi 
 

Kalibrləmə, həmçinin 
nəzarət və qaz detektoru 
sistemləri, cihazları və 

avadanlıqlarından istifadə 

bacarığı 
 
Heyətin yük əməliyyatları 
üzrə məsul olan üzvlərini 
idarə etmək və onlara 
nəzarət etmək 

  
 
 
 
 
 
 
 

İşçi heyət üzrə vəzifələrin 

bölüşdürülməsi və onların 
riayət etməli olduqları 
prosedurlar və iş standartları 
haqqında 
məlumatlandırılması aidiyyəti 

üzrə və təhlükəsiz idarəetmə 

praktikasına uyğun olaraq 
həyata keçirirlir 

Neft tərkibli yüklərin fiziki 
və kimyəvi xassələri 
haqqında məlumatlı 
olmaq 

Neft tərkibli yüklərin fiziki 
və kimyəvi xassələri 
haqqında bilik və anlayış 
 

Materialların 
təhlükəsizliyinə dair 
məlumat vərəqində 

nəzərdə tutulan məlumatı 
anlamaq 

Aşağıdakılardan birinin və 
ya bir neçəsinin əsasında 

əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş 

iş stajı 
.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 
hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Səmərəli istifadə, neft tərkibli 

yüklərin və əlaqəli qazların 
xassə və xüsusiyyətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi, eləcə 

də onların təhlükəsizliyə, 
ətraf mühitə və gəminin 

istismarına təsiri haqqında 
informasiya mənbələri 
əsasında həyata keçirilir 

Təhlükələrin qarşısını 
almaq məqsədilə 
tədbirlər görmək 

Aşağıdakılar daxil 
olmaqla, neft 
tankerlərində yük 

əməliyyatları ilə əlaqədar 

təhlükələr və nəzarət 
tədbirləri haqqında bilik 

və anlayış: 
.1 zəhərləmə qabiliyyəti 
.2 tezalışma və partlama 
qabiliyyəti 

.3 insan sağlamlığı üçün 

təhlükə 
.4 təsirsiz qazların tərkibi 

.5 elektrostatik təhlükələr 
 
Müvafiq qayda və 
qanunlara riayət 
edilməməsi ilə əlaqədar 

yaranan təhlükələr 
haqqında bilik və anlayış 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 
əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş 

iş stajı 
.2 hazırlıq gəmisində 
təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Gəmi və neft tankerlərində 

yük əməliyyatlarına cəlb 
edilmiş işçi heyət üçün yüklə 

əlaqədar müvafiq təhlükələr 

düzgün qaydada 
müəyyənləşdirilir və lazımi 
nəzarət tədbirləri həyata 

keçirilir  

Sağlamlıq və əməyin 
təhlükəsizliyinə dair 
tədbirlərin tətbiqi  

Riskin qiymətləndirilməsi 
və neft tankerlərində 

şəxsi təhlükəsizlik daxil 

Aşağıdakılardan birinin və 
ya bir neçəsinin əsasında 

əldə edilmiş sübutun 

İşçi heyətin və gəminin 
qorunmasına dair 
prosedurlara daima riayət 



 167 

olmaqla, əməyin 

təhlükəsizliyi haqqında 
bilik və anlayış: 
.1 nəfəsalma 

avadanlıqlarının müxtəlif 
növlərindən düzgün 
istifadə daxil olmaqla, 

qapalı məkanlara daxil 
olarkən yerinə yetirilməli 
olan tədbirlər 
.2 təmir və texniki 
xidmətdən əvvəl, 

həmçinin təmir və texniki 
xidmət ərzində yerinə 
yetirilməli olan tədbirlər 

.3 İsti  və soyuq işlər 

zamanı həyata keçirilən 
tədbirlər 

.4 Elektrik təhlükəsizliyinə 

dair görülən tədbirlər 
.5 müvafiq şəxsi qoruyucu 
vasitələrdən istifadə 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş 

iş stajı 
.2 hazırlıq gəmisində 
təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

edilir 
 

Əməyin təhlükəsizliyi 
prosedurlarına riayət edilir 

və müvafiq təhlükəsizlik və 
qoruyucu vasitələr düzgün 

şəkildə istifadə edilir 
 

İş praktikası qanunvericiliyin 
tələblərinə, davranış 
qaydalarına, işləmək üçün 
verilən icazələrə və ətraf 
mühitə dair meyarlara 

uyğundur 
 
Nəfəsalma aparatlarından 

düzgün istifadə edilir 
 
Qapalı məkanlara daxil 
olarkən yerinə yetirilməli 
olan prosedurlara riayət 
olunur 
 

Fövqəladə hallara qarşı 
cavab tədbirləri 

Aşağıdakılar daxil 
olmaqla, neft 
tankerlərində fövqəladə 

hallarla mübarizə üzrə 

prosedurlar haqqında bilik 
və anlayış: 

.1 gəmidə qəza halları 
zamanı cavab tədbirləri 
.2 qəza halları zamanı 

yük əməliyyatlarının 

dayandırılması 
.3 yük üçün zəruri olan 
sistem və ya xidmətlərin 

nasazlığı zamanı yerinə 
yetirilməli olan tədbirlər 
.4 neft tankerlərində 

yanğınla mübarizə 

.5 qapalı məkanlarda 
xilasetmə əməliyyatları 

.6 Materialların 

təhlükəsizliyinə dair 
məlumat vərəqindən 
istifadə 
 

Gəmilən toqquşması, 
saya oturması və neftin 

axıdılması zamanı görülən 
tədbirlər 
 
Neft tankerlərində ilk tibbi 

yardım prosedurları 
haqqında biliklər 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 
əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş 

iş stajı 
.2 hazırlıq gəmisində 
təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Qəzanın növü və təsiri 

dərhal müəyyən edilir, eləcə 
də cavab tədbirləri təsdiq 

edilmiş fövqəladə hallar üzrə 

prosedurlara və mübarizə 
planlarına uyğundur 
 

Prioritetlərin ardıcıllığı, 
məlumatların ötürülməsinin, 

həmçinin gəmidəki işçi 
heyətin 

məlumatlandırılmasının 
səviyyəsi və müddəti baş 
verən qəza halının 

xüsusiyyətinə uyğundur və 
problemin zəruriliyini əks 
etdirir. 
 
Təxliyyə(evakuasiya), qəza 
halları zamanı avadanlıqların 

söndürülməsi və izolyasiya 

prosedurları qəza halının 
xüsuiyyətinə uyğundur və 
dərhal icra edilir  
 
 
 
Qəza halları zamanı tibbi 

yardımın növünün 
müəyyənləşdirilməsi və 
yerinə yetirilən tədbirlər 

təsdiq edilmiş mövcud ilk 

tibbi yardım praktikasına və 
beynəlxalq təlimatlara 

uyğundur 

Ətraf mühitin 

çirkləndirilməsinin 

qarşısını almaq üçün 
yerinə yetirilən tədbirlər 

Havanın və ətraf mühitin 

çirkləndirilməsinin 

qarçısının alınmasına dair 
prosedurlar haqqında 

anlayış 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 

əldə edilmiş sübutun 
yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq edilmiş 
iş stajı 

Tədbirlər ətraf mühitin 

qorunması haqqında qəbul 

edilmiş prinsip və 
prosedurlara uyğun olaraq 

həyata keçirilir 
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.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 
.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 
proqramı 

Qanunvericiliyin 
tələblərinə riayət 
edildiyini yoxlamaq və 
ona nəzarət etmək 

Dənizin gəmilərdən 
çirkləndirilməsinin 

qarşısının alınması 
haqqında Beynəlxalq 
Konvensiyanın 

(düzəlişlərlə) müvafiq 

müddəaları və Beynəlxalq 
Dəniz Təşkilatının digər 

müvafiq alətləri, dəniz 
nəqliyyatı sahəsi üzrə 
təlimatlar və limanlarda 
adətən istifadə edilən 

qaydalar haqqında bilik 
və anlayış 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 

əldə edilmiş sübutun 
yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq edilmiş 
iş stajı 
.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 
.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 
proqramı 

Yüklərin idarə edilməsi 
Beynəlxalq Dəniz 

Təşkilatının müvafiq 

alətlərinə və təsdiq edilmiş 
dəniz nəqliyyatı sahəsi üzrə 

standartlara, həmçinin 

əməyin təhlükəsizliyi 
qaydalarına uyğundur 
 

 

Cədvəl A-V/1-1-3 
Kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə təkmilləşdirilmiş hazırlıqlara dair bacarıqlar 

haqqında minimal standartların xüsusiyyətləri 
 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıq 
Bilik, anlayış və 

peşəkarlıq 

Bacarığı nümayiş 
etdirmək üçün üsullar 

Bacarığı qiymətləndirmək 

üçün meyarlar 

Bütün yük əməliyyatlarını 

təhlükəsiz icra etmək və 
onlara nəzarət etmək 
bacarığı 

Kimyəvi maddələr daşıyan 

tankerin konstruksiyası və 
xüsusiyyətləri 
 

Kimyəvi maddələr daşıyan 

tankerlərin konstruksiyası, 
sistemləri və 
avadanlıqları, o cümlədən 

aşağıdaklılar haqqında 
biliklər: 
.1 ümumi quruluş və 
konstruksiya 

.2 nasos qurğu və 
avadanlıqları 
.3 tankların konstruksiyası 
və quruluşu 
.4 boru və drenaj 
sistemləri 

.5 tankın və yük 

borularının təzyiqinə, 
həmçinin temperaturuna 
nəzarət sistemləri və 

həyəcan siqnalları 
.6 ölçü nəzarət sistemləri 

və həyəcan siqnalları 
.7 qaz detektor sistemi 
(qaz sızamasını 
aşkarlayan sistem) 

.8 yük isitmə və soyutma 
sistemləri 
.9 tank təmizləyici 
sistemlər 

.10 yük tanklarında 
mühitə nəzarət sistemləri 
.11 ballast sistemi 

.12 yük və yaşayış 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 

əldə edilmiş sübutun 
yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq edilmiş 
iş stajı 
.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 
.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 
proqramı 

Kommunikasiya aydın, 

anlaşılan və uğurludur 
 
Yük əməliyyatları kimyəvi 

maddələr daşıyan tankerlərin 

konstruksiyası, sistemləri və 
avadanlığı nəzərə alınmaqla 

təhlükəsiz qaydada həyata 

keçirilir 
 

Gəminin təhlükəsiz 

istismarını və dəniz mühitinin 
çirkləndirilməsinin qarşısının 

alınmasını təmin etmək 
məqsədilə risk təhlil edilir, 

yük əməliyyatları 
planlaşdırılır və qəbul edilmiş  
prinsip və prosedurlara 

uyğun olaraq həyata keçirilir. 
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yerlərinin ventilyasiyası 

.13 buxar sızmasının 
qarşısını alan sistemlər 

.14 yanğınla mübarizə 
sistemləri 

Bütün yük əməliyyatlarını 

təhlükəsiz icra etmək və 
onlara nəzarət etmək 

bacarığı  
(ardı) 

.15 tankların, boruların və 
alətlərin material və 
örtüsü 

.16 yük çənlərinin 

yuyulması zamanı 
yaranan suların idarə 
edilməsi 
 

Yük nasoslarının növləri 
və onların təhlükəsiz 

istismarı daxil olmaqla, 

nasosların xarakteristikası 
və onlar haqqında nəzəri 
biliklər 
 
Tankerlərə dair 
təhlükəsizlik qaydaları və 

təhlükəsizlik üzrə 
idarəetmə sistemlərinin 
tətbiqi 
 

Qəza halları zamanı 
avadanlıqların 
söndürülməsi sistemi daxil 
olmaqla, nəzarət və 

təhlükəsizlik sistemləri 
haqqında bilik və anlayış 
 

Yükləmə, boşaltma, 
yüklərə qayğı və onların 
idarə edilməsi 
 

Yüklərin ölçülməsi və 
hesablanmasının həyata 

keçirilməsi üzrə bacarıq 
 
Tökmə üsulu ilə daşınan 

maye yüklərin  gəminin 
differentinə, 

dayanıqlılığına və 
kontruksiyasının 

bütövlüyünə təsiri 
haqqında bilik 
 

Aşağıdakılar daxil 

olmaqla, kimyəvi yüklərlə 
əməliyyat haqqında bilik 

və anlayış: 

.1 yükləmə və boşaltma 
planları 

.2 ballast sularının 
yüklənməsi və 

boşaldılması 
.3 tankların(yük çənlərinin) 
təmizlənməsi 
avadanlıqları 
.4 tanklarda (yük 

çənlərində) havanın 
yoxlanılması 

  
 
 
 
Nəzarət və təhlükəsizlik 
sistemlərinə dair prosedurlar 

bütün həyəcan siqnallarının 
dərhal aşkarlanmasını və 

təsdiq edilmiş qydalara 

uyğun tədbirlər görüldüyünü 
təmin edir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yüklərin müvafiq qaydada 

yüklənməsi, yerləşdirilməsi 
və boşaldılması əməliyyatları 
dayanıqlılığın və təzyiqin 

daima təhlükəsizlik hədləri 
çərçivəsində qalmasını təmin 
edir  
 

Yük əməliyyatlarına dair 
prosedurlarla potensial 

uyğunsuzluq dərhal 

müəyyənləşdirilir və yüklə 
əməliyyatlar üzrə müvafiq 

gəmi avadanlığı lazımi 
qaydada istifadə edilir 
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Bütün yük əməliyyatlarını 

təhlükəsiz icra etmək və 
onlara nəzarət etmək 

bacarığı  
(ardı) 

.5 qazların 

zərərsizləşdirilməsi 
.6 qazların təmizlənməsi 
(deqazasiya) 
.7 gəmidən gəmiyə 
yükləmə 

.8 dayandırma və 

sabitləşdirməy\ dair 
tələblər 
.9 isitmə və soyutma 

tələbləri və yaxınlıqda 

yerləşdirilən yüklərə 
təsirinin nəticəsi 

.10 yüklərin bir-birilə 

uyğunluğu və bir-birindən 
ayrılması 

.11 yüksək qatılıq 

dərəcəsinə malik yüklər 
.12 yük qalıqları dair 
əməliyyatlar 

.13 əməliyyatın görülməsi 
məqsədilə yük çəninə 

(tanka) giriş 
 

Yük əməliyyatlarına dair 
əməliyyat planlarının, 

prosedurlarının və 
yoxlama siyahılarının 

hazırlanması və tətbiqi 
 

Kalibrləmək, həmçinin 
nəzarət və qaz 

detektorları üzrə 
sistemlərdən, alətlər və 
avadanlıqlardan istifadə 

bacarığı 
 

Yük əməliyyatları üzrə 
məsul olan işçi heyətin 
idarə edilməsi və onlara 

nəzarət etmək bacarığı 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalibrləmə, həmçinin 
nəzarət və qaz detektor 
avadanlıqlarından istifadə 

təhlükəsiz istismar 

praktikasına və prosedurlara 
uyğundur 
 
 

İşçi heyəti üzrə vəzifələrin 
bölüşdürülməsi və onların 

riayət etməli olduqları 
prosedurlar və iş standartları 

haqqında 

məlumatlandırılması aidiyyəti 
üzrə və təhlükəsiz idarəetmə 

praktikasına uyğun olaraq 

həyata keçirirlir 

Kimyəvi maddələrdən 
ibarət  yüklərin fiziki və 

kimyəvi xüsusiyyətləri 

haqqında məlumatlı 
olmaq 

Zəhərli maye maddələrin 
kimyəvi və fiziki 
xüsusiyyətləri, o 

cümlədən aşağıdakılar 
haqqında bilik və anlayış: 

.1 kimyəvi yüklərin 

kateqoriyaları 
(korroziyaya meylli olan, 
zəhərli, tezalışan, 

partlayıcı) 
.2 kimyəvi qruplar və 
sənayedə onlardan 
istifadə 

.3 yüklərin reaktivlik 

xüsusiyyəti 
 

Materialların 

təhlükəsizliyinə dair 
məlumat vərəqində 
nəzərdə tutulan 

informasiya haqqında 

anlayış 

Aşağıdakılardan birinin və 
ya bir neçəsinin əsasında 

əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq edilmiş 

iş stajı 
.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 
hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Səmərəli istifadə, zərərli 
maye yüklərin və əlaqəli 

qazların xassə və 

xüsusiyyətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi, eləcə 

də onların təhlükəsizliyə, 

ətraf mühitə və gəminin 
istismarına təsiri haqqında 
informasiya mənbələri 

əsasında həyata keçirilir 
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Təhlükələrin qarşısını 

almaq üçün tədbirlər 
görmək 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Təhlükələrin qarşısını 

almaq üçün tədbirlər 

görmək 
(ardı) 

Kimyəvi maddılır daşıyan 

gəmilərdə yük 
əməliyyatları ilə əlaqədar 

təhlükələr və nəzarət 

tədbirləri, o cümlədən 
aşğıdakılar haqqında bilik 

və anlayış: 
.1 alışma və partlama 
qabiliyyəti 
.2 zəhərləmə qabiliyyəti 

.3 insan sağlamlığı üçün 
təhlükələr 

.4 təsirsiz qazın tərkibi 

.5 elektrostatik təhlükələr 

.6 reaksiya əmələ gətirmə 
qabiliyyəti 
.7 korroziya aktivliyi 

.8 aşağı temperaturda 
qaynayan yüklər 

.9 yüksək sıxlığa malik 

yüklər 
.10 bərkiyən yüklər 

.11 polimerləşən yüklər 
 
Müvafiq qayda və 
qanunlara riayət 

edilmədiyi təqdirdə baş 
verəcək təhlükələr 

haqqında bilik və anlayış 
 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 
əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş 

iş stajı 
.2 hazırlıq gəmisində 
təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Gəmi və kimyəvi maddələr 

daşıyan gəmilərdə yük 
əməliyyatlarına cəlb edilən 

işçi heyət üçün yük ilə 
əlaqədar yarana biləcək 
müvafiq təhlükələr düzgün 

şəkildə müəyyənləşdirlilir və 

müvafiq əks- tədbirlər 
həyata keçirilir. 

Sağlamlıq və əməyin 

təhlükəsizliyi tədbirlərinin 
tətbiqi  

Əməyin təhlükəsizliyi, o 

cümlədən kimyəvi maddə 

daşıyan tankerlərdə tətbiq 
edilən riskin 
qiymətləndirilməsi və 

gəmidə şəxsi təhlükəsizlik 
haqqında bilik və anlayış: 

.1 qapalı məkanlara daxil 
olarkən tətbiq edilməli 

olan tədbirlər, o cümlədən 
nəfəsalma aparatalarının 

müxtəlif növlərindən 
düzgün istifadə  
.2 təmir və texniki 
xidmətdən əvvəl, 

həmçinin təmir və texniki 
xidmət ərzində həyata 
keçirilməli olan 

təhlükəsizlik tədbirləri 
.3 İsti və soyuq işlər 

zamanı tətbiq edilən 

təhlükəsizlik tədbirləri 
.4 Elektrik təhlükəsizliyi 

üçün tədbirlər 

.5 müvafiq şəxsi qoruyucu 
vasitələrdənistifadə 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 

əldə edilmiş sübutun 
yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq edilmiş 
iş stajı 
.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 
.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 
proqramı 

İşçi heyətin və gəminin 

təhlükəsizliyini təmin edən 
prosedurlara daima riayət 
edilir 
 

Əməyin təhlükəsizliyi 

qaydalarına riayət edilir və 
müvafiq təhlükəsizlik və 

qoyurucu avadanlıqlar 

düzgün istifadə edilir 
 

İş praktikası qanunvericiliyin 

tələblərinə, davranış 
qaydalarına, işləmək üçün 
verilən icazələrə və ətraf 

mühitə dair meyarlara 
uyğundur 
 

Nəfəsalma aparatlarından 
düzgün istifadə 
 

Qapalı məkanlara daxil 

olarkən həyata keçirilməli 
olan prosedurlara riayət 
olunur 

Fövqəladə hallara qarşı 
cavab tədbirləri 

Kimyəvi maddələr daşıyan 
tankerlərdə fövqəladə 

hallarla mübarizə üzrə 

prosedurlar, o cümlədən 
aşağıdakılar haqqında bilik 

və anlayış: 

.1 gəmidə baş verən qəza 
halları üzrə cavab 

Aşağıdakılardan birinin və 
ya bir neçəsinin əsasında 

əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş 

iş stajı 

.2 hazırlıq gəmisində 

Qəzanın növü və təsiri 
dərhal müəyyənləşdirilir, 
eləcə də cavab tədbirləri 

təsdiq edilmiş fövqəladə 

hallarla mübarizə üzrə 
prosedurlar və fövqəladə 

hallar üzrə planlara 

uyğundur 
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tədbirlərinə dair planlar 
 

.2 qəza halları zamanı 
yükləmə əməliyyatlarının 

dayandırılması 
 
.3 yük üçün əhəmiyyətli 
olan sistem və ya 

qurğuların nasazlığı 
zamanı həyata keçirilməəi 
olan tədbirlər 
 
.4 kimyəvi maddələr 
daşıyan tankerlərdə 

yanğınla mübarizə 
 
.5 qapalı məkanlarda 

xilasetmə əməliyyatları 
 

.6 yükün reaksiya əmələ 
gətirmə qabiliyyəti 
 

.7 yükün gəmidən kənara 
atılması 
 

.8 Materialların 

təhlükəsizliyi haqqında 
məlumat vərəqindən 
istifadə 
 

Gəmilərin toqquşması, 
saya oturması və axıdılma 

halları zamanı yerinə 
yetirilməli olan tədbirlər 
 
Təhlükəli yüklər ilə 

əlaqədar baş vermiş 
bədbəxt hadisələr zamanı 
ilk tibbi yardım haqqında 
təlimata istinad etməklə, 

kimyəvi maddələr daşıyan 
tankerlərdə ilk tibbi 

yardım haqqında bilik 
 
 

təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 
hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

 

Prioritetlərin ardıcıllığı, 
məlumatların ötürülməsinin, 

həmçinin işçi heyətinin 

məlumatlandırılmasının 
səviyyəsi və müddəti baş 

verən qəza halının 

xüsusiyyətinə uyğundur və 
problemin zəruriliyini əks 
etdirir 
 

Evakuasiya, qəza halları 
zamanı avadanlıqların 

söndürülməsi və izolyasiya 

prosedurları qəza halının 
xüsuiyyətinə uyğundur və 
dərhal icra edilir 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qəza halları zamanı tibbi 

yardımın növünün 
müəyyənləşdirilməsi və 
yerinə yetirilən tədbirlər 

təsdiq edilmiş mövcud ilk 
tibbi yardım praktikasına və 
beynəlxalq təlimatlara 

uyğundur 

Dəniz mühitinin 

çirkləndirilməsinin 
qarşısını almaq üçün 

təhlükəsizlik tədbirləri 

həyata keçirmək 

Dəniz mühitinin və 

havanın 
çirkləndirilməsinin 

qarşısını alınmasına dair 

prosedurlar haqqında 
anlayış 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 
əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş 
iş stajı 

.2 hazırlıq gəmisində 
təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Əməliyyatlar dəniz mühitinin 

çirkləndirilməsinin qarşısını 
alınmasına dair təsdiq 

edilmiş prinsiplərə uyğun 

olaraq həyata keçirilir 

Qanunvericiliyin 

tələblərinin icrasına 
nəzarət etmək və 
yoxlamaq 

Dənizin gəmilərdən 

çirkləndirilməsinin 

qarşısının alınması 
haqqında Beynəlxalq 

Konvensiyanın 

(MARPOL) müvafiq 
müddəaları və Beynəlxalq 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 
əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq edilmiş 
iş stajı 

Yüklərin idarə edilməsi 
Beynəlxalq Dəniz 

Təşkilatının müvafiq 
alətlərinə və dəniz nəqliyyatı 

sahəsi üzrə təsdiq edilmiş 

standartlara, həmçinin 
əməyin təhlükəsizliyi 



 173 

Dəniz Təşkilatının digər 

müvafiq alətləri, dəniz 
nəqliyyatı sahəsi üzrə 
təlimatlar və limanlarda 
adətən istifadə edilən 
qaydalar haqqında bilik və 

anlayış 
 

Təhlükəli kimyəvi 
maddələri tökmə üsulu ilə 

daşıyan gəmilərin 
konstruksiyası və 

avadanlıqları haqqında 
Beynəlxalq Məcəllə (IBC 

Məcəllə) və digər müvafiq 
sənədlərdən istifadə 

edilməsi üzrə peşəkarlıq 
 

.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 
.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 
proqramı 

qaydalarına uyğundur 

 
 
 
 

 
 

Bölmə A-V/1-2 
 

Maye qaz daşıyan tankerlərin gəmi kapitanları, komandir və sıravi heyətinin hazırlığı və 

ixtisasına dair məcburi minimal tələblər 
 

Bacarıqlara dair tələblər 

1 Maye qaz daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatlarına dair zəruri hazırlıq üzrə sertifikat almağa 

namizəd olan hər kəsdən tələb edilir: 

.1 A-V/1-2-1 cədvəlin 1-ci sütununda sadalanan tapşırıqları, vəzifələri və öhdəlikləri ic ra 

etmək bacarığını nümayiş etdirmək; və 

.2 Aşağıdakılara nail olduğuna dair sübut təqdim etmək: 

2.1 A-V/1-2-1 cədvəlinin 2-ci sütununda sadalanan minimal bilik, anlay ış və 

peşəkarlıq haqqında, və 

2.2 A-V/1-2-1 cədvəlinin 3 və 4-cü sütunlarında nəzərdə tutulan bacarığı nümayiş 

etdirmək üçün üsullar və bacarığı qiymətləndirmək üçün meyarlara uyğun 

olaraq bacarıqlara dair tələb edilən standartlar haqqında 

2 Maye qaz daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatlarına dair təkmilləşdirilmiş hazırlıq üzrə sertifikat 

almağa namizəd olan hər kəsdən tələb edilir: 

.1 A-V/1-2-2 cədvəlinin 1-ci sütununda sadalanan tapşırıqları, vəzifələri və öhdəlikləri ic ra 

etmək bacarığını nümayiş etdirmək; və 

.2 Aşağıda göstərilənlərə nail olduğuna dair sübut təqdim etmək: 

2.1 A-V/1-2-2 cədvəlinin 2-ci sütununda sadalanan minimal bilik, anlay ış və 

peşəkarlıq haqqında, və 

2.2 A-V/1-2-2 cədvəlinin 3 və 4-cü sütunlarında nəzərdə tutulan bacarığı nümayiş 

etdirmək üçün üsullar və bacarığı qiymətləndirmək üçün meyarlara uyğun 

olaraq bacarıqlara dair tələb edilən standartlar haqqında. 

 

Cədvəl A-V/1-2-1 

Maye qaz daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatlarına üzrə zəruri hazırlığa dair bacarıqlar haqqında 

minimum standartların xüsusiyyətləri 
 

Sütün 1 Sütün 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıqlar Bilik, anlayış və peşəkarlıq Bacarıqları nümayiş Bacarıqların 
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etdirmək üçün üsullar qiymətləndirilməsi üçün 
meyarlar 

Maye qaz daşıyan 

tankerlərin təhlükəsiz 
istismarına köməklik 

göstərmək 

Maye qaz daşıyan tankerlərin 

konstruksiyası və istismar 
qaydaları 
 

Maye qaz daşıyan tankerlər 
haqqında zəruri bilik: 

.1 maye qaz daşıyan 
tankerlərin tipi 

.2 ümumi mexanizm və 
konstruksiya 
 

Yük əməliyyatlarına dair 
zəruri bilik: 
.1 boru sistemi və qapaqlar 
(klapanlar) 

.2 yüklərin idarəedilməsi üzrə 
avadanlıqlar 

.3 yükləmə, boşaltma və 

daşıma zamanı yükə nəzarət 
.4 qəza halları zamanı 
avadanlıqların söndürülməsi 
sistemi 
.5 tankların təmizlənməsi, 

yuyulması, qazın 
təmizlənməsi və 

zərərsizləşdirilməsi 
 

Maye qazların fiziki 

xüsusiyyətləri, o cümlədən 
aşağıdakılar haqqında zəruri 
biliklər: 

.1 xassə və xüsusiyyətlər 

.2 təzyiq və temperatur, o 
cümlədən buxarın təzyiqi və 

temperaturu arasında əlaqə 

.3 elektrostatik qüvvənin 
yaradılması növləri 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 
əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş 

iş təcrübəsi 

.2 hazırlıq gəmisində 
təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Məsul sahələri üzrə 

kommunikasiya aydın və 
effektivdir 
 

İdarəetmənin 

təhlükəsizliyini təmin 
etmək üçün yük 

əməliyyatları qəbul edilmiş 
prinsip və prosedurlara 
uyğun olaraq həyata 

keçirilir 

Maye qaz daşıyan 

tankerlərin təhlükəsiz 

istismarına köməklik 
göstərmək 

(ardı) 

.4 kimyəvi maddələr üzrə 
simvollar 
 

Tankerlərdə təhlükəsizlik 
qaydaları və təhlükəsizliyin 

idarəedilməsi haqqında bilik 

və anlayış 

  

Təhlükələrin qarşısını 
qalmaq məqsədilə 
tədbirlər görmək 

Tankerlərin istismarı ilə 

əlaqədar yaranan təhlükələr 
haqqında zəruri biliklər: 

.1 sağlamlıq üçün təhlükələr 

.2 ətraf mühit üçün təhlükələr 

.3 reaktivlik ilə əlaqədar  

təhlükələr 
.4 korriziya ilə əlaqədar 
təhlükələr 

.5 partlayış və alışma 

təhlükələri 
.6 alışma mənbələri 

.7 elektrostatik təhlükələr 

.8 Zəhərləmə ilə əlaqədar 

təhlükələr 
.9 buxarın sızması və 
yaranan buludlar 

.10 həddindən artıq aşağı 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 
əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş 

iş təcrübəsi 

.2 hazırlıq gəmisində 
təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Materialların 

təhlükəsizliyinə dair 
məlumat vərəqində yüklə 

əlaqədar gəmi və işçi 

heyət üçün  müvafiq 
təhlükələri düzgün 

müəyyənləşdirir və təsdiq 

edilmiş prosedurlara uyğun 
olaraq müvafiq tədbirlər 

görür 
 
Təhlükəli vəziyyətin 

müəyyənləşdirilməsi və 
həmin vəziyyətdən agah 
olmaq üçün görülən 

tədbirlər qabaqcıl təcrübə 

nəzərə alınaraq təsdiq 
edilmiş prosedurlara 
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temperatur 
.11 təzyiqlə əlaqədar 

təhlükələr 
 

Təhlükə mənbələrinə nəzarət 

haqqında zəruri biliklər: 
.1 qazların 

zərərsizləşdirilməsi, qurutma 

və nəzarət üsulları 
.2 antistatik tədbirlər 
.3 ventilyasiya 

.4 yüklərin ayrılması 

.5 yükün kimyəvi 

reaksiyasının azaldılması 

.6 yüklərin bir-birinə uyğun 
olmasının əhəmiyyəti 
 

uyğundur 

Təhlükələrin qarşısını 
qalmaq məqsədilə 

tədbirlər görmək 

(ardı) 

.7 havaya nəzarət 

.8 havada qazın yoxlanılması 
 

Materialların təhlükəsizliyinə 
dair məlumat vərəqində 
nəzərdə tutulan informasiya 

haqqında anlayış 

  

Sağlamlıq və əməyin 

təhlükəsizliyinə dair 

hazırlıq və ehtiyat 
tədbirləri həyata 

keçrimək  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sağlamlıq və əməyin 

təhlükəsizliyinə dair 

hazırlıq və ehtiyat 
tədbirləri həyata 
keçrimək 

(ardı) 

Qaz ölçən alətlərin və digər 

oxşar avadanlıqların 

funksiyası və onlardan 
müvafiq qaydada istifadə 
edilməsi 
 

Təhlükəsizlik 
avadanlıqlarından və 
qoruyucu vasitələrdən, o 

cümlədən aşağıdakılardan 
müvafiq qaydada istifadə 
edilməsi: 

.1 nəfəsalma aparatları və 
yük çənlərindən(tanklardan) 
evakuasiya edilərkən istifadə 

edilən avadanlıq 
.2 qoruyucu geyim və 
avadanlıqlar 

.3 tənəffüsün bərpa edilməsi 

üçün istifadə edilən 
avadanlıqlar 
.4 xilasetmə və təxliyyə 

(evakuasiya) zamanı istifadə 
edilən avadanlıqlar 
 
Qanunverciliyin tələblərinə 

və dəniz nəqliyyatı sahəsi 
üzrə istifadə edilən 

təlimatlara uyğun olan 
əməyin təhlükəsizliyinə dair 
qayda və prosedurlar, 

həmçinin maye qaz daşıyan 

tankerlərdə şəxsi 
təhlükəsizlik, o cümlədən 

aşağıdakılar haqqında biliklər: 

.1 qapalı məkanlara daxil 
olarkən yerinə yetirilməli olan 
ehityat təbirləri 
.2 təmir və texniki xidmətdən 
əvvəl və təmir və texniki 
xidmət zamanı həyata 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 

əldə edilmiş sübutun 
yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq edilmiş 
iş təcrübəsi 

.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 
.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 
proqramı 

 
 
 
 
 
 
 

Qapalı mıkanlara daxil 
olarkən tətbiq edilən 
prosedurlara riayət olunur 
 
Gəminin və heyətin 

təhlükəsizliyini təmin 
emtək üçün hazırlanmış 
prosedurlara və əməyin 

təhlükəsizliyinə dair 
qaydalara daima riayət 
edilir 
 

Müvafiq təhlükəsizlik və 

qoruyucu avadanlıqlardan 
düzgün istifadə edilir 
 
 
 
 

İlk tibbi yardım zamanı 
tövsiyə və qadağan edilən 
hərəkətlər 
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keçirilməli olan ehtiyat 
tədbirləri 
.3 isti və soyuq işlər 

görülərkən həyata keçirilən 

təhlükəsizlik tədbirləri 
.4 elektrik təhlükəsizliyi 

.5 gəmi-sahil arasında 

təhlükəsizlik üzrə yoxlama 
siyahısı 
 

Materialların təhlükəsizliyinə 
dair məlumat vərəqinə uyğun 

olaraq ilk tibbi yardım 

haqqında zəruri bilik 

Yanğınla mübarəziə 

əməliyyatlarını həyata 
keçirmək 

Tankerlərdə yanğınla 

mübarizə əməliyyatlarının 
təşkili və həyata keçirilməli 
olan tədbirlər 
 

Yüklərin idarəedilməsi və 
tökmə üsulu ilə daşınan maye 

qazlar ilə əlaqədar yanğın 
təhlükələri 
 

Qazın sızması nəticəsində 

yaranan yanğınları 
söndürmək üçün istifadə 

edilən yanğınsöndürmə 
vasitələri 
 

Stationar köpüklü 

yanğınsöndürmə 
sistemlərinin işi 
 

Daşına bilən köpüklü 
yanğınsöndürən 

avadanlıqların işi 
 

Toz halında olan stasionar 
yanğınsöndürən 

avadanlıqların işi 
 
Yanğınla mübarizə 

əməliyyatları zamanı 

yayılmanın qarşısının 
alınması haqqında zəruri 
biliklər 

Təsdiq edilmiş və reallığa 

yaxın olan hazırlıq şərtləri 
çərçivəsində və mümkün, 

həmçinin praktik olduğu 

təqdirdə, qaranlıqda 
həyata keçirilən praktiki 

məşğələ və 
təlimatlandırma (məsələn, 

gəmi şərtlərinin təqlid 
edilməsi) 

Gəmidə yanğının aşkar 
edilməsi məqsədilə həyata 
keiçirilən ilkin və sonrakı 
tədbirlər təsdiq edilmiş 
praktika və qaydalara 

uyğundur 
 

Toplanma haqqında 

siqnalın verildiyini 
müəyyənləşdirmək üçün 

həyata keçirilən tədbirlər 

aşkar edilən qəza halına 
müvafiqdir və təsdiq 

edilmiş prosedurlara 
uyğundur 
 

Geyim və avadanlıqlar 

yanğınla mübarizə 
əməliyyatlarınının 

xüsusiyyətlərinə uyğundur 
 
Ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən 

həyata keçirilən 

hərəkətlərin vaxtı və 
ardıcıllığı, üstünlük təşkil 

edən vəziyyət və şərtlərə 

uyğundur 
 

Yanğının söndürülməsinə 

müvafiq prosedurlar, 
üsullar və yanğınsöndürən 
vasitələr istifadə edilməklə 

nail olunmuşdur 

Fövqəladə hallara qarşı 
cavab tədbirləri 

Qəza halları zamanı yerinə 
yetirilməli olan prosedurlar, o 

cümlədən  qəza halları 
zamanı avadanlıqların 

söndürülməsi haqqında 
zəruri biliklər 

Aşağıdakılardan birinin və 

ya bir neçəsinin əsasında 
əldə edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş 
iş təcrübəsi 

.2 hazırlıq gəmisində 
təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Ətraf mühitin mühafizəsi 

üçün nəzərdə tutulan 
prosedurlara daima riayət 
edilir 

 
Cədvəl A-V/1-2-2 

Maye qaz daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatları üzrə təkmilləşdirilmiş hazırlığa dair bacarıqlar haqqında 

minimum standartların xüsusiyyətləri 
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Sütün 1 Sütün 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıqlar Bilik, anlayış və peşəkarlıq 
Bayarıqları nümayiş 

etdirmək üçün üsullar 

Bacarıqların 

qiymətləndirilməsi üçün 
meyarlar 

Bütün yük 
əməliyyatlarını 
təhlükəsiz icra etmək 
və onlara nəzarət 

etmək bacarığı 

Maye qaz daşıyan tankerlərin 
konstruksiyası və 

xüsusiyyətləri 

 

Maye qaz daşıyan tankerin 
konstruksiyası, sistemləri, 

avadanlıqları, o cümlədən 
aşağıdakılar haqqında biliklər: 

.1 maye qaz daşıyan 

tankerlərin növləri və yük 
çənlərinin (tankların) 

konstruksiyası 
.2 ümumi mexanizm və 
konstruksiya 
.3 yük saxlama sistemləri, o 

cümlədən konstruksiya və 
izolyasiya zamanı istifadə 
edilən materiallar 

.4 aşağıdakılar daxil olmaqla, 

yüklərin idarəedilməsi üçün 
avadanlıq və alətlər: 

     .1 yük nasosları və nasos 

qurğuları 
     .2 yük boruları və 

qapaqları (klapanları) 
     .3 genişləndirici qurğular 

     .4 odadavamlı arakəsmə 
     .5 temperatura nəzarət 
sistemləri 
     .6 yük 

çənlərinin(tanklarının) 

səviyyəsini ölçən sistemlər 
     .7 yük çənlərində təzyiqə 
nəzarət və idarəetmə sistemi 

.5 yükün temperaturunun 
saxlanması sistemi 

Aşağıdakılardan birinin 
və ya bir neçəsinin 

əsasında əldə edilmiş 

sübutun yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş 

iş təcrübəsi 
.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 
hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Kommunikasiya aydın, 
anlaşılan və uğurludur 
 

Yük əməliyyatları maye qaz 

daşıyan tankerlərin 
konstruksiyası, sistemləri 

və avadanlıqları nəzərə 
alınmaqla təhlükəsiz 

qaydada həyata keçirilir 
 
Nasos ilə əməliyyatlar 
təsdiq edilmiş prinsip və 

prosedurlara uyğun olaraq 

həyata keçirilir və yükün 
növünə uyğundur. 
 

Əməliyyatların 
təhlükəsizliyini təmin etmək  

və dəniz mühitinin 

çirkləndirilməsinin qarşısını 
almaq üçün yük 

əməliyyatları planlaşdırılır, 
risk təhlil edilir, əməliyyatlar 
təsdiq edilmiş prinsip və 

prosedurlara uyğun olaraq 

həyata keçirilir  

Bütün yük 
əməliyyatlarını 
təhlükəsiz icra etmək 
və onlara nəzarət 
etmək bacarığı 

(ardı) 

.6 yük çəninin(tankın) 
havasına nəzarət sistemləri 
(təsirsiz qaz, azot), o 

cümlədən saxlama, generator 
və paylayıcı sistemlər 

.7 Koferdamın istilik sistemləri 

.8 qaz aşkarlayan sistemlər 

.9 ballast sistemi 

.10 buxar təmizləmə sistemi 

.11 qazın yenidən 

mayeləşdirilməsi sistemi 
.12 qəza halları zamanı yük 

sisteminin dayandırılması 

.13 yükün təhlükəsiz 
köçürülmə sistemi 
 

Nasoslar haqqında nəzəriyyə 
və onların xarakteristikası , o 

cümlədən yük nasoslarının 

növü və onların təhlükəsiz 
istismarı üzrə biliklər 
 

Yükləmə, boşaltma, yükə 

  
 
 
 
 
 
 
Maye qaz yüklərinin 

müvafiq qaydada 

yüklənməsi, saxlanılması 
və boşaldılması  
 

Yüklərin müvafiq qaydada 
yüklənilməsi, yerləşdirilməsi 

və boşaldılması 
əməliyyatları dayanıqlılığın 
və təzyiqin daima 

təhlükəsizlik hədləri 

çərçivəsində qalmasını 
təmin edir 
 

Yük əməliyyatları üzrə 
prosedurlarla potensial 
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nəzarət və onun 

idarəedilməsi 
 
Tökmə üsulu ilə daşınan 

maye yüklərin  gəminin 

differentinə, dayanıqlılığına və 
kontruksiyasının bütövlüyünə 

təsiri haqqında biliklər 
 
Tankerlər üçün təhlükəsizlik 

qaydaları və təhlükəsizliyin 
idarəedilməsi sistemlərinin 
tətbiqi üzrə peşəkarlıq 

uyğunsuzluq dərhal 

müəyyən edilir və aradan 
qaldırılır  
 

Həyata keçirilən tədbirlər və 
icra edilən prosedurlar 

müvafiq gəmi avadanlığının 

düzgün 
müəyyənləşdirilməsini və 
tam istifadəsini təmin edir 

Bütün yük 
əməliyyatlarını 
təhlükəsiz icra etmək 
və onlara nəzarət 

etmək bacarığı 
(ardı) 

Bütün yük əməliyyatlarına 
dair təhlükəsiz hazırlıqların, 

prosedurların və yoxlama 

siyahılarının tətbiq edilməsi, o 
cümlədən aşağıdakılar üzrə 

peşəkarlıq: 

.1 gəminin körpüyə yanalması 
və yükləmə əməliyyatlarından 

sonrakı mərhələ: 

.1 yük çənlərinin 
(tankların) 

yoxlanılması 
.2 qazların 
zərərsizləşdirilməsi 

(oksigenin azaldılması, 
ərimə temperaturunun 
azaldılması) 
.3 qazla doldurma 
.4 soyutma 

.5 yükləmə 

.6 ballast sularının 

boşaldılması 
.7 nümunələrin 
götürülməsi, o 

cümlədən qapalı 
məkanlardan 
nümunlərəin 

götütrülməsi sistemi 
.2 dənizdə: 

.1 soyutma 

.2 təzyiqin təmin 
edilməsi 

.3 buxarın 
təmizlənməsi 
.4 kimyəvi reaksiyanın 

azaldılması 
.3 boşaltma: 

.1 boşaltma 

.2 ballat sularının 
yüklənməsi 

.3 boşaltma və 
təmizləmə sistemi 

.4 yük çənində(tankda) 
mayenin tamamilə 
təmizləyən sistemlər 

.4 gəminin körpüyə 
yanalmasından əvvəl həyata 

keçirilən hazırlıq tədbirləri: 
.1 isitmə 

.2 qazın 
zərərsizləşdirilməsi 

 Kalibrləmə, həmçinin 
yoxlama avadanlıqları və 

qaz detektorlarından 
istifadə əməyin 

təhlükəsizliyi qaydalarına 
və prosedurlarına uyğundur 
 

Yoxlama və təhlükəsizlik 
sistemlərinə dair 

prosedurlar bütün həyəcan 

siqnallarının dərhal aşkar 
edilməsini və həyata 
keçirilən tədbirlərin qəbul 

edilmiş prosedurlara 
uyğunluğunu təmin edir 
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.3 qazın təmizlənməsi 

.5 gəmidən gəmiyə yükləmə 
 

Bütün yük 
əməliyyatlarını 
təhlükəsiz icra etmək 
və onlara nəzarət 
etmək bacarığı 

(ardı) 

Yüklərin ölçülməsi və 
hesablanması, o cümlədən 

aşağıdakıların həyata 

keçirilməsi üzrə peşəkarlıq: 
.1 maye fazası 

.2 qaz fazası 

.3 gəmidə olan yükün həcmi 

.4 yük qalığının həcmi 

.5 buxarlanan yükün 

hesablanması 
 

Yük əməliyyatları üzrə məsul 

olan şəxslərin idarəedilməsi 
və onlara nəzarət edilməsi 

üzrə peşəkarlıq 

  
 
 
 

İşçi heyəti üzrə vəzifələrin 

bölüşdürülməsi və onların 
riayət etməli olduqları 
prosedurlar və iş 
standartları haqqında 

məlumatlandırılması 
aidiyyəti üzrə və təhlükəsiz 
idarəetmə praktikasına 

uyğun olaraq həyata 

keçirirlir 

Maye qaz yüklərin fiziki 
və kimyəvi xassələr 

haqqında məlumatlı 
olmaq 

Kimya, fizika və gəmilərlə 
maye qaz yüklərin təhlükəsiz 

daşınmasına dair müvafiq 
terminlər, o cümlədən 

aşağıdakılar haqqında bilik və 

anlayış: 
.1 qazların kimyəvi strukturu 

.2 maye qazların (CO2 daxil 

olmaqla) və onların 
buxarlarını, o cümlədən 

aşağıdakıların xassə və 

xüsusiyyətləri: 
.1 əsas qaz qanunları 
.2 maddələrin aqreqat 

halı 
.3 mayenin və buxarın 

sıxlığı 
.4 diffuziya və qazların 
qarışması 
.5 qazların sıxılması 
.6 qazların yenidən 
mayeləşdirilməsi və 

soyudulması 

Aşağıdakılardan birinin 

və ya bir neçəsinin 

əsasında əldə edilmiş 
sübutun yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq edilmiş 
iş təcrübəsi 

.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 
.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 
proqramı 

Səmərəli istifadə, maye 
qazların xassə və 

xüsusiyyətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi, eləcə 

də onların təhlükəsizliyə, 

ətraf mühitə və gəminin 
istismarına təsirinə dair 
informasiya mənbələri 

əsasında həyata keçirilir 

Maye qaz yüklərin fiziki 
və kimyəvi xassələri ilə 

tanışlıq 
(ardı) 

.7 qaz və təzyiq üçün 
kritik temperatur 

.8 alışma temperaturu, 
partlama riskinin 

yuxarı və aşağı həddi, 

öz-özünə alışma 
temperaturu 
.9 qazların uyğunluğu, 
reaksiya əmələ 
gətirmə qabiliyyəti, 
tamamilə təcrid 
edilməsi 

.10 polimerləşmə 

.11 doymuş buxarın 
təzyiqi/standart 
temperaturu 
.12 kondensasiya 
həddi və doyma həddi 
.13 kompressorun 
yağlanması 
.14 hidratların 

yaranması 
.3 birfazalı mayelərin 
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xüsusiyyətləri 

.4 məhlulların xassə və 
xüsusiyyətləri 
.5 termodinamik vahidlər 
.6 əsas termodinamika 
qanunları və diqramları 

.7 materialların xüsusiyyətləri 

.8 aşağı temperaturun təsiri – 
dərin olmayan çatlar 
 

Materialların təhlükəsizliyinə 
dair məlumat siyahısında 

nəzərdə məlumatlar haqqında 

anlayış 

Təhlükənin qarşısını 
almaq üçün tədbirlər 
görmək 

Maye qaz tankerlərində yük 

əməliyyatlarına dair təhlükələr 
və nəzarət tədbirləri, o 
cümlədən aşağıdakılar 

haqqında bilik və anlayış: 

.1 alışma qabiliyyəti 

.2 partlama qabiliyyəti 

.3 zəhərləmə qabiliyyəti 

.4 reaksiya əmələ gətirmə 
qabiliyyəti 
.5 korroziya aktivliyi 

.6 sağlamlıq üçün təhlükələr 

.7 təsirsiz qazın tərkibi 

.8 elektrostatik təhlükələr 

.9 polimerləşən yüklər 
 
Kalibrləmək, eləcə də nəzarət 
və qaz detektor 

sistemlərindən, cihazlarından 

və avadanlıqlarından istifadə 
üzrə peşəkarlıq 
 

Müvafiq qayda və qanunlara 
riayət edilmədiyi təqdirdə 
yaranan təhlükələr haqqında 

bilik və anlayış 

Aşağıdakılardan birinin 

və ya bir neçəsinin 
əsasında əldə edilmiş 
sübutun yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq edilmiş 
iş təcrübəsi 

.2 hazırlıq gəmisində 
təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Gəmi və maye qaz daşıyan 

tankerlərdə yük 
əməliyyatları üzrə məsul 

olan işçi heyət üçün müvafiq  

yük ilə əlaqədar yaranan 
təhlükələr düzgün 

müəyyənləşdirilir və 

müvafiq nəzarət tədbirləri 
həyata keçirilir 
 
 
 
 
Qaz detektor 

avadanlıqlarından istifadə 

mevafiq təlimat və qabaqcıl 
təcrübəyə uyğundur 

Sağlamlıq və əməyin 

təhlükəsizliyinə dair 

hazırlıq və ehtiyat 
tədbirləri həyata 

keçrimək 

Əməyin təhlükəsizliyi, 

həmçinin riskin 
qiymətləndirilməsi, maye qaz 
daşıyan tankerlərdə şəxsi 

təhlükəsizlik, o cümlədən 

aşağıdakılar haqqında bilik və 
anlayış: 

.1 qapalı məkanlara 
(məsələn, kompressorun 
olduğu yerlər) daxil olarkən 
yerinə yetirilməli olan 

tədbirlər, o cümlədən müxtəlif 

nəfəsalma aparatlarından 
düzgün istifadə 
 

Aşağıdakılardan birinin 

və ya bir neçəsinin 

əsasında əldə edilmiş 
sübutun yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq edilmiş 
iş təcrübəsi 

.2 hazırlıq gəmisində 

təsdiq edilmiş təcrübə 
.3 təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 
proqramı 

İşçi heyətin və gəminin 

təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinə dair dair 
prosedurlara daima riayət 
olunur 
 

Əməyin təhlükəsizliyi 
qaydalarına riayət olunur və 

müvafiq təhlükəsizlik və 

qoruyucu avadanlıqlar 
düzgün istifadə edilir 
 

Əmək şəraiti qanunverciliyin 
tələblərinə, iş prinsiplərinə, 

əməyin mühafizəsi və 

ekoloji amillərə uyğundur 
 
Nəfəsalma aparatlarından 

düzgün istifadə 
 

Sağlamlıq və əməyin 

təhlükəsizliyinə dair 
hazırlıq və ehtiyat 
tədbirləri həyata 

.2 təmir və texniki xidmətdən 
əvvəl və ya təmir və texniki 

xidmət zamanı, o cümlədən 
nasos, boru, elektrik və 
nəzarət sistemləri ilə əlaqədar 
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keçrimək 

(ardı) 

işlər zamanı həyata keçirilməli 
olan ehtiyat tədbirləri 
.3 isti və soyuq işlər zamanı 

həyata keçirilən ehtiyat 
tədbirləri 
.4 elektrik təhlükəsizliyinə dair 
ehtiyat tədbirləri 

.5 müvafiq fərdi mühafizə 
vasitələrindən istifadə 
.6 soyuqdan yaranan yanıqlar 

və donvurmaya qarşı ı həyata 

keçirilən ehtiyat tədbirləri 
.7 toksikliyə nəzarət üçün 

fərdi vasitələrdən düzgün 
istifadə 
 

Fövqəladə hallara qarşı 
cavab tədbirləri 

Maye qaz daşıyan tankerlərdə 

fövqəladə hallar üzrə 
prosedurlar (Fövqəladə hallar 

zamanı davranış qaydaları), o 
cümlədən aşağıdakılar 

haqqında bilik və anlayış: 

.1 gəmidə fövqəladə hallarla 
mübarizə planları 

.2 qəza halları zamanı yük 

əməliyytalarının 
dayandırılması 
.3 yük klapanları üzrə qəza 

əməliyyatları 
.4 yük əməliyyatları üçün 
əhəmiyyətli olan sistemlərin 
və ya mexanizmlərin  

nasazlığı zamanı həyata 
keçirilən tədbirlər 

.5 maye qaz daşıyan 
tankerlərdə yanğınla mübarizə 

.6 qəza halları zamanı yükün 

gəmidən atılması 
.7 qapalı məkanlardan 

xilasetmə əməliyyatları 

Aşağıdakılardan birinin 

və ya bir neçəsinin 
əsasında əldə edilmiş 

sübutun yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş 
iş təcrübəsi 

.2 hazırlıq gəmisində 
təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 
hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Qəzanın növü və təsiri 

dərhal müəyyən edilir, 
eləcə də cavab tədbirləri 

təsdiq edilmiş fövqəladə 

hallar üzrə prosedurlara və 
mübarizə planlarına 

uyğundur 
 
Prioritetlərin ardıcıllığı, 
məlumatların ötürülməsinin, 

həmçinin gəmidəki işçi 
heyətin 

məlumatlandırılmasının 

səviyyəsi və müddəti baş 
verən qəza halının 

xüsusiyyətinə uyğundur və 
problemin zəruriliyini əks 
etdirir 
 
Təxliyyə(evakuasiya), qəza 

halları zamanı 

avadanlıqların 
söndürülməsi və izloyasiya 

prosedurları qəzanın 
xüsusiyyətinə uyğundur və 
dərhal icra edilir 

Fövqəladə hallara qarşı 
cavab tədbirləri 

(ardı) 

Gəmilərin toqquşması, saya 
oturması və ya axıdılma 

halları, eləcə də gəminin 

zəhərli və ya tezlışan buxara 
büründüyü zaman həyata 

keçirilən tədbirlər 
 
Təhlükəli yüklər ilə əlaqədar 

baş vermiş bədbəxt hadisələr 

zamanı ilk tibbi yardım 
haqqında təlimata istinad 

etməklə, ilk tibbi yardım 

prosedurları və padzəhərin 
tətbiqi  haqqında biliklər 

  
 
Təxirəsalınmaz tibbi 

yardımın 
müəyyənləşdirilməsi və 

həyata keçirilən tədbirlər 

müasir ilk tibbi yardım 
praktikasına və beynəlxalq 

təlimatlara uyğundur 

Ətraf mühitin 

çirkləndirilməsinin 

qarşısının alınmasına 
dair ehtiyat tədbirləri 
həyata keçirmək 

Ətraf mühitin 

çirkləndirilməsinin qarşısının 

alınmasına dair prosedurlar 
haqqında anlayış 

Aşağıdakılardan birinin 

və ya bir neçəsinin 

əsasında əldə edilmiş 
sübutun yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 

.1 gəmidə təsdiq edilmiş 

iş təcrübəsi 
.2 hazırlıq gəmisində 

Əməliyyatlar ətraf mühitin 

çirkləndirilməsinin qarşısının 

alınmasına dair təsdiq 
edilmiş prinsiplər və 

prosedurlara uyğun olaraq 

həyata keçirilir 
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təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 
hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 
Qanunvericiliyin 
tələblərinin icra 
edilməsinə nəzarət 
etmək və yoxlamaq 

Dənizin gəmilərdən 

çirkləndirilməsinin qarşısının 
alınması haqqında Beynəlxalq 

Konvensiyanın (MARPOL) 

müvafiq müddəaları və 
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının 

digər müvafiq alətləri, dəniz 

nəqliyyatı sahəsi üzrə 
təlimatlar və limanlarda 
adətən istifadə edilən 

qaydalar haqqında bilik və 
anlayış 
 

Təhlükəli kimyəvi maddələri 

tökmə üsulu ilə daşıyan 
gəmilərin konstruksiyası və 

avadanlıqları haqqında 
Beynəlxalq Məcəllə (IBC 
Məcəllə), Maye qazları tökmə 

üsulu ilə daşıyan gəmilərin 

konstruksiyası və 
avadanlıqları haqqında 
Beynəlxalq Məcəllə (IGC 

Məcəllə)və digər müvafiq 
sənədlərdən istifadə edilməsi 

üzrə peşəkarlıq 

Aşağıdakılardan birinin 
və ya bir neçəsinin 

əsasında əldə edilmiş 

sübutun yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq edilmiş 

iş təcrübəsi 

.2 hazırlıq gəmisində 
təsdiq edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş trenajor 
hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş hazırlıq 

proqramı 

Maye qaz yüklərin idarə 
edilməsi Beynəlxalq Dəniz 
Təşkilatının müvafiq 
alətlərinə və dəniz 

nəqliyyatı sahəsi üzrə 
təsdiq edilmiş standartlara, 

həmçinin əməyin 

təhlükəsizliyi qaydalarına 
uyğundur 

 

Бюлmя А-В/2 

Сярнишин эяmиляриндя капиtанларын, коmандир вя сырavi щейяt, eləcə də диэяр şəxslərin 

щазырлыьына вя ихtисаслашдырылmасына dair mяжбури mиниmал tялябляр 

Sərnişin gəmilərində qəza halları ilə tanışlıq 

1 Beynəlxalq səfərlər edən sərnişin gəmilərində xidmət edən bütün heyət gəmidə vəzifələrə 

təyin edilməzdən əvvəl  funksiya və öhdəliklərinə uyğun olan bacarıqlara aşağıdakı qaydada 

yiyələnməlidir: 

Qəza hallarına dair planların, təlimatların və prosedurların tətbiq edilməsinə töhfə verməlidir 

.1 tanış olmalıdır: 

.1.1 gəminin ümumi təhlükəsizlik üzrə xarakterik xüsusiyyətilə; 

.1.2 xilasedici avadanlıqlar daxil olmaqla, təhlükəsizlik və qəza halları üzrə əas 

avanlıqların yeri ilə; 

.1.3 qəza halları zamanı şəxsi davranışın əhəmiyyəti ilə; 

.1.4 qəza halları zamanı liftdən istifadəyə dair məhdudiyyətlərlə. 
 

Qəza halları zamanı sərnişinlərlə səmərəli ünsiyyətin qurulmasına töhfə verilməlidir 

.2 Bacarmalıdır: 

.2.1 gəmidə istifadə olunan dildə danışmağı; 

.2.2 təhlükəsizlik qaydalarını hərəkətlərlə izah etməyi; 
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.2.3 qəza zamanı və ya qəza üzrə təlim keçirilən zaman müxtəlif dillərdə səsləndirilən 

elanların hər hansı bir dilini anlamaq. 
 

Sərnişinlər üçün ayrılmış yerlərdə sərnişinlərə birbaşa xidmət göstərən heyət üzvləri 

üçün təhlükəsizlik hazırlığı 

2 Gəmidə vəzifələrə təyin edilməzdən əvvəl sərnişinlər üçün ayrılmış yerlərdə sərnişinlərə 

birbaşa xidmət göstərən heyət üzvləri ən az aşağıdakıları bacarıqlara yiyələnmək məqsədilə 

V/2 qaydasının 6-cı bəndinin tələblərinə uyğun olaraq təhlükəsizliklə bağlı əlavə hazırlıq 

keçməlidırlər: 
 

Ünsiyyət 

.1 Aşağıda göstərilənlər nəzə alınmaqla, qəza halları zamanı sərnişinlərlə ünsiyyət qurmaq 

bacarığı: 

.1.1 Xüsusi marşrut ilə daşınan sərnişinlər üzrə əksəriyyət təşkil edən millətlər tərəfindən 

istifadə edilən müvafiq dil və dillərdə; 

.1.2 Sərnişin və ya gəmi heyətinin üzvünün eyni dildə danışmasından asıı olmayaraq, 

köməyə ehtiyacı olan sərnişinlə ünsiyyət yaratmaq üçün sadə təlimatın verilməsi zamanı 
elementar ingilis dilindən istifadə etmək bacarığı; 

.1.3 Qəza zamanı şifahi ünsiyyətdən istifadə etmək münasib olmadığı təqdirdə, 

təqdimetmə və ya jestlərin və ya təlimatların, toplanış məntəqələrinin, xilasedici 

vasitələrin olduğu məkana və ya təxliyyə üçün nəzərədə tutulmuş keçidə diqqətin cəlb 

edilməsi kimi üsullarla ünsiyyət qurmaq zərurəti; 

.1.4 Təhlükəsizliyə dair bütün təlimatların sərnişinlərə öz ana dilində və dillərində təqdim 

edilməsi; 

.1.5 Qəza və ya qəzaya hazırlıq məqsədilə keçirilən təlimlər zamanı sərnişinlərə mühüm 

təlimatların verilməsi və heyət üzvlərinin sərnişinlərə kömək göstərməsi üçün 

məlumatların elan olunduğu dillər. 
 

Xilasedici vasitələr 

.2 Fərdi xilasedici vasitələrdən istifadəni sərnişinlərə nümayiş etdirmək bacarığı. 
 

Gəmiyə minik prosedurları 

.3 Əlil və sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərə xüsusi diqqət yetirməklə, sərnişinlərin 

gəmiyə minməsi və gəmidən enməsi 
 

Sərnişin gəmilərində izdihamən idarə olunması üzrə hazırlıq 

3  II, III və VII fəsillərə uyğun olaraq bacarıqlara yiyələnmiş gəmi kapitanları, komandir 

heyətinin üzvləri, sıravi heyət üzvləri və qəza halları zamanı  sərnişinlərə kömək etmək 

məqsədilə toplanış məntəqəsi üzrə vəzifəyə təyin edilmiş heyət üzvləri : 

.1  V/2 qaydanın 7-ci bəndinin tələbinə əsasən A-V/2-2 cədvəldə göstərilən izdihamın 

idarə edilməsi üzrə hazırlığı müvəffəqiyyətlə bitirməli; və 

.2.   A-V/2-2 cədvəlin 3-cü və 4-cü sütununda bacarıqların qiymətləndirilməsi üzrə nəzərdə 

tutulan üsul və meyarlara uyğun olaraq tələb edilən bacarıqlara yiyələndiyinə dair sübut 

təqdim etməlidir. 
 

Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq 
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4   Gəmi kapitanı, böyük (baş) mexanik, kapitanın böyük (baş) köməkçisi, ikinci mexanik və 

qəza halları zamanı sərnişinlərin təhlükəsizliyi üzrə məsul olan toplanış məntəqəsi üzrə 

vəzifəyə təyin edilmiş şəxslər: 

   .1 A-V/2 cədvələ uyğun olaraq, V/2 qaydasının 8-ci bəndi ilə tələb edilən böhran 

zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə təsdiq edilmiş hazırlığı müvəffəqiyyətlə 

bitirməli; və 

   .2  A-V/2 cədvəlinin 3 və 4-cü sütunlarında sadalanan bacarıqların qiymətləndirilməsi 

üzrə üsul və meyarlara uyğun olaraq, tələb olunan bacarıqlara dair standartlara nail 

olunması haqqında sübut təqdim etmək. 

Sərnişinlərin, yükün və gəmi gövdəsinin təhlükəsizliyi üzrə hazırlıq 

5 Ro-Ro tipli sərnişin gəmilərində kapitan, kapitanın böyük (baş) köməkçisi, böyük (baş) 

mexanik, ikinci mexanik və sərnişinlərin gəmiyə minməsi və gəmidən enməsi, yükləmə, 

boşaltma və ya yükün təhlükəsiz yerləşdirilməsi və ya gəmi korpusunda dəliklərin bağlanması 

üzrə birbaşa məsul olan şəxslər gəmidə vəzifələrə təyin olunmazdan əvvəl В/ 2 гайдасынын 9-

жu бяндi ilə tələb edilən sərnişin və yükün təhlükəsizliyi, gəmi gövdəsinin tamlığı üzrə hazırlıq 

onların vəzifə və öhdəliklərinə müvafiq olan ən azı aşağıdakı bacarıqların əldə edilməsini 

təmin etməlidir: 

Йцклярин йцклянmяси вя сярнишинлярин mиндирилmяси  проседурлары 

.1 Эяmи цчцн mцяййянляшдирилmиш проседурлары ашаьыдакылара mцнасибяtдя лазыmи суряtдя 

tяtбиг еtmяк бажарыьы: 

.1.1 mцвафиг рабиtя дахил олmагла, авtоняглиййаt васиtяляринин, дяmирйол вагонларынын вя 

диэяр няглиййаt васиtяляринин йцклядилmяси вя бошалдылmасы; 

.1.2 раmпаларын галдырылmасы вя ендирилmяси; 

.1.3 йыьылан авtоmобил эюйярtяляринин гурулmасы вя йерляшдирилmяси; вя 

.1.4 əlil вя кюmяйя ещtийажы олан шяхсляря хцсуси диггяt йеtирmякля сярнишинлярин 

mиндирилmяси вя дцшцрдцлmяси. 
 

Tящлцкяли йцклярин дашынmасы 

.2 Ро-ро tipli сярнишинин эяmиляриндя tящлцкяли йцклярин дашынmасы zamanı щяр жцр хцсуси 

ещtийаt tядбирляри, проседурлары вя tялябляри tяtбиг еtmя бажарыьы. 
 

Йцклярин бяркидилmяси 

.3  Бажарmaq: 

.3.1 Yüklərin yerləşdirilməsi və bərkidilməsi üzrə təhlükəsizlik qaydlarına dair Məcəllənin 

müddəalarının авtоняглиййаt васиtяляриnə, дяmирйол вагонларынa вя диэяр няглиййаt 

васиtяляриня düzgün tətbiq etməyi; вя  

.3.2  йцклярин бяркиtmяк цчцн аваданлыьын вя mювжуд mаtериалларын mящдуд olduğunu 

нязяря алmагла бяркиtmядя онлардан лазыmи суряtдя исtифадя еtmяyi. 
 

Dayanıqlılığın, суйаоtуруmун вя эяmи эювдясиндяки эярэинлийин щесабланmасы 

.4 Бажарmaq: 

.4.1 дальайа даваmлылыг вя эювдядяки эярэинлик щагqındaда ялдя олан mялуmаtдан лазыmи 

суряtдя исtифадя еtmяк: 
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.4.2  ялдя олан дальайа даваmлылыьы щесаблайан жищазлардан вя йа коmпyutерлярин програm 
васиtяляриндян исtифадя еtmякля, йцклянmянин mцхtялиф шяраиtляри цчцн дальайа даваmлылыьы 
вя эяmинин суйаоtуруmуну щесаблаmаğı; 

.4.3  эюйярtяйя дцшян аьырлыьы нязяря алmаг; вя  

.4.4 балласt суларынын вя йанажаьын бир йердян башга йеря nəqlinin эяmинин dayanıqlılığına, 

суйаоtуруmуна вя эювдядяки эярэинлийя tясирини щесаблаmаğı. 
 

Gювдядяки дяликляри баьлайан гурьуларынын ачылmасы, баьланmасы вя mющкяmляндирилmяси  

.5 Бажарmaq: 

.5.1 эяmинин бурун, арха щисся вя борt гапыларынын, раmпаларынын ачылmасына, 
баьланmасына вя mющкяmляндирилmясиня mцнасибяtдя tяйин едилmиш проседурларын лазыmи 
суряtдя  tяtбигиnı вя mцвафиг əlaqəli сисtеmлярин эяmидя дцзэцн исtисmарыnı; вя 

.5.2   баьланmаларын сукечирmязлийинин йохланылmасыны лазыmи суряtдя həyata keçirməyi. 
 

Ро-Ро эяmиляринин эюйярtяляриндя аtmосфер 

.6  Бажарmaq: 

.6.1 Ро-Ро эяmиляринин йцк йерляринин аtmосфериня нязаряt еtmяк цчцн ялдя олан 
аваданлыгдан исtифадя еtmяyi; вя 

.6.2 авtоняглиййаt васиtяляринин сяфяр вя йа fövqəladə hallar zamanı йцклянmясинин вя 

бошалдылmасынын эедишиндя ро-ро эяmиляриндя йцк йерляринин венtилйасийасына mцнасибяtдя 
эяmидя tяйин  едилmиш проседурлары лазыmи суряtдя tяtбиг еtmяyi. 

 

Cədvəl A-V/2-1 
 

Sərnişin gəmilərində izdihamın idarə edilməsi üzrə hazırlığa dair bacarıqlar haqqında 

minimum standartların xüsusiyyətləri 

 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıqlar 
Bilik, anlayış və 

peşəkarlıq 

Bacarıqları nümayiş 

etdirmək üçün üsullar 

Bacarıqların 

qiymətləndirilməsi 

üçün meyarlar 

Sərnişinləri toplamaq 

və təxliyyə etmək  
üzrə gəmi planlarının 

və prosedurlarının 

tətbiqinə töhfə 

vermək 

Sərnişinlərin idarə 

edilməsi və 
təxliyyəsinə dair 
gəminin qəza 
planları, təlimatları və 
prosedurları 
haqqında bilik 

 
Qəza halları zamanı 
sərnişinlərə köməklik 

göstərilməsi zamanı 
isifadə edilən 
izdihamın idarə 

edilməsi üsulları və 

müvafiq avadanlıqlar 
haqqında bilik 

 
Toplanış cədvəlləri və 

qəza halları üzrə 

Hazırlıq və/və ya 

təlimat zamanı əldə 

edilən sübutun 

qiymətləndirilməsi 

Qəza zamanı həyata 

keçirilən tədbirlər 

münasibdir və qəbul 

edilmiş prosedurlara 

uyğundur 
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təlimat haqqında bilik 

Sərnişinlərə toplanış 
və minik 
məntəqəsinə 
getməyə kömək 

etmək 

Aydın inandırıcı 
əmrlər vermək 
bacarığı 
 
Dəhlizlərdə, 
pilləkənlərdə və 
keçidlərdə sərnişinləri 

idarə etmək bacarığı 
 
Qaçış yollarının  

manelərdən 
təmizlənməsi üzrə 

bacarıqların 

əhəmiyyəti və əldə 
edilməsi haqqında 

anlayış 
 
Əlil və xüsusi köməyə 

ehtiyacı olan 

şəxslərin  təxliyyəsi 

zamanı mövcud 
üsulları haqqında bilik 

 
Sərnişin otaqlarının 

və ictimai yerlərin 
axtarılması üsulları 
haqqında bilik 

 
Əsas diqqəti əlil və 

xüsusi köməyə 
ehtiyacı olan 

insanlara 
yönəltməklə, 

sərnişinləri düşürtmək 

bacarığı 
 
Aşağıdakılar daxil 

olmaqla, səmərəli 
toplanış üsullarının 
əhəmiyyəti: 
.1 qayda-qanunun 
qorunmasının 

həmiyyəti; 
.2 təşvişin azaldılması 
və aradan 
qaldırılmasına dair 

prosedurları istifadə 

etmək bacarığı; 
.3 münasib olduğu 

təqdirdə, təxliyyə 
zamanı hesablama 

üçün sərnişin 

Praktiki hazırlıq və/və 

ya təlimat zamanı 
əldə edilən sübutun 
qiymətləndirilməsi 

Həyata keçirilən 

tədbirlər qəza halları 
üzrə planlara, 
təlimatlara və 
prosedurlara 
uyğundur 

 
Şəxslərə, qəza 

hallarına qarçı cavab 

tədbirləri həyata 
keçirən içşi 
komandaya və 
sərnişinlərə verilən 

məlumatlar dəqiq, 
müvafiq və vaxtında 

verilmişdir 



 187 

siyahılarından 

istifadə etmək 
bacarığı; 
.4 toplanış zamanı 
mümkün olduğu 

qədərilə sərnişinlərin 

lazımi qaydada 
geyinməsinin 
əhəmiyyətini; və 
.5 sərnişinlərin 

xilasedici jiletlərini 
düzdün çəkildə 

geyindiyini yoxlamaq 
bacarığı. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cədvəl A-V/2-2 
Sərnişin gəmilərində böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlığa dair 

bacarıqlar haqqında minimum standartların xüsusiyyətləri 

 

Sütün 1 Sütün 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıqlar Bilik, anlayış və 

peşəkarlıq 

Bacarıqları nümayiş 
etdirmək üçün üsullar 

Bacarıqların 
qiymətləndirilməsi üçün 

meyarlar 

Gəmidə qəza halları 
üzrə prosedurlar 

təşkil etmək 

Biliklər: 

.1 gəminin ümumi 

konstruksiyası və 

quruluşu haqqında 

.2 təhlükəsizlik 

qaydaları 

.3 qəza halları üzrə 

mübarizə planı və 

prosedurlar 
 

Gəmi üçün səciyyəvi 

olan qəza halları ilə 
mübarizə 

prosedurlarının 

hazırlanması üzrə 

prinsiplərin 
əhəmiyyəti, o 
cümlədən: 

.1 gəmidə qəza halları 
ilə mübarizə üzrə 

qabaqcadan 
planlaşdırmanın və 

Təsdiq edilmiş 
hazırlıq, bir və ya bir 

neçə fövqəladə 

hallarla mübarizə 

planları üzrə 

hazırlanmış məşqlər 

və praktiki nümayiş 
əsasında əldə edilmiş 
sübutun 

qiymətləndirilməsi  

Gəmidə qəza halları 
üzrə mübarizə 

planları qəza halları 
zamanı cavab 

tədbirlərinin tətbiq 
edilməsinə çevik 

reaksiya təmin edir 
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təlimlərin zəruriliyi 

.2 qəza halları zamanı 
işçi heyətin 

qabaqcadan 
planlaşdırılmış qəza 

halları ilə mübarizə 

üzrə prosedurlar 
barədə məlumatlı 
olmalarının və həmin 

qaydalara mümkün 

qədər diqqətlə riayət 
etmələrinin zəruriliyi 

Resurslardan 
istifadəni 
optimallaşdırmaq 

Aşağıda göstərilənləri 
nəzərə almaqla,  
ehtiyatlardan 
istifadəni 
optimallaşdırmaq 

bacarığı: 

.1 qəza  halları 
zamanı ehtiyatların 

məhdud olma 
ehtimalını 

.2 işçi qüvvədən və 

avadanlıqlardan 

dərhal  tam istifadə 
etmək və ehtiyac 
olduqda improvizasiya 
etmək zərurəti 
 

Sərnişin gəmilərinin 

cəlb olunduğu keçmiş 
qəza hadisələrindən 
çıxarılan nəticələri 

nəzərə alaraq, qəza 
halları zamanı çevik 

reaksiyanın təmin 

edilməsi məqsədilə 
reallığa yaxın olan 

təlimlər təşkil etmək 

və  təlimlərdən sonra 
sorğu keçirmək 

bacarığı 

Təsdiq edilmiş 
hazırlıq, praktiki 

nümayiş və gəmidə 

qəza hallar ilə 
mübarizə üzrə 

hazırlıq və təlimlər 

əsasında əldə edilmiş 
sübutun 

qiymətləndirilməsi 

Qəza halları üzrə 
tədbirlər planı 
mövcud 

ehtiyatlardan 
istifadəni 
optimallaşdırır 

 

Tapşırıqların və 

vəzifələrin 
bölüşdürülməsi 
işçilərin müvafiq 

bacarıqlarını əks 

etdirir 

Komandanın və 

ayrı-ayrı şəxslərin 

rolu və vəzifələri 
dəqiq müəyyən 

edilmişdir 

Qəza hallarına qarşı 
cavab tədbirlərinə 
nəzarət etmək 

Qəza hallarına dair 

təsdiq edilmiş 
prosedurlara uyğun 

olaraq ilkin 
qiymətləndirməni və 
qəza hallarına qarşı 
effektiv cavab 
tədbirlərini həyata 
keçirmək bacarığı 
 

Təsdiq edilmiş 
hazırlıq, praktiki 

nümayiş və gəmidə 

qəza halları ilə 

mübarizə üzrə 

hazırlıq və təlimlər 
əsasında əldə edilmiş 
sübutun 

qiymətləndirilməsi 

Prosedurlar və 
tədbirlər gəmidə 
böhranın 

idarəedilməsinə dair 
təsdiq edilmiş 
prinsip və planlara 
uyğundur 

 

Mübarizə 

tədbirlərini, eləcə də 
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Liderlik bacarıqları 
 

Qəza halları zamanı 
insanları idarə etmək 

və yönləndirmək, o 

cümlədən 

aşağıdakıların 

zəruriliyini nəzərə 
almaq bacarığı: 

.1 qəza halları zamanı 
digər şəxslərə örnək 

olmaq 

.2 qəza halları zamanı 
çevik reaksiyanın 

zəruriliyini nəzərə 
almaqla, qərar 
qəbuletmə prosesinin 
mərkəzləşdirilməsi 

.3 sərnişinləri və işçi 
heyəti 
cəsarətləndirmək, 
ruhlandırmaq və 

sakitləşdirmək 
 

Stresin idarə edilməsi 

Şəxsin özündə və 

gəmidə qəza halları  
üzrə məsul olan işçi 
heyətin digər 
üzvlərində yaranan 
həddindən artıq stress 

simptomlarının 

inkişafını müəyyən 

etmə bacarığı 
 

Qəza halları 
nəticəsində yaranan 
stressin insanların 

fəaliyyətinə, həmçinin 

onların qaydalara 

uyğun hərəkət 

etməsinə və 
prosedurlara riayət 
etməsinə təsirini 
anlamaq 

mövcud ehtiyatların 

optimal istifadəsini 
nəzərə alan hədəflər 
və strategiya 
fövqəladə halların 

xüsusiyyətinə 
uyğundur 

 

Gəmi heyəti 
tərəfindən həyata 
keçirilən tədbirlər 

qayda-qanunun və 
nəzarətin təmin 
edilməsinə xidmət 
edir 
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Qəza halları zamanı 
sərnişinlərə və digər 

işçi heyətə nəzarət 

etmək 

İnsan davranışı və 

cavab tədbirləri 

Qəza halları zamanı 
sərnişinlərə və digər 

işçi heyətə nəzarət 

bacarığı, o cümlədən: 

.1 Qəza halları 
zamanı sərnişinlərin 

və işçi heyətin digər 

üzvlərinin 

reaksiyasının ümumi 

prinsipləri, o 
cümlədən 

aşağıdakıların 

mümkünlüyü  

haqqında məlumatlı 
olmaq: 

.1.1 ümumilikdə 

qəza hallarının baş 
vermə faktının 

insanlar tərəfindən 
dərk edilməsi bir 
qədər vaxt tələb 
edir 

.1.2 bəzi insanlar 
təşvişə düşərək idrak 

etmək qabiliyyətinin 
aşağı düşməsi 

nəticəsində 
düşünmədən 

hərəkət edə bilər və 
onlar təlimatlara adi 
hallardakı kimi 

riayət etməyə 
bilərlər 

.2 Sərnişinlərin və işçi 
heyətin digər 
üzvlərinin aşağıda 

nəzərdə tutulan 
formada davranmaq 
ehtimalı haqqında 

məlumatlı olmaq: 

.2.1 qəza hadisənin 
başvermə ehtimalı 
artdığı zaman ilk 

reaksiya qohumları, 
dostları və/və ya 

əşyaları axtarmağa 

başlamaq 

.2.2 təhlükəyə 

məruz qalmamaq 

Təsdiq edilmiş 
hazırlıq, praktiki 

nümayiş və gəmidə 

qəza halları ilə 

mübarizə üzrə 

hazırlıq və təlimlər 

əsasında əldə edilmiş 
sübutun 

qiymətləndirilməsi 

Gəmi heyəti 
tərəfindən həyata 
keçirilən tədbirlər 

qayda-qanunun və 
nəzarətin təmin 
edilməsinə xidmət 
edir 
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məqsədilə 
kayutlarına və ya 

gəminin digər 
yerlərinə sığınmaq 

.2.3 gəmi  yan 
tərəfə əyildiyi 
təqdirdə əks tərəfə 
hərəkət etməyə 
çalışmaq 

.3 Ailədən ayrı 
düşdükdə yaranma 

ehtimalı olan təşviş 
hallarının başa 

düşülməsi 

 

Effektiv əlaqə 
yaratmaq və təmin 
etmək 

Effektiv əlaqə 
yaratmaq və təmin 
etmək bacarığı, o 

cümlədən: 

.1 aydın, həmçinin 

dəqiq göstərişlərin və 
məruzələrin 
əhəmiyyəti 

.2 sərnişinlər və içşi 
heyətin digər üzvləri 

ilə məlumat və fikir 
mübadiləsini təşviq 

etmək zərurəti 
 

Aşağıda göstərilənləri 

nəzərə almaqla, qəza 
halları zamanı 
sərnişinləri və işçi 
heyətin digər üzvlərini 

ümumi vəziyyətdən 

xəbərdar etmək 
məqsədilə müvafiq 

məlumat vermək və 
tələb edilən 
davranışları onlara 

bildirmək bacarığı: 

.1 müəyyən reys üzrə 

daşınan sərnişinlər və 

işçi heyət üzrə 

əksəriyyət təşkil edən 

millətlər tərəfindən 
istifadə edilən müvafiq 

dil və dillər 

.2 şifahi ünsiyyət 

əlverişli olmadığı 
təqdirdə,  qəza halları 

Təsdiq edilmiş 
hazırlıq, məşqlər və 

praktiki nümayiş 
əsasında əldə edilmiş 
sübutun 

qiymətləndirilməsi 

Məlumat bütün 

mövcud 

mənbələrdən 
mümkün olduğu 

qədər dərhal əldə 
edilir, qiymətləndirilir 
və təsdiq edilir, 
eləcə də fövqəladə 

hallar ərzində 
nəzərdən keçirilir 

 

Ayrı-ayrı şəxslərə, 

qəza halları üzrə işçi 
komandaya və 
sərnişinlərə ötürülən 
məlumat dəqiqdir, 
müvafiqdir və 

vaxtında verilir 

 

Sərnişinlərə qəza 

hallarınım 

xüsusiyyətləri və 

onlardan tələb 
edilən davranışlar 
haqqında mütəmadi 

olaraq məlumat 
verilir 
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zamanı digər ünsiyyət  

vasitələrindən, 
məsələn nümayiş və 

ya  jestlərdən 
istifadənin və ya 
diqqəti təlimatların, 
toplanış 
məntəqələrinin, 
xilasedici vasitələrin 
və təxliyyə yollarının 

olduğu yerlərə cəlb 

etməyin zəruriliyi 

.3 qəza halları və ya 

təlimlər zamanı 
sərnişinlərə mühüm 
göstərişlər vermək və 

gəmi heyətinin 
sərnişinlərə kömək 

göstərməsini 

asanlaşdırmaq üçün 

verilən elanların dili 
 

 

Bölmə A-V/3 

 

Qaz və aşağı alışma temperaturuna malik yanacaqdan istifadə edən gəmilərin 

təhlükəsizliyi haqqında Beynəlxalq Məcəllənin (IGF ) tətbiq edildiyi gəmilərin 

kapitanları, komandir, sıravi və digər heyət üzvlərinin hazırlığı və ixtisasına dair 

məcburi minimal tələblər 

 

Qaz və aşağı alışma temperaturuna malik yanacaqdan istifadə edən gəmilərin 

təhlükəsizliyi haqqında Beynəlxalq Məcəllənin tətbiq edildiyi gəmilərdə ilkin hazırlıq 

 

1 Qaz və aşağı alışma temperaturuna malik yanacaqdan istifadə edən gəmilərin 

təhlükəsizliyi haqqında Beynəlxalq Məcəllənin tətbiq edildiyi gəmilərdə xidmət etmək üçün 

ilkin hazırlıq üzrə sertifikat almağa namizəd olan hər kəs: 

.1.1 A-V/3-1 cədvəli üzrə müəyyən edilən öz vəzifə, funksiya və öhdəliklərinə uyğun 

olaraq, V/3 qaydasının 5-ci bəndi ilə tələb edilən təsdiq edilmiş ilkin hazırlığı 

müvəffəqiyyətlə bitirməlidir; və 

.1.2 A-V/3-1 cədvəlinin 3 və 4-cü sütunlarında bacarıqların qiymətləndirilməsi üzrə 

sadalanan üsul və meyarlara uyğun olaraq, bacarıqlar üzrə tələb edilən 

standarta nail olduğu haqqında sübut təqdim etməlidir; və ya 

.2 V/3 qaydasının 6-cı bəndi ilə maye qaz daşıyan tankerlərdə xidmət etmək üçün 

müəyyən edilən tələblərə uyğun olaraq müvafiq hazırlıq keçməli və sertifikat 

almalıdırlar. 

Qaz və aşağı alışma temperaturuna malik yanacaqdan istifadə edən gəmilərin 

təhlükəsizliyi haqqında Beynəlxalq Məcəllənin tətbiq edildiyi gəmilər üzrə 

ixtisasartırma hazırlığı 
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2 Qaz və aşağı alışma temperaturuna malik yanacaqdan istifadə edən gəmilərin 

təhlükəsizliyi haqqında Beynəlxalq Məcəllənin tətbiq edildiyi gəmilərdə xidmət etmək üçün 

ixtisasartırma hazırlığı üzrə sertifikat almağa namizəd olan hər kəs: 

.1.1 A-V/3-2 cədvəli üzrə müəyyən edilən öz vəzifə, funksiya və öhdəliklərə uyğun 

olaraq, V/3 qaydasının 8-ci bəndi ilə tələb edilən təsdiq edilmiş ixtisasartırma 

hazırlığını müvəffəqiyyətlə bitirməlidir; və 

.1.2 A-V/3-2 cədvəlinin 3 və 4-cü sütunlarında bacarıqların qiymətləndirilməsi üzrə 

sadalanan üsul və meyarlara uyğun olaraq, bacarıqlar üzrə tələb edilən 

standarta nail olduğu haqqında sübut təqdim etməlidir; və ya 

.2      V/3 qaydasının 9-cu bəndi ilə maye qaz daşıyan tankerlərdə xidmət etmək üçün 

müəyyən edilən tələblərə uyğun olaraq müvafiq hazırlıq keçməli və sertifikat 

almalıdırlar. 

İstisnalar 

3           Administrasiya gəmidəki insanların, gəminin və əmlakın təhlükəsizliyini, eləcə də 

dəniz mühitinin mühafizəsini əsas tutaraq, sərnişin gəmiləri istisna olmaqla, ümumi tonnajı 

500-dən az olan gəmilərdə, gəminin ölçüsü, uzunluğu və səfərin xüsusiyyətlərinə əsasən 

bu bölmənin tələblərinin tətbiqini məqsədəmüvafiq olmayan və səmərəsiz hesab etdiyi 

təqdirdə, bu tip və ya təsnifatdan olan gəmilərdə xidmət edən dənizçiləri bəzi tələblərdən 

azad edə bilər. 

Cədvəl A-V/3-1 

Qaz və aşağı alışma temperaturuna malik yanacaqdan istifadə edən gəmilərin 

təhlükəsizliyi haqqında Beynəlxalq Məcəllənin (bunsan sonra –Məcəllə) tətbiq edildiyi 

gəmilərdə ilkin hazırlığa üzrə bacarıqlara dair minimum standartların xüsusiyyətləri 

Sütün 1 Sütün 2 Sütun 3 

 

Sütun 4 

Bacarıqlar  

 

Bilik, anlayış və peşəkarlıq Bacarıqları 
nümayiş 

etdirmək üçün 

üsullar 

Bacarıqların 

qiymətləndirilməsi 
üçün meyarlar 

Məcəllənin tətbiq 
olunduğu 

gəmilərin 
təhlükəsiz 

istismar 
edilməsinə 
köməklik 

göstərmək 

Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərin konstruksiyası və 

idarəetmə xüsusiyyətləri 

 
Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilər, onlar ın yanacaq 

sistemləri və ehtiyat yanacaq 
saxlama sistemləri haqqında 
zəruri biliklər: 
.1 Məcəllədə nəzərdə tutulan 
yanacaqlar 
.2 Məcəllənin tətbiq olunduğu 

yanacaq sistemlərinin növləri 

.3 Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərdə atmosfer havası, 
kriogen və ya sıxılmış havadan 

ibarət yanacaq saxlama yerləri 

Aşağıdakılardan 

birinin və ya bir 
neçəsinin 

əsasında əldə 

edilmiş sübutun 

yoxlanılması və  

qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq 
edilmiş iş təcrübəsi 

.2hazırlıq 

gəmisində təsdiq 
edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş 
trenajor hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş 
hazırlıq proqramı 

Cavabdeh sahələr 
üzrə kommunikasiya 

aydın və effektivdir 

 
Məcəllənin tətbiq 
olunduğu gəmilərin 

istismarı, tədbirlərin 

təhlükəsizliyini təmin 
etmək üçün qəbul 

edilmiş prinsip və 

prosedurlara uyğun 

olaraq həyata keçirilir 
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.4 Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərin yanacaq saxlama 
sistemlərinin ümumi quruluşu 

.5 təhlükəli zona və sahələr 

.6 yanğın təhlükəsizliyi üzrə tipik 

plan 
.7 Məcəllənin tətbiq olunduğu 
gəmilərdə yoxlama, nəzarət və 
təhlükəsizlik sistemləri 

 
Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərdə yanacaq və yanacaq 
saxlama sistemlərinin istismarı 
haqqında zəruri bilik: 

.1 boru sistemi və qapaqlar 

.2 atmosfer havası, kriogen və 

ya sıxılmış havadan ibarət 

saxlanc yerləri 
.3 Bərkitmə sistemləri və 
qoruyucu örtüklər 

.4 əsas bunker əməliyyatları və 

bunker sistemləri  
.5 kriogen qəzalara qarşı 
qabaqlayıcı tədbirlər 

.6 yanacağın sızmasına nəzarət 
və  sızmanı aşkarlamaq 

 
Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərdə istifadə edilən 
yanacağın fiziki xüsusiyyəltəri, o 

cümlədən aşağıdakılar  

haqqında zəruri biliklər: 

.1 xassə və xüsusiyyətlər 

.2 Buxarın təzyiq/temperatur 
əlaqəsi daxil olmaqla, təzyiq və 
temperatur 
 
Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərdə təhlükəsizliyə dair 

tələblər və təhlükəsizliyin idarə 

olunması haqqında bilik və 

anlayış 
Məcəllənin tətbiq 
olunduğu 

gəmilərdə 
təhlükənin 

qarşısını almaq 

məqsədilə 
qabaqlayıcı 
tədbirlər həyata 
keçirmək 

Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərin istismarı ilə əlaqədar 

təhlükələr, o cümlədən 

aşağıdakılar haqqında zəruri 

biliklər: 
.1 sağlamlıq üçün təhlükələr 

.2 ətraf mühit üçün təhlükələr 

.3 reaktivlik ilə əlaqədar  
təhlükələr 

.4 korriziya ilə əlaqədar 
təhlükələr 

Aşağıdakılardan 

birinin və ya bir 
neçəsinin 

əsasında əldə 

edilmiş sübutun 

yoxlanılması və  

qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq 
edilmiş iş təcrübəsi 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 

Təhlükəsizlik 

haqqında Məlumat 

Vərəqində(SDS) 
gəmi və işçi heyət 

üçün müvafiq 

təhlükələri düzgün 

müəyyənləşdirir və 

təsdiq edilmiş 
prosedurlara uyğun 

olaraq müvafiq 

tədbirlər həyata 
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.5 alovlanma, partlayış və alışma 

təhlükələri 

.6 alışma mənbələri 

.7 elektrostatik təhlükələr 

.8 zəhərləmə ilə əlaqədar 
təhlükələr 

.9 buxarın sızması və yaranan 
buludlar 
.10 həddindən artıq aşağı 
temperatur 
.11 təzyiqlə əlaqədar təhlükələr 

.12 Yanacaq növləri arasındakı 
fərqlər 
 
Təhlükə mənbələrinə nəzarət 

haqqında zəruri biliklər:  
.1boşaltma, zərərsizləşdirmə, 

qurutma və nəzarət üsulları 
.2 antistatik tədbilər 
.3 ventilyasiya 
.4 yüklərin ayrılması 
.5yükün kimyəvi reaksiyasının 

azaldılması 
.6 alovlanma, alışma və 

partlayışın qarşısını almaq üçün 
həyata keçirilən tədbirlər 

.7 havanın yoxlanılması 

.8 havada qazın yoxlanılması 

.9 kriogen zədələrə qarşı 
qoruyucu tədbilər 
(Mayeləşdirilmiş təbii qaz- LNG) 

 
Təhlükəsizlik haqqında Məlumat 

Vərəqində (SDS) nəzərdə 
tutulan, eləcə də Məcəllənin 
tətbiq olunduğu gəmilərdə 

istifadə edilən yanacağın 

xüsusiyyətləri haqqında anlayış 

edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş 
trenajor hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş 
hazırlıq proqramı 

keçirir 
 
Təhlükəli vəziyyətin 

müəyyənləşdirilməsi 

və həmin 
vəziyyətdən agah 
olmaq üçün görülən 

tədbirlər qabaqcıl 
təcrübə nəzərə 

alınaraq təsdiq 

edilmiş prosedurlara 

uyğundur 

Sağlamlıq və 

əməyin 
təhlükəsizliyi üzrə 
ehtiyat tədbirləri 
və hazırlıqlar  

həyata keçrimək  

Qaz ölçən və digər oxşar 

cihazların funksiyaları haqqında 

məlumatlı olmaq: 
.1 qazın yoxlanılması 
 
Xüsusi təhlükəsizlik 

avadanlıqlar ından, qoruyucu, o 

cümlədən aşağıdakı vasitələrdən 

düzgün istifadə etmək: 

.1 nəfəsalma aparatları 

.2 qoruyucu geyimlərdən 

.3 tənəffüsün bərpa edilməsi 

üçün istifadə edilən avadanlıqlar 
.4 xilasetmə və təxliyyə 

Aşağıdakılardan 

birinin və ya bir 
neçəsinin 
əsasında əldə 

edilmiş sübutun 

yoxlanılması və ya 

qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq 
edilmiş iş təcrübəsi 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 
edilmiş təcrübə 
.3 təsdiq edilmiş 
trenajor hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş 

Gəminin və heyətin 
təhlükəsizliyini təmin 

emtək üçün 
hazırlanmış 
prosedurlara və 
əməyin 
təhlükəsizliyinə dair 

qaydalara daima 
riayət edilir 
 
Müvafiq təhlükəsizlik 
və qoruyucu 
avadanlıqlardan 

düzgün istifadə edilir 
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(evakuasiya) zamanı istifadə 

edilən avadanlıqlar 

 
Qanunverciliyin tələblərinə və 
bu sahə üzrə istifadə edilən 

təlimatlara uyğun olan əməyin 

təhlükəsizliyinə dair qayda və 
prosedurlar, Məcəllənin tətbiq 
olunduğu gəmilərdə şəxsi 

təhlükəsizlik, o cümlədən 

aşağıdakılar haqqında biliklər: 

.1 təhlükəli məkan və zonalara 

daxil olarkən yerinə yetirilməli 
olan ehtiyat təbirləri 
.2 təmir və texniki xidmətdən 
əvvəl və təmir və texniki xidmət 
zamanı həyata keçirilməli olan 

ehtiyat tədbirləri 
.3 isti və soyuq işlər görülərkən 

həyata keçirilən təhlükəsizlik 

tədbirləri 
 
Təhlükəsizlik haqqında Məlumat 

Vərəqi (SDS) üzrə ilk tibbi 
yardım haqqında zəruri biliklər 

hazırlıq proqramı İlk tibbi yardım 

zamanı tövsiyə və 

qadağan edilən 

hərəkətlər 

Məcəllənin tətbiq 
olundğu 

gəmilərdə 
yanğınla 

mübarizə 
əməliyyatları 
həyata keçirmək 

Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərdə yanğınla mübarizənin 

təşkili və həyata keçirilməli olan 

tədbirlər 
 
Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərdə yanacaq sistemləri və 
yanacaq təchizatı ilə əlaqədar 

xüsusi təhlükələr 

 
Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərdə mövcud olan müxtəlif 

yanacaqla əlaqədar yaranan 
yanğının söndürülməsi və ona 

nəzarət etmək üçün istifadə 
edilən yanğınsöndürmə vasitə 

və üsulları 
 
Yanğınsöndürmə sistemlərinin 

fəaliyyəti  

Təsdiq edilmiş və 

reallığa yaxın olan 

hazırlıq şərtləri 

çərçivəsində və 

mümkün, 

həmçinin praktik 
olduğu təqdirdə, 

qaranlıqda həyata 

keçirilən praktiki 

məşğələ və 

təlimatlandırma 

(məsələn, gəmi 
şərtlərinin təqlid 

edilməsi) 

Fövqəladə halların 

aşkar edilməsi üzrə 

həyata keçirilən ilkin 

və sonrakı hərəkətlər 

təsdiq edilmiş pratika 

və prosedurlara 
uyğundur 

 
Toplanma haqqında 

siqnalın verildiyini 

müəyyənləşdirmək 

üçün həyata keçirilən 

tədbirlər aşkar edilən 

qəza halına 

müvafiqdir və təsdiq 

edilmiş prosedurlara 
uyğundur 

 
Geyim və 
avadanlıqlar yanğınla 

mübarizə 

əməliyyatlarınının 

xüsusiyyətlərinə 

uyğundur 

 
Ayrı-ayrı şəxslər 

tərəfindən həyata 
keçirilən hərəkətlərin 
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vaxtı və ardıcıllığı, 
üstünlük təşkil edən 

vəziyyət və şərtlərə 

uyğundur 

 
Yanğının 

söndürülməsinə 
müvafiq 

prosedurlardan, 
üsullardan və 

yanğınsöndürən 

vasitələrdən istifadə 
edilməklə nail 
olunmuşdur 

Fövqəladə 

hallara qarşı 
cavab tədbirləri 

Qəza halları zamanı yerinə 

yetirilməli olan prosedurlar, o 
cümlədən  qəza halları zamanı 
avadanlıqlar ın söndürülməsi 

haqqında zəruri biliklər 

Aşağıdakılardan 

birinin və ya bir 
neçəsinin 

əsasında əldə 

edilmiş sübutun 

yoxlanılması və  

qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq 
edilmiş iş təcrübəsi 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 
edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş 
trenajor hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş 
hazırlıq proqramı 

Qəzanın növü və 

təsiri dərhal 
müəyyən edilir, eləcə 

də cavab tədbirləri 
təsdiq edilmiş 

fövqəladə hallar üzrə 

prosedurlara və 
mübarizə planlarına 
uyğundur 

Məcəllənin tətbiq 
olunduğu 

gəmilərdə istifadə 
edilən 
yanacaqların 

axıdılması 
nəticəsində ətraf 
mühitin 

çirkləndirilməsinin 

qarşısının 

alınmasına dair 

ehtiyat tədbirləri 
həyata keçirmək 

Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərdən yanacağin 

axıdılması/dağıdılması/buraxılma

sı zamanı həyata keçirilən 

tədbirlər, o cümlədən aşağıda 

göstərilənlər haqqında zəruri 

biliklər: 
.1 müvafiq məlumatın cavabdeh 
şəxslərə məruzə edilməsi 

.2 gəmilərdən yanacağin 

axıdılmasına/dağıdılmasına/bura

xılmasına qarşı cavab tədbirləri 

haqqında məlumatlı olmaq 

.3 Məcəllədə nəzərdə tutulan 
yanacaqların 

axıdılmasına/dağıdılmasına qarşı 
cavab tədbirləri zamanı şəxsi 

təhlükəsizlik haqqında məlumatlı 
olmaq 

Aşağıdakılardan 

birinin və ya bir 
neçəsinin 

əsasında əldə 

edilmiş sübutun 

yoxlanılması və ya 

qiymətləndirilməsi: 
.1 gəmidə təsdiq 
edilmiş iş təcrübəsi 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 
edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş 
trenajor hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş 
hazırlıq proqramı 

Ətraf mühitin 

mühafizəsi üzrə 

hazırlanmış 
prosedurlara daima 
riayət olunur 

 

Cədvəl A-V/3-2 
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Qaz və aşağı alışma temperaturuna malik yanacaqdan istifadə edən gəmilərin 

təhlükəsizliyi haqqında Beynəlxalq Məcəllənin (bunsan sonra –Məcəllə) tətbiq edildiyi 

gəmilərdə ixtisasartırma hazırlığı üzrə bacarıqlara dair minimum standartların 

xüsusiyyətləri 

Sütün 1 Sütün 2 Sütun 3 

 

Sütun 4 

Bacarıqlar  

 

Bilik, anlayış və peşəkarlıq Bacarıqları 
nümayiş 

etdirmək üçün 

üsullar 

Bacarıqların 

qiymətləndirilməsi 
üçün meyarlar 

Məcəllənin tətbiq 
olunduğu 

gəmilərdə 
istifadə edilən 
yanacağın fiziki 

və kimyəvi 
xüsusiyyətləri 

haqqında 

məlumatlı olmaq 

Kimya və fizikanın əsasları, 
həmçinin  

təhlükəsiz bunker əməliyyatı 
və Məcəllənin tətbiq 
olunduğu gəmilərdə istifadə 

edilən yanacaq ilə əlaqədar 
müvafiq terminlər, o 

cümlədən aşağıdakılar 

haqqında zəruri bilik və 

anlayış: 
.1 Məcəllənin tətbiq 
olunduğu gəmilərdə istifadə 

edilən müxtəlif yanacaqların 

kimyəvi xüssusiyyətləri 

.2 Məcəllənin tətbiq 
olunduğu gəmilərdə istifadə 

edilən yanacaqların xassə 

və xüsuiyyətəri, o cümlədən: 

.2.1 əsas fizika 
qanunları 
.2.2 maddələrin 
aqreqat halları 
.2.3 maye və buxarın 

sıxlığı 
.2.4 kriogen yanacağın 

qaz halına keçirilməsi, 

həmçinin fiziki 

xüsusiyyətlərinin və 

tərkibinin dəyişməsi 

.2.5 qazların sıxılması 
və genişlənməsi 

.2.6 qazlar üçün kritik 

təzyiq və temperatur 
.2.7 alışma 

temperaturu, alışmanın 

yuxarı və aşağı həddi, 

öz-özünə alışma 

temperaturu 
.2.8 doymuş buxarın 
təzyiqi/standart 
temperaturu 

Aşağıdakılardan 
birinin və ya bir 
neçəsinin 

əsasında əldə 

edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi
: 
.1 gəmidə təsdiq 
edilmiş iş 
təcrübəsi 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 
edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş 
trenajor hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş 
hazırlıq proqramı 

Səmərəli istifadə, 
Məcəllədə nəzərdə 
tutulan yanacağın 

xassə və 
xüsusiyyətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi, 

eləcə də həmin 
yanacaqların 

təhlükəsizliyə, ətraf 

mühitə və gəminin 
istismarına təsirinə 

dair informasiya 
mənbələri əsasında 

həyata keçirilir 
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.2.9 kondensasiya 
həddi və doyma həddi 
.2.10 hidratların 

yaranması 
.2.11 Alışma 

xüsusiyyətləri: 

istiliktörətmə qabiliyyəti 
.2.12 metan ədədi/ 
qeyri-müntəzəmlik 

.2.13 Məcəllədə 
nəzərdə tutulan 
yanacağın çirkləndirmə 

xüsusiyyətləri 

.3 ayrı-ayrı mayelərin 

xassələri 
.4 məhlulun xassə və 
xüsusiyyətləri 

.5 termodinamik vahidlər 

.6 əsas termodinamika 
qanunları və diqramları 
.7 materialların xüsusiyyətləri 

.8 aşağı temperaturun, o 

cümlədən dərin olmayan 

çatların maye kriogen 
yanacaqlara təsiri 
 
Təhlükəsizlik haqqında 

Məlumat Vərəqində (SDS) 
Məcəllədə nəzərdə tutulan 
yanacaqlara dair məlumatı 
başa düşmək 

Məcəllənin tətbiq 
olunduğu 

gəmilərdə 
yanacaqla əlqəli 
mühərriklərin, 

mexaniki 
sistemlərin 
vətexniki 
xidmətin, o 
cümlədən 

təhlükəsizlik 

qurğularına 

nəzarəti idarə 
edilmək 
 

Gəmi mühərriklərinin işləmə 

prinsipləri 
 
Gəminin köməkçi qurğuları 
 
Gəmi mühəndisliyinə dair 

terminlər haqqında biliklər 

Aşağıdakılardan 

birinin və ya bir 
neçəsinin 

əsasında əldə 

edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi
: 
.1 gəmidə təsdiq 
edilmiş iş 
təcrübəsi 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 
edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş 
trenajor hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş 
hazırlıq proqramı 

Maşınlar, köməkçi 
qurğular və 

avadanlıqlar texniki 

göstərişlərə uyğun 

olaraq və daima 
təhlükəsiz istifadə 

hədləri çərçivəsində 

istismar edilir 

Məcəllənin tətbiq 
olunduğu 

gəmilərdə 
istifadə edilən 

Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərin konstruksiyası və 

xüsusiyyətləri 

 

Aşağıdakılardan 

birinin və ya bir 
neçəsinin 

əsasında əldə 

Kommunikasiya 
aydın və anlaşılandır 
 
Gəmi istismarı 
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yanacaqla 
əlaqədar bütün 

əməliyyatları 
təhlükəsiz icra 

etmək və onlara 
nəzarət etmək 
bacarığı 

Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərin konstruksiyası, 
sistemləri və avadanlıqları, o 

cümlədən aşağıdakılar 

haqqında biliklər: 

.1 müxtəlif mühərriklər üçün 

yanacaq sistemləri 
.2 ümumi quruluş və 

konstruksiya 
.3 Məcəllənin tətbiq 
olunduğu gəmilərdə ehtiyat 

yanacaq saxlama sistemləri, 
o cümlədən qurğuların və 

izolə etmək üçün 

ləvazimatların materialları 
.4 gəmilərdə yanacaq 
təchizatı üzrə avadanlıqlar 

və cihazlar: 
.4.1 yanacaq nasosları 
və nasos qurğuları 
.4.2 yanacaq boruları 
.4.3 genişləndirici 

cihazlar 
.4.4 odadavamlı 
örtüklər 
.4.5 temperatura 
nəzarət sistemləri 
.4.6 yanacaq çənlərinin 

(tankların) səviyyəsini 

ölçən sistemlər 

.4.7 çənlərin(tankların) 

təzyiqinə nəzarət və 
yoxlama sistemləri 

.5 kriogen yanacaq 
çənlərində (tanklarında) 

temperatur və təzyiqin 
qorunub saxlanılması 
.6 yanacaq sistemlərinin 
havaya nəzarət sistemləri 
(təsirsiz qaz, azot), o 
cümlədən saxlama, 

generasiya və paylama  
.7 zəhərli və tezalışan qazları 
aşkarlayan sistemlər 

.8 yanacaq üzrə 

avadanlıqların fövqəladə 

hallar zamanı söndürülməsi 

sistemi 
 
Yanacaq sistemlərinin 
nəzəriyyəsi və 
xüsusiyyətləri, o cümlədən 

Məcəllənin tətbiq olunduğu 

edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi
: 
.1 gəmidə təsdiq 
edilmiş iş 
təcrübəsi 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 
edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş 
trenajor hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş 
hazırlıq proqramı 

Məcəllədə nəzərdə 
tutulan yanacaqdan 
istifadə etməklə 
təhlükəsiz şəkildə, 

eləcə də gəminin 
konstruksiyası, 
sistemlər və 
avadanlıqlar nəzərə 

alınmaqla 

müvəffəqiyyətlə 

həyata keçirilir  
 
Nasos əməliyyatları 
təsdiq olunmuş 
prinsip və 
prosedurlara uyğun 

olaraq həyata keçirilir 
və yanacağın növünə 

uyğundur 

 
Əməliyyatlar 

planlaşdırılır, risk 

idarə edilir və 
gəminin istismarı 
əməliyyatların 
təhlükəsizliyini təmin 

etmək  və dəniz 
mühitinin 

çirkləndirilməsinin 

qarşısını almaq üçün 

təsdiq edilmiş prinsip 

və prosedurlara 
uyğun olaraq həyata 

keçirilir 
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gəmilərdə yanacaq 
sistemlərinin nasoslarının 

növü və onların təhlükəsiz 

istismarı haqqında biliklər: 

.1 aşağı təzyiqli nasoslar 

.2 yüksək təzyiqli nasoslar 

.3 buxarlandırıcılar 

.4 isidici cihazlar 

.5 təzyiqi artırmaq üçün 

cihazlar 
 
Yanacaq çənlərindən 

(tanklardan) istifadə etmək 
və ya istismardan çıxarılması 
üçün təhlükəsizlik 

prosedurları və yoxlama 
siyahıları, o cümlədən 

aşağıdakılar haqqında 

biliklər: 
.1 qazların təsirinin 

azaldılması 
.2 soyutma 
.3 ilkin yükləmə 

.4 təzyiqə nəzarət etmək 

.5 yanacağın isinməsi 

.6 boşaltma sistemi 

Məcəllənin tətbiq 
olunduğu 

gəmilərdə 
təhlükəsiz bunker 

əməliyyatlarını, 
yanacağın 

saxlanması və 

mühafizəsini 

planlaşdırmaq və 

ona nəzarət 
etmək 

Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilər haqqında ümumi 

biliklər 
 
Bunker əməliyyatları, 
Məcəllədə nəzərdə tutulan 
yanacağın saxlanması və 

mühafizəsi ilə əlaqədar 

mövcud məlumatlardan 

istifadə etmək bacarığı 
 
Gəmi ilə terminal, yük maşını 
və ya bunker gəmisi 
arasında aydın və dəqiq 
əlaqə yaratmaq bacarığı 
 
Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərin qurğularının, 

yanacaq və nəzarət 
sistemlərinin istismarına dair 

təhlükəsizlik və fövqəladə 

hallar üzrə procedurlar 

haqqında biliklər  

 
Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərdə bunker 
sistemlərinin istismarı, o 

Aşağıdakılardan 

birinin və ya bir 
neçəsinin 

əsasında əldə 

edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi
: 
.1 gəmidə təsdiq 
edilmiş iş 
təcrübəsi 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 
edilmiş təcrübə 
.3 təsdiq edilmiş 
trenajor hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş 
hazırlıq proqramı 

Yanacağın keyfiyyəti 

və həcmi mövcud 

şərait nəzərə 

alınmaqla müəyyən 

edilir, həmçinin zəruri 

təhsisedici 
təhlükəsizlik tədbirləri 

həyata keçirilir 
 
Təhlükəsizlik 

sistemlərinə nəzarət 
prosedurları bütün 

həyəcan siqnallarının 

dərhal aşkar 

edilməsini və 
davranışların 

hazırlanmış 
prosedurlara 
uyğunluğunu təmin 

edir 
 
İstismarın 

təhlükəsizliyini və 

axıdılma nəticəsində 
dəyən zərərin, 
habelə ətraf mühitin 

çirkləndirilməsinin 
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cümlədən aşağıdakılar üzrə 

peşəkarlıq: 

.1 bunker əməliyyatları üzrə 

prosedurlar 
.2 fövqəladə hallar üzrə 

prosedurlar 
.3 gəmi ilə sahil/gəmi ilə 
gəmi arasında əlaqə 

.4 gəminin çevrilməsinin 

qarşısını almaq 

 
Yanacaq sisteminin ölçüləri 

və hesablamaların 

aparılması, o cümlədən 

aşağıdakılar haqqında 

peşəkarlıq: 
.1 yanacağın 

doldurulmasının maksimal 

həcmi 
.2 yanacağın gəmidə 

mövcud olan həcmi 

.3 gəmidə qalan minimum 
yanacaq 
.4 yanacaq sərfiyyatının 

hesablanması 
 
Liman və dənizdə olarkən, 
bunker və gəmidə həyata 
keçirilən digər  əməliyyatlarla 

yanaşı, Məcəllədə nəzərdə 

tutulan yanacaq ilə əlaqədar 
digər əməliyyatların 

təhlükəsiz idarə edilməsini 

təmin etmək bacarığı 

qarşısının alınmasını 
təmin etmək üçün 

əməliyyatlar 
yanacağın nəqlinə 

dair təlimatlara, 
həmçinin 

prosedurlara uyğun 
olaraq planlaşdırılır 
və həyata keçirilir 
 
İşçi heyət üzrə 

vəzifələrin 
bölüşdürülməsi və 

onların riayət etməli 

olduqları prosedurlar 

və iş standartları 
haqqında 

məlumatlandırılması 
aidiyyəti üzrə və 

təhlükəsiz idarəetmə 

praktikasına uyğun 

olaraq həyata 
keçirirlir 

Məcəllənin tətbiq 
olunduğu 

gəmilərdən 
yanacağın 

axıdlıması 
nəticəsində ətraf 
mühitin 

çirkləndirilməsini

n qarşısını almaq 

məqsədilə 
qabaqlayıcı 
tədbirlər həyata 
keçirmək 

Çirklənmənin insan həyatı və 

ətraf mühitə təsiri haqqında 

biliklər 
 
Axıdılma/dağıdılma/buraxılm
a zamanı həyata keçirilən 
tədbirlər haqqında biliklər 

Aşağıdakılardan 

birinin və ya bir 
neçəsinin 

əsasında əldə 

edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi
: 
.1 gəmidə təsdiq 
edilmiş iş 
təcrübəsi 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 
edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş 
trenajor hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş 
hazırlıq proqramı 

Ətraf mühitin 

mühafizəsi üzrə 

hazırlanmış 
prosedurlara daima 
riayət olunur 

Qanunvericiliyin Dənizin gəmilərdən Aşağıdakılardan Məcəllənin tətbiq 
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tələblərinin icra 
edilməsinə 
nəzarət etmək və 
yoxlamaq 

çirkləndirilməsinin qarşısının 

alınması haqqında düzəlişlər 

edilmiş Beynəlxalq 

Konvensiyanın (MARPOL) 

müvafiq müddəaları və 

Beynəlxalq Dəniz 
Təşkilatının digər müvafiq 
alətləri, bu sahə üzrə 

təlimatlar və limanlarda 
adətən istifadə edilən 
qaydalar haqqında bilik və 

anlayış 
 
Qaz və aşağı alışma 

temperaturuna malik 
yanacaqdan istifadə edən 
gəmilərin təhlükəsizliyi 

haqqında Beynəlxalq 

Məcəllənin (İGF) və digər 

əlaqəli sənədlərin istifadəsi 
üzrə peşəkarlıq 

birinin və ya bir 
neçəsinin 

əsasında əldə 

edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi
: 
.1 gəmidə təsdiq 
edilmiş iş 
təcrübəsi 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 
edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş 
trenajor hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş 
hazırlıq proqramı 

olunduğu gəmilərdə 

yanacaq təminatı 
Beynəlxalq Dəniz 
Təşkilatının müvafiq 

alətlərinə və bu sahə 
üzrə təsdiq edilmiş 
standartlara, 
həmçinin əməyin 

təhlükəsizliyi 

qaydalarına uyğundur 

 
Əməliyyatlar 

planlaşdırılır və təsdiq 

edilmiş prosedurlara, 

həmçinin 

qanunvericiliyin 
tələblərinə uyğun 

olaraq həyata keçirilir 
 
 

Təhlükələrin 
qarşısını almaq 

məqsədilə 
qabaqlayıcı 
tədbirlər həyata 
keçirmək 

Məcəllənin tətbiq olunduğu 
gəmilərin yanacaq sistemi 
əməliyyatları ilə əlaqədar 

təhlükələr və nəzarət 

tədbirləri , o cümlədən 

aşağıdakılar haqqında bilik 

və anlayış: 
.1 alışma qabiliyyəti 

.2 partlama qabiliyyəti 

.3 zəhərləmə qabiliyyəti 

.4 reaksiya əmələ gətirmə 
qabiliyyəti 
.5 korroziya aktivliyi 
.6 sağlamlıq üçün təhlükələr 

.7 təsirsiz qazın tərkibi 

.8 elektrostatik təhlükələr 

.9 sıxılmış qaz 

.10 aşağı temperatur 

 
Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərdə nəzarət və 
yanacaq aşkarlayan 

sistemlərin, cihazların və 

avadanlıqların yoxlanılması 
və istifadəsi üzrə peşəkarlıq 

 
Müvafiq qayda/qanunlara 

riayət edilməməsi zamanı 
yaranacaq təhlükələr barədə 
bilik və anlayış 
 
Məcəllənin tətbiq olunduğu 

Aşağıdakılardan 
birinin və ya bir 
neçəsinin 

əsasında əldə 

edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi
: 
.1 gəmidə təsdiq 
edilmiş iş 
təcrübəsi 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 
edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş 
trenajor hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş 
hazırlıq proqramı 

Məcəllənin tətbiq 
olunduğu gəmilərdə 

həyata keçirilən 

əməliyyatlarla 
əlaqədar gəmi və işçi 
heyət üçün müvafiq 

təhlükələr  düzgün 

şəkildə 

müəyyənləşdirilir və 

lazımi nəzarət 
tədbirləri həyata 
keçirilir 
 
Tezalışan və zəhərli 

qazları aşkarlayan 

avadanlıqların 

istifadəsi təlimatlara 
və qabaqcıl 
təcrübəyə uyğundur 
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gəmilərdə riskin 
qiymətləndirilməsi üsullarının 

təhlili üzrə bilik və anlayış 
 
Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərlə əlaqədar risklərin 
təhlilini hazırlamaq və 

aparmaq bacarığı 
 
Məcəllənin tətbiq olunduğu 

gəmilərdə təhlükəsizlik 

planlarını və təhlükəsizlik 

təlimatlarını hazırlanmaq və 

təkmilləşdirmək bacarığı 
 
Odla görülən işlər, qapalı 
məkanlar, yük 

çəninə(tankına) giriş, icazə 

prosedurları haqqında biliklər 

 

Məcəllənin tətbiq 
olunduğu 
gəmilərdə 
sağlamlıq və 

əməyin 
təhlükəsizliyinə 

dair ehtiyat 
tədbirləri və 
hazırlıqlar həyata 

keçrimək 

Təhlükəsizlik 

avadanlıqlarından və 
qoruyucu vasitələrdən, o 
cümlədən aşağıdakılardan 

düzgün istifadə etmək: 

.1 nəfəsalma aparatları və 

təxliyyə (evakuasiya) 
avadanlıqları 
.2 qoruyucu geyim və 
avadanlıqlar 

.3 tənəffüsün bərpa edilməsi 

üçün istifadə edilən 
avadanlıqlar 

.4 xilasetmə və qəza 
hadisələrindən xilas olmaq 
üçün istifadə edilən 

avadanlıqlar 

 
Qanunvercilik, bu sahədə 
istifadə edilən təlimatlar və 
gəmidə şəxsi təhlükəsizliyə 

uyğun olaraq, əməyin 

təhlükəsizliyinə dair praktika 

və prosedurlar, o cümlədən 

aşağıdakılar haqqında 

biliklər: 
.1 Məcəllədə nəzərdə 
tutulan yanacaq 
sistemlərinin təmiri və texniki 
baxışından əvvəl, təmir və 

texniki baxış zamanı, eləcə 

də təmir və texniki baxışdan 

sonra həyata keçirilməli olan 

Aşağıdakılardan 

birinin və ya bir 
neçəsinin 

əsasında əldə 

edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi
: 
.1 gəmidə təsdiq 
edilmiş iş 
təcrübəsi 
.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 
edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş 
trenajor hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş 
hazırlıq proqramı 

Müvafiq təhlükəsizlik 

və qoruyucu 
avadanlıqlar düzgün 

şəkildə istifadə edilir 

 
İşçi heyətin və 

gəminin 
təhlükəsizliyini təmin 

etmək üçün 

hazırlanmış 
prosedurlara daima 
riayət edilir 
 
İş praktikası 
qanunvericiliyin 
tələblərinə, davranış 
qaydalarına, işləmək 

üçün verilən icazələrə 

və ətraf mühitə dair 

meyarlara uyğundur 
 
İlk tibbi yardım 

zamanı tövsiyə və 

qadağan edilən 

davranış qaydaları 
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qabaqlayıcı tədbirlər 

.2 elektrik təhlükəsizliyi 

(Beynəlxalq Elektrotexniki 
Komissiyanın  IEC 600079-

17 nömrəli standartına 

istinad) 
.3 gəmi/sahil təhlükəsizliyi 
üzrə yoxlama siyahısı 
 
Məcəllədə nəzərdə tutulan 
yanacaqlara dair 
Təhlükəsizlik üzrə Məlumat 

Vərəqinə (SDS) istinad 
etməklə ilk tibbi yardım 

haqqında zəruri biliklər 

Məcəllənin tətbiq 
olunduğu 

gəmilərdə 
mühafizə, 

nəzarət, yanğınla 

mübarizə və 

yanğınsöndürmə 
sistemləri 
haqqında biliklər 

Məcəllədə nəzərdə tutulan 
yanacaqların alışması 
nəticəsində baş verən 

yanğınların aşkarlanması, 
söndürülməsi , eləcə də 

onlara nəzarət üzrə üsullar 

və yanğınla mübarizə 
avadanlıqları haqqında 

biliklər 

Aşağıdakılardan 

birinin və ya bir 
neçəsinin 

əsasında əldə 

edilmiş sübutun 

yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi
: 
.1 gəmidə təsdiq 
edilmiş iş 
təcrübəsi 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 
edilmiş təcrübə 

.3 təsdiq edilmiş 
trenajor hazırlığı 
.4 təsdiq edilmiş 
hazırlıq proqramı 

Problemin növü və 

həcmi dərhal 
müəyyən edilir, 

həmçinin ilkin olaraq 

həyata keçirilən 

tədbirlər Məcəllədə 
nəzərdə tutulan 
yanacaqlar üzrə 

fövqəladə hallarla 

mübarizəyə dair 

prosedurlara 
uyğundur 

 
Təxliyyə(evakuasiya)
, qəza halları zamanı 
avadanlıqların 

söndürülməsi və 

izolyasiya 
prosedurları  
Məcəllədə nəzərdə 
tutulan yanacaqlara 
uyğundur  

 

Bölmə A-V/4 

Qütb sularında istismar olunan gəmilərin kapitanları və kapitanın növbə köməkçilərinin 

hazırlığı və bacarığı üzrə məcburi minimal tələblər 

 

1 Qütb sularında istismar olunan gəmilərə dair ilkin hazırlıq üzrə sertifikatlaşdırılmağa hər bir 

namizəddən tələb olunur: 

.1 A-V/4-1 cədvəlinin 1-ci sütununda sadalanan tapşırıları, vəzifələri və öhdəlikləri yerinə 

yetirmək bacarığını nümayiş etdirmək; və 

.2 Aşağıda göstərilənlərə nail olduğuna dair sübut təqdim etmək: 

.1 A-V/4-1 cədvəlinin 2-ci sütununda sadalanan minimum bilik, anlayış və peşəkarlığın 

əldə olunması; və 
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.2 A-V/4-1 cədvəlinin 3-cü və 4-cü sütunlarında sadalanan bacarıqların nümayiş 

etdirilməsi və bacarıqların qiymətləndirilməsi üzrə meyarlara uyğun olaraq tələb edilən 

bacarıqlara dair standartlara. 
 

2 Qütb sularında istimar olunan gəmilərə dair xüsusi hazırlıq üzrə sertifikatlaşdırılmağa hər bir 

namizəddən tələb edilir: 

.1  A-V/4-2 cədvəlinin 1-ci sütununda sadalanan tapşırıları, vəzifələri və öhdəlikləri yerinə 

yetirmək bacarığını nümayiş etdirmək; və 

.2 Aşağıda göstərilənlərə nail olduğuna dair sübut təqdim etmək: 

.1 A-V/4-2 cədvəlinin 2-ci sütununda sadalanan minimum bilik, anlayış və peşəkarlığın 

əldə olunması; və 

.2 A-V/4-2 cədvəlinin 3-cü və 4-cü sütunlarında sadalanan bacarıqların nümayiş 

etdirilməsi və bacarıqların qiymətləndirilməsi üzrə meyarlara uyğun olaraq tələb edilən 

bacarıqlara dair standartlara. 

 

Cədvəl A-V/4-1 

Qütb sularında istismar olunan gəmilərə dair ilkin hazırlıq üzrə bacarıqlara dair minimal 

standandartların xüsusiyyətləri 

 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıq 
Bilik, anlayış və 

peşəkarlıq 

Bacarıqları 

nümayiş etdirmək 

üçün üsullar 

Bacarıqları 

qiymətləndirmək üçün 

meyarlar 

Qütb sularında 

istismar olunan 

gəmilərin 

təhlükəsiz 

idarəedilməsinə 

töhfə vermək 

Buzun 

xüsusiyyətləri və 

gəminin istismar 

olunduğu ərazilərdə 

gözlənilən buzların 

müxtəlif növləri 

haqqında zəruri 

biliklər: 

.1 buzun fizikası, 

müddəti, 

formalaşması, 

artımı, dövrü və 

ərimə mərhələsi 

.2 buzun növləri və 

qatılaşması 

.3 buzun təzyiqi və 

palyanması; 

.4 qar ilə ortülü 

buzlara sürtünmə; 

.5 gəmilərdə buzun 

yığılması, buzla 

örtülmənin 

təhlükəliliyi, buzla 

örtülmənin qarşısının 

alınması üzrə 

tədbirlər və buzla 

İmtahan və 

aşağıda 

göstərilənlərdən 

biri və ya bir 

neçəsi üzrə əldə 

edilmiş sübutların 

qiymətləndirilməsi: 

.1 iş üzrə təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.3 müvafiq 

hallarda, təsdiq 

edilmiş simulyator 

hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş 

hazırlıq proqramı 

Gəminin təhlükəsiz 

istismarı üçün buzun 

xüsusiyyətlərinin və 

əlamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi 
 

Buz haqqında nəşrlərdən 

və məcmuələrdən əldə 

edilən məlumatlar 

düzgün şəkildə şərh edilir 

və müvafiq qaydada 

tətbiq edilir. 
 

Gözlə görünən və 

peykdən çəkilmiş 

şəkillərdən istifadə 
 

Dənizdə formalaşan 

buzların simvollarınından 

istifadə (“egg chart”) 
 

Meteoloji və 

okeanoqrafik 

məlumatların buza dair 

məlumatlarla 

koordinasiya edilməsi 

 

Hava və buz şəraitinin 
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örtülmə zamanı 

seçimlər 

.6 müxtəlif 

ərazilərdə buz 

rejimləri; Arktika və 

Antarktida arasında 

əhəmiyyəlti fərqlər, 

bir və ya bir neçə 

illik buzlar, dəniz və 

sahil buzları 

.7 Buzda və hava 

şəraitində sürətli 

dəyişikliyin 

nəticələrini 

müəyyənləşdirmək 

məqsədilə buzun 

təsvirlərindən 

istifadə etmək 

.8 günəş şuasının 

buzun üzərində əks 

olunması 

nəticəsində 

buludlarda sarımtıl 

şüların əks olunması 

və “su səması” 

haqqında biliklər 

.9 Buz dağlarının və 

buz toplularının 

müxtəlif hərəkəti 

haqqında bilik 

.10 buzlarda 

qabarma-çəkilmə və 

cərəyanlar 

haqqında bilik 

.11 küləyin və 

cərəyanların buzlara 

təsiri haqqında bilik 

ölçulməsi və müşahidəsi 

dəqiq aparılır və 

təhlükəsiz keçid 

planlaşdırmasına 

uyğundur 
 

 

 Gəmin buzlu və 

aşağı temperatur 

şəraitində hərəkəti 

haqqında zəruri 

biliklər: 

.1 gəminin 

xüsusiyyətləri 

.2 gəminin tipi, 

gövdəsinin dizaynı 

.3 buzlu şəraitdə 

istismar edilmək 

üçün texniki tələblər 

.4 Buzlu şəraitə 

İmtahan və 

aşağıda 

göstərilənlərdən 

biri və ya bir 

neçəsi üzrə əldə 

edilmiş sübutların 

qiymətləndirilməsi: 

.1 iş üzrə təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 

edilmiş təcrübə 

Müxtəlif buzlu şəraitin və 

soyuq havanın təsirinin 

gəminin 

xüsusiyyətlərinin və 

məhdudiyyətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi 
 

Buzlu şəraitə daxil 

olmazdan əvvəl riskin 

qiymətləndirilməsi üzrə 

prosedurlar həyata 

keçirilmişdir 
 

Ballanst tanklarındakı 
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davamlılığa dair 

tələblər 

.5 Buz klassına dair 

məhdudiyyətlər 

.6 Göyərtə və 

mühərrik daxil 

olmaqla, gəmini 

soyuq hava 

şəraitinə 

uyğunlaşdırmaq və 

hazırlamaq 

.7 aşağı tempreratur 

sisteminin fəaliyyəti 

.8 buzlu və aşağı 

temperatur 

şəraitində avadanlıq 

və maşın 

qurğularından 

istifadənin 

məhdudluğu 

.9 Buzun təzyiqinin 

gövdəyə təsirinə 

nəzarət etmək 

.10 dəniz suyunu 

çəkən sistem, suyun 

götürülməsi, 

göyərtədəki 

qurğuların 

izolyasiyası və 

xüsusi sistemlər 

.3 müvafiq 

hallarda, təsdiq 

edilmiş simulyator 

hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş 

hazırlıq proqramı 

təmiz suyun donması 

haqqında anlayış 
 

Gəmini və heyəti buzlu 

və aşağı temperatur 

şəraitinə hazırlamaq 

məqsədilə qəbul edilmiş 

prinsiplərə və 

prosedurlara uyğun 

olaraq tədbirlər 

görülmüşdür 
 

Ünsiyyət bütün 

zamanlarda aydın, dəqiq 

və səmərəli yaxşı 

dənizçilərə xas olan 

şəkildə qurulmuşdur 

 

 Buzlu şəraitdə 

gəminin istismarı və 

manevr haqqında 

zəruri biliklər və 

bacarıq: 

.1 Buz və buz 

dağlarının olduöu 

şəraitdə təhlükəsiz 

sürət 

.2 ballast tanklarına 

nəzarət 

.3 qütb sularına 

yükləmə 

əməliyyatları 

.4 mühərrikin 

yüklənməsi və 

soyuma problemləri 

haqqında anlayış 

.5 buzlu şəraitdən 

keçərkən 

İmtahan və 

aşağıda 

göstərilənlərdən 

biri və ya bir 

neçəsi üzrə əldə 

edilmiş sübutların 

qiymətləndirilməsi: 

.1 iş üzrə təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.3 müvafiq 

hallarda, təsdiq 

edilmiş simulyator 

hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş 

hazırlıq proqramı 

Aşağı temperaturda 

yükləmə/boşaltma 

əməliyyatlarının və/və ya 

sərnişinlərin 

mindirilməsi/düşürülməsi, 

buzlanmaya görə ballast 

sularına nəzarət, 

mühərrikin 

temperaturunun 

yoxlanılması, buzlu 

şəraitdə lövbər 

salınmasına nəzarət və 

buzların yanından keçid 

üzrə tövsiyə olunan 

prosedurları düzgün 

şəkildə 

müəyyənləşdirmək 

məqsədilə Qütb Suları 

Məcəlləsini və Qütb 
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təhlükəsizlik 

prosedurları 

Sularında İstismara dair 

Təlimatdan istifadı 

etmək 
 

Radardan əldə edilən 

məlumatın şərhi və təhlili 

təhlükəli buzun 

xüsusiyyətlərinin 

müəyyənləşdirilməsinə 

dair xüsusi diqqət tələb 

edən müşahidə 

prosedurlarına uyğundur 
 

Elektron xəritələr və 

nəşrlər daxil olmaqla, 

naviqasiya xəritələrindən 

əldə edilən məlumat 

düzgündür, müvafiq 

qaydada qiymətləndirir 

və şərh edilir və münasib 

şəkildə tətbiq edilir 
 

Mövqemüəyyənetmə 

üzrə əsas metodlar tez-

tez təkrar olunur və 

mövcud şəraitə və buzlu 

sulardan keçidə ən 

uyğun şəkildədir 
 

Naviqasiya və rabitə 

sistemlərinin 

fəaliyyətinin yoxlanılması 

və testdən keçirilməsi en 

dairəsi və aşağı 

temperaturşəraitində 

istismara dair tövsiyələrə 

uyğundur 

Qanun tələblərinə 

uyğunluğa 

nəzarət etmək və 

olara uyğunluğu 

təmin emtək 

Qanunveriliyin 

müddəalarına dair 

zəruri biliklər: 

.1 Antarktika Sazişi 

və Qütb Suları 

Məcəlləsi 

.2 qütb sularında 

istismar edilən 

gəmilərdə qəzalara 

dair hesabat 

.3 fərqli və uzaq 

məkanlarda 

fəaliyyətin yerinə 

yetirilməsinə dair 

İmtahan və 

aşağıda 

göstərilənlərdən 

biri və ya bir 

neçəsi üzrə əldə 

edilmiş sübutların 

qiymətləndirilməsi: 

.1 iş üzrə təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.3 müvafiq 

Qütb sularında 

Gəmilərin istismarına 

dair Təlimatda müvafiq 

hissələri tapmaq və 

tətbiq etmək 
 

Rabitə yerli/regional və 

beynəlxalq standartlara 

uyğundur 

 

Müvafiq qaydalara, 

məcəllələrə və 

təcrübəyə dair 

qanunvericliyin tələbləri 
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BDT-nin standartları  hallarda, təsdiq 

edilmiş simulyator 

hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş 

hazırlıq proqramı 

müəyyən edilir 

Əməyin 

təhlükəsizliyi 

qaydalarını, qəza 

hallarına cavab 

tədbirlərini tətbiq 

etmək 

Heyətin 

hazırlanması, iş 

şəraiti və 

təhlükəsizlik 

haqqında zəruri 

biliklər: 

.1 A4 dəniz ərazisi 

və ona dair axtraış 

və xilasetmə üzrə 

rabitə qurğularının 

məhdudluğu daxil 

olmaqla, axtarış və 

xilasemtə üzrə 

hazırlıq və 

məsuliyyətin 

məhdudluğunu 

anlamaq 

.2 cavab tədbirləri 

haqqında anlayış 

.3 aşağı temperatur 

və ətrafın buzla 

örtüldüyü şəraitdə, 

şəxsi qorunma 

vasitələri, 

komandada işləmək 

və iş vaxtının 

məhdudluğu üzrə 

qütb ərazisinə xas 

olan şəraitdə heyət 

üçün əməyin 

təhlükəsizliyi 

qaydalarının qəbul 

edilməsi və tətbiqi 

.4 aşağı temperatura 

məruz qalan heyət 

üçün baş verə 

biləcək təhlükələri 

anlamaq 

.5 soyuq hava 

şəraitində baş verən 

yorğunluq, ilk tibbi 

yardımın 

göstərilməsi və 

heyətin əmin- 

amanlığı daxil 

İmtahan və 

aşağıda 

göstərilənlərdən 

biri və ya bir 

neçəsi üzrə əldə 

edilmiş sübutların 

qiymətləndirilməsi: 

.1 iş üzrə təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.3 müvafiq 

hallarda, təsdiq 

edilmiş simulyator 

hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş 

hazırlıq proqramı 

Gəmi və heyətin üzvü 

üçün təhlükəli şərait 

haqqında məlumatın 

müəyyənləşdirilməsi və 

bu məqsədlə ilkin 

tədbirlərin həyata 

keçirilməsi 

Fəaliyyətin 

təhlükəsizliyini və dəniz 

mühitinin çirklənməsinin 

qarşısının alınmasını 

təmin etmək üçün 

həayat keçirilən tədbirlər 

Qütb Sularında 

Gəmilərin İstismarına 

dair Təlimata, qəbul 

edilmiş prinsiplərə və 

prosedurlara uyğundur 
 

Əməyin təhlükəsizliyi 

qaydalarına riayət olunur 

və təhlükəsizlik, eləcə 

də qoruyucu  

avadanlıqlardan hər 

zaman düzgün istifadə 

edilir 
 

Cavab tədbirləri qəbul 

edilən planlara uyğundur 

və situasiyaya və qəza 

hallarının xüsusiyyətinə 

müvafiqdir 
 

Qanunvericiliyin müvafiq 

qaydalara, məcəllələrə 

və təcrübəyə uyğun olan 

müddəalarını düzgün 

qaydada müəyyənləşdirir 

və tətbiq edir 
 

Müvafiq təhlükəsizlik və 

qoruyucu vasitələr 

düzgün şəkildə istifadə 

edilir 
 

Nöqsanlar və 
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olmaqla, insan 

faktoru 

.6 şəxsi sağ qalma 

avadanlıqları və 

qrup üçün sağ 

qalma 

avadanlıqlarının 

istifadəsi  daxil 

olmaqla, sağ 

qalmağa dair 

tələblər 

.7 gəminin 

gövdəsinə və 

avadanlıqlara dəyə 

biləcək sıx-sıx baş 

verən zərərlər və 

onlardan 

qorunmağa dair 

anlayış 

.8 gəminin 

stabilliyinə və 

suyaoturumuna 

təsiri daxil olmaqla, 

göyərtədəki 

qurğuların buzla 

örtürülməsi 

.9 buz yığımı üzrə 

amillər daxil 

olmaqla, buzun 

qarşısının alınması 

və təmizlənməsi 

.10 səs və titrəmə 

səbəbindən 

yorğunluq 

pronlemlərini 

anlamaq 

.11 bunker 

yanacağı, ərzaq və 

əlavə geyim kimi 

əlavə ehtiyatlara 

olan tələbatın 

müəyyənləşdirilməsi 

zədələnmə aşkar edilir 

və müvafiq qaydada 

məruzə edilir 

Çirkləndirmənin 

qarşısının 

alınmasına  dair 

tələblərə 

uyğunluğu təmin 

etmək və ətraf-

mühitə 

təhlükənin 

Ətraf-mühitə dair 

amillər və qaydalar 

haqqında zəruri 

biliklər: 

.1 axıdılma ilə 

əlaqədar dənizdə 

xüsusilə həssas 

olan əraziləri 

 Qanunvericiliyin müvafiq 

qaydalar, məcəllələr və 

təcrübəyə dair 

müddəaları 

müəyyənləşdirilir 
 

Qütb Məcəlləsində 

nəzərdə tutulan gəmi 

axıdılmalarına dair 
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qarşısının 

alınması 

müəyyənləşdirmək 

.2 gəmilərin 

istismarının 

qadağan edildiyi və 

ya qarşısının 

alınmalı olduğu 

əraziləri 

müəyyənləşdirmək 

.3 Dənizin 

gəmilərdən 

çirkləndirilməsinin 

qarşısının alınması 

haqqında 

Beynəlxalq Məcəllə 

(MARPOL) ilə 

müəyyənləşdirilən 

xüsusi ərazilər 

.4 neft dağılmaları 

zamanı istifadə 

edilən 

avadanlıqdan 

istifadə 

imkanlarının 

məhdudluğu 

haqqında anlayışı 

olmaq 

.5 böyük həcmdə 

zibil, lyal suları və 

çirkab sularının 

öhdəsindən 

gəlmək üçün 

planlaşdırma 

.6 infrastrukturun 

çatışmazlığı 

.7 buzlu şəraitdə 

neft dağılmaları  və 

çirklənmə, o 

cümlədən onların 

yaradacağı 

nəticələr 

məhdudiyyətləri düzgün 

şəkildə 

müəyyənləşdirir/seçir 
 

Gəmilərədn axıdılmaya 

dair məhdudiyyətləri və 

zibillərin saxlanılması 

üzrə planları 

müəyyənləşdirmək 

məqsədilə Qütb 

sularında gəmilərin 

istismarına dair 

Təlimatı/Zibillərin 

İdarəedilməsi Planını 

düzgün şəkildə tətbiq 

edir 
 

Qoruqlar, ekoloji irs 

parkları, köçəri heyvanlar 

üçün nəzərdə tutulmuş 

yollar və s. kimi  

ərazilərdən yayınmaq 

haqqında məlumatları 

ehtiva edən müddəaları 

müəyyənləşdirmək 

(MARPOL, Antarktida 

Sazişi 

 

Qütb sularından keçid 

zamanı nəzərə alınmalı 

olan zibillərin 

idarədilməsi üzrə amilləri 

müəyyənləşdirmək 

 

Cədvəl A-V/4-2 

Qütb sularında istismar edilən gəmilərə dair xüsusi hazırlıq üzrə bacarıqlara dair 

minimal standartların xüsusiyyətləri 

 

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıq Bilik, anlayış və Bacarıqları Bacarıqları 
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peşəkarlıq nümayiş etdirmək 

üçün üsullar 

qiymətləndirmək 

üçün meyarlar 

Qütb sularında 

səfərin 

planlaşdırılması 

və həyata 

keçirilməsi 

Səfərin planlaşdırılması 

və məruzə etmə 

haqqında zəruri biliklər: 

.1 məlumat mənbələri 

.2 qütb sularında 

üzgüçülük zamanı 

məruzə etmə qaydaları 

.3 mümkün olduğu 

zaman buzlardan 

qorunmaq məqsədilə 

təhlükəsiz marşrutun 

hazırlanması və keçidin 

planlaşdırılması 

.4 qütblərdə üzgüçülük 

zamanı hidroqrafik 

məlumatların və 

xəritələrin məhdudluğunu 

nəzərə almaq və mövcud 

məlumatların təhlükəsiz 

üzgüçülüküçün 

müvafiqliyin müəyyən 

edilməsi bacarıqları 

.5 hərəkət edən buzlar 

üçün planlaşdırılmış 

marşrutdan kənara 

çıxmaq və ona dəyişiklər 

etmək 

 

Avadanlıqların 

məhdudluğu haqqında 

biliklər: 

.1 qütblərdə sahildə 

naviqasiya 

avadanlıqlarınınməhdudl

uğu ilə əlaqədar risklər 

haqqında anlayış və 

onları müəyyənləşdirmək 

.2 kompaslarda en 

dairəsinə dair xətaları 

anlamaq və tanımaq 

.3 Radarda hədəfləri və 

buzun xüsusiyyətlərinin 

fəqləndirilməsi üzrə 

məhdudiyyəti anlamaq 

və müəyyənləşdirmək 

.4 En dairəsində elektron 

İmtahan və aşağıda 

göstərilənlərdən 

biri və ya bir neçəsi 

üzrə əldə edilmiş 

sübutların 

qiymətləndirilməsi: 

.1 iş üzrə təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.3 müvafiq 

hallarda, təsdiq 

edilmiş simulyator 

hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş 

hazırlıq proqramı 

Səfər üçün tələb 

edilən 

avadanlıqlar, 

xəritələr və 

naviqasiyaya dair 

nəşrlər 

nömrələnmişdir və 

səfərin 

təhlükəsizlik 

həyata 

keçirilməsinə 

uyğundur 

 

Planlaşdırılan 

marşrut üzrə 

səbəblər müvafiq 

mənbələrə və 

nəşrlərə, statistik 

məlumatlara və 

rabitə və 

naviqasiya 

sistemlərinin 

məhdudluğuna dair 

əldə edilən 

faktlarla 

dəstəklənir 
 

Səfər planı qütb 

suları üzrə 

tənzimləyici 

rejimlərini və buzlu 

sularda bələdçi 

xidmətinin zəruriliyi 

və/və ya buzqırma 

üzrə köməklik 

göstərilməsini 

düzgün şəkildə 

müəyyənləşdirir 

 

Ehtimal edilən 

bütün naviqasiya 

riskləri düzgün 

şəkildə 

müəyyənləşdirilmiş

dir 

 

Mövqe, gəminin 
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mövqemüəyyənetmə 

sistemlərinə dair 

mədudiyyəti anlamaq və 

müəyyən etmək 

.5 dəniz xəritələrində və 

bələdçilərin təsvirlərində 

məhdudiyyəti anlamaq 

və müəyyənləşdirmək 

.6 rabitə sistemlərində 

məhdudiyyəti anlamaq 

və müəyyənləşdirmək 

kursu, məsafə və 

vaxt hesablamaları 

naviqasiya 

avadanlığı üzrə 

qəbul edilmiş 

dəqiqlik 

standartları 

çərçivəsində 

düzgündür 

 

 

Qütb sularında 

istismar olunan 

gəmilərin 

təhlükəsiz 

istismarını 

nəzarət etmək 

Buzlu şəraitdə gəmini 

istismar etmək və 

manevr etmək haqqında 

bilik və bacarıq: 

.1 Buz dağlarıdaxil 

olmaqla,  buza 

yaxınlaşmazdan əvvəl 

küləyi, qaranlığı, 

təpəlikləri, dumanı və 

buzun təzyiqini nəzərə 

almaqla hazırlıq və riskin 

qiymətləndirilməsi 

.2  Buzqıranlarla, ərazidə 

olan digər gəmilərlə və 

Xilasetmə əməliyyatları 

üzrə koordinasiya 

mərkəzi ilə rabitə əlaqəsi 

qurmaq 

.3 Buzlu şəraitə və ya 

buzlar arasındadı su 

sahəsi və ya buzlardakı 

çatlar kimi açıq su 

hövzəsinə təhlükəsiz 

daxil olmaq və həmin 

ərazidən təhlükəsiz 

çıxmaq, buz dağlarından 

və təhlükəli buzlu 

şəraitdən  yayınmaq,  

buz dağları ilə təhlükəsiz 

məsafənin saxlanması 

üçün şərtlər haqqında 

anlayış və təsvir etmə 

.4 buzun döyəclənməsi 

prosedurlarını, o 

cümlədən ikiqat və birqat 

döyəcləmə keçidini 

anlamaq və təsvir etmək 

İmtahan və aşağıda 

göstərilənlərdən 

biri və ya bir neçəsi 

üzrə əldə edilmiş 

sübutların 

qiymətləndirilməsi: 

.1 iş üzrə təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.3 müvafiq 

hallarda, təsdiq 

edilmiş simulyator 

hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş 

hazırlıq proqramı 

Buzlu şəraitdə 

naviqasiya ilə 

əlaqədar bütün 

qərarlar gəminin 

manevri və 

mühərrikinin 

xüsusiyyətlərinə, 

həminin  qütb 

sularında 

naviqasiya zamanı 

gözlənilən gücə 

əsaslanır 

 

Rabitə əlaqəsi 

yaratmaq 

bacarıqlarını 

nümayiş etdirmək, 

Büzlü şəraitdə 

marşrutun 

seçilməsini sorğu 

etmək, 

planlaşdırmaq və 

buzlu şəraitdə 

səfəri başlamaq 

 

Buzla əqlədar 

mümkün olan 

bütün risklər 

düzgün 

müəyyənləşdirilir 

 

Körpüyə yanalma, 

lövbərdə dayanma, 

yükləmə və ballas 

əməliyyatları ilə 

əlaqədar bütün 

qərarlar gəminin 
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.5 ətraf mühitə dair 

şərtlər, gəmi avadanlığı 

və gəminin buz klasına 

əsasın gəmi kapitını 

körpüsündə növbənin 

artırılmasınına dair 

ehtiyacı anlamaq və 

müəyyən etmək 

.6 radarda müşahidə 

edildikcə müxtəlif buz 

şəraitinin təsvirini 

anlamaq 

.7 buzqırma müşayiəti 

üzrə terminologiyanı, 

rabitəni anlmaq və 

buzqıranların 

istiqamətinə yönəlmə və 

müşayiət edən nəqliyyat 

vasitəsinə nəzarət etmə 

.8 yolun kəsilməsinin 

qarşını almaq və yolu 

kəsilmiş gəmini azad 

etmək üzrə üsuları, o 

cümlədən yol kəsilmənin 

nəticələrini anlamaq 

.9 buzlu şəraitdə 

yedəkləmə və 

xilasetməni, o cümlədən 

istismar ilə əlaqədar 

riskləri anlamaq 

.10 müxtəlif bərkliliyə və 

ölçüyə malik buzlu 

şəraitdə, o cümlədən  

eyni anda dönmə və 

arxaya doöru hərəkət 

etmə kimi buzlu şəraitdə 

naviqasiya ilə əlqədar 

risklər zamanı gəminin 

idarə edilməsi 

.11 müxtəlif  növlü 

hərəkətverici qurğular və 

sükan sistemlərindən, 

eləcə də gəmini buzlu 

şəraitdə istismar edərkən 

zədələnmənin qarşısını 

almaq üçün 

məhdudiyyətlərdən 

istifadə etmək 

manevr etməsinə 

və mühərrikin 

xüsusiyyətlərinə, 

gəminin ehtimal 

edilən gücünə 

əsaslanır və Qütb 

Suları Məcəlləsinə 

uyğun olan 

təlimatlara və 

beynəlxalq 

sazişlərə 

müvafiqdir 

 

Buzlu şəraitdə 

gəminin hərəkətini 

və orta bərkliliyə 

malik buzların 

arasında keçərkən 

gəminin manevrini 

təhükəsiz şəkildə 

nümayiş 

etdirmək(1/10-5/10 

bərklilik dərəcəsi) 

 

Buzlu şəraitdə 

gəminin hərəkətini 

və qatı bərkliliyə 

malik buzların 

arasında keçərkən 

gəminin manevrini 

təhükəsiz şəkildə 

nümayiş 

etdirmək(6/10-

10/10 bərklilik 

dərəcəsi) 

 

Əməliyyatlar 

planlaşdırılmışdır 

və əməliyyatların 

təhlükəsizliyinin 

təmin edilmsəi və 

dəniz mühitinin 

çirkləndirilməsinin 

qarşısının 

alınmasına dair 

qəbul edilmiş 

qaydalara və 

prosedurlara 
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.12 yana əyilmə və 

suyaoturum 

sistemlərindən istifadə, 

buzlu şəraitdə ballast və 

gəminin tarazlığı ilə 

əlaqədar risklər 

.13 buzla örtülü sularda 

doka daxil olma və 

çıxma, o cümlədən 

istismar ilə əlaqədar 

risklər və buzlu şəraitdə 

təhlükəsiz şəkildə doka 

daxil olma və çıxma üzrə 

müxtəlif üsullar 

.14 buzlu şəraitdə 

lövbərdə dayanmaq, 

həmçinin lövbər sistemi 

üçün təhlükələr  - klüz 

borularında buz yığını və 

takelajı dənizin dibinə 

oturtmaq 

.15 qütblərdə görüntüyə 

təsir edən və dınizdə 

buxarlanmaya, günəş 

şuasının buzun üzərində 

əks olunması nəticəsində 

buludlarda sarımtıl şüların 

əks olunmasına,  “su 

səması”na və 

refraksiyaya şərait 

yarada biləcək şəraiti 

anlamaq 

uyğun olaraq 

həyata keçirilir 

 

Naviqasiya 

təhlükəsizliyi 

naviqasiya 

strategiyası və 

gəminin sürətinin 

və mövqeyinin 

müxtəlif tipli buzlu 

şəraitə 

uyğunlaşdırılması 

əsasında təmin 

edilir 

 

Tədbirlər soyuq 

temperaturlu 

ərazilərdə  lövbər 

sistemindən 

istifadəyə imkan 

verir 

 

Tədbirlər 

buzqıranlarla 

yedəyə alınma, 

həmçinin dar 

keçiddən keçərkən 

yedəkləmə 

əməliyyatına 

hazırlığa dair 

prinsip və 

prosedurlara 

uyğun olaraq 

həyata keçirilir  

Gəmi heyətinin 

və sərnişinlərin 

təhlükəsizliyini, 

xilasetmə, 

yanğınla 

mübarizə və 

digər 

təhlükəsizlik 

sistemlərinin 

işlək  olmasını 

təmin etmək 

Təhlükəsizliyə dair 

biliklər: 

.1 buzlu şəraitdə və buzla 

ortülü sularda gəmini tərk 

etmək və sağ qalmaq 

üzrə prosedurları və 

üsulları anlamaq; 

.2 Aşağı temperaturlu 

hava şəraiti ilə əlaqədar 

olaraq yanğınla mübarizə 

sistemlərinin və xilasedici 

vasitələrin 

məhdudluğunu anlamaq 

.3 Buzlu və aşağı 

İmtahan və aşağıda 

göstərilənlərdən 

biri və ya bir neçəsi 

üzrə əldə edilmiş 

sübutların 

qiymətləndirilməsi: 

.1 iş üzrə təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.2 hazırlıq 

gəmisində təsdiq 

edilmiş təcrübə 

.3 müvafiq 

hallarda, təsdiq 

edilmiş simulyator 

Cavab tədbirləri 

hazırlanmış plan və 

prosedurlara 

uyğundur, o 

cümlədən 

situasiyaya və 

qəza hallarının 

xüsusiyyətinə 

müvafiqdir 
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temperaturlu şəraitlərdə 

qəza halları üzrə 

təlimlərin keçirilməsi ilə 

əlaqədar xüsusi 

yanaşmanı anlamaq 

.4 Buzlu və aşağı 

temperaturlu hava və su 

şəraitlərdə qəza hallarına 

qarşı cavab tədbirlərinin 

keçirilməsi ilə əlaqədar 

xüsusi yanaşmanı 

anlamaq 

hazırlığı 

.4 təsdiq edilmiş 

hazırlıq proqramı 

 

 

 

 

 

 

ФЯСИЛ ВЫ 

ГЯЗА ЩАЛЛАРЫ, ЯMЯЙИН TƏHLÜKƏSİZLİYİ, MÜHAFİZƏ, TИББИ ГУЛЛУГ 

 ВЯ САЬ ГАЛЫБ ЙАШАMАГЛА БАЬЛЫ  ФУНКСИЙАЛАР ÜZRƏ  

 TЯЛЯБЛЯР 

Бюлmя А-ВЫ/1 

Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik qaydaları ilə tanışlıq, zəruri hazırlıq və təlimata dair məcburi 

minimal tələblər 

Təhlükəsizlik qaydaları ilə tanışlıq üzrə hazırlıq 

1 Сярнишин олmайан бцtцн шяхсляр хидmяtи вязифялярин вя йа ишлярин ижрасы цчцн эяmийя tяйин 

олунанадяк саь галыб йашаmаг цсулларына mцнасибяtдя tягдир олунmуш tанышлыг щазырлыьы 

курслары кечmяли вя йа Б щиссясиндя верилmиш рящбярлийи нязяря алmагла кифайяt гядяр mялуmаt 

вя tялиmаt алmалыдырлар ки: 

.1 эяmидяки диэяр şəxslərlə tящлцкясизлийин ясас mясяляляри цзря цнсиййяtдя ола билсинляр 

вя вя гяза-хябярдаредижи сигнализасийанын сиmвол, ишаря вя сигналлар шяклиндя tягдиm 

олунmуш tящлцкясизлик цзря mялуmаtыны анлайа билсинляр; 

.2 ашаьыдакы щаллар баш вердикдя ня едяжяклярини билсинляр: 

.2.1  инсан борtдан кянара йыхылыбса; 

.2.2  йаньын вя йа tцсtц ашкар едилибся; вя йа 

.2.3  йаньын вя йа эяmини tярк еtmяк сигналы верилибся; 
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.3  tопланmа йерлярини, mинmя вя tяхлиййя йолларыны mцяййянляшдиря билибляр; 

.4 хиласедижи ъилеtлярин йерини  вя  онлардан исtифадя едя билсинляр; 

.5 щяйяжан галдырmаьы бажарсынлар вя portativ одсюндцрянлярдян исtифадя еtmяк 

щаггында ясас биликляря mалик олсунлар. 

.6 бядбяхt щадися заmаны вя йа эяmидя олан tибби кюmяйя mцражияt еtmяздян яввял, 

tибби йардыmын tяляб едилдийи диэяр шяраиtлярдя tяжили  щярякяtляр эюря билсинляр; вя  

.7 эяmинин эювдясиндяки дяликлярин баьлаmасына хидmяt еtmяйян, конкреt эяmидя 

йаньына гаршы, havakeçirməyən və сукечирmяйян диэяр гапылары баьлайыб ача 

билсинляр. 

 

Илкин щазырлыг  

2 Эяmинин исtисmары заmаны tящлцкясизлик вя йа чиркляндирmянин гаршысыны алmаг цзря 

ющдялийи олан эяmи щейяtинин цзвц киmи эяmидя щяр щансы бир вязифядя олmагла чалышан вя йа 

ишя эюtцрцлян дянизчиляр, онлара эяmидя  щяр щансы бир ющдялик  mцяййянляшдирилянядяк:  

.1 mцвафиг tягдир едилmиш илкин щазырлыг вя йа tялиmаt алmалыдырлар: 

.1.1  А-ВЫ/1-1 жядвялиндя шярщ олунан саь галыб йашаmаг цсуллары цзря; 

.1.2  йаньын tящлцкясизлийи вя А-ВЫ/1-2 жядвялиндя шярщ олундуьу киmи йаньынла 
mцбаризя цзря; 

.1.3  А-ВЫ/1-3 жядвялиндя шярщ олундуьу киmи илкин tибби йардыm эюсtярmяк цзря; вя 

.1.4  А-ВЫ/1-4 жядвялиндя шярщ олундуьу киmи шяхси tящлцкясизлик вя ижtиmаи вязифяляр 
цзря; 

.2 А-ВЫ/1-1; А-ВЫ/1-2; А-ВЫ/1-3 вя А-ВЫ/1-4 жядвялляринин 1-жи сцtунунда садаланан 

tapşırıqların, вязифялярин вя mясулиййяtлярин ижрасы цзря сяришtянин tяляб олунан 

сtандарtына чаtдыгларынын  сцбуtуну ашаьыдакы йолларла tягдиm еtmялидирляр: 

.2.1  йухарыда эюсtярилян жядвяллярин 3 və 4-жц сцtунларында сяришtянин нцmайиш 

еtдирилmяси mеtодларына вя гийmяtляндирилmяси цчцн mейарлара mцвафиг олараг 

сяришtя эюсtярmялидирляр; 

.2.2  йухарыда эюсtярилян жядвяллярин 2- жи сцtунунда садаланан mясяляляри ящаtя 

едян tягдир олунmуш щазырлыьын эедишиндя сиtеmаtик гийmяtляндирmя иля вя йа 

иmtащанларла. 

3   Zəruri hazırlıq üzrə 2-ci bəndə uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmış dənizçilər, A-VI/1-1 və A-VI/1-2 

nömrəli  cədvəllərin 1-ci sütununda sadalanan tapşırıqları, vəzifələri və öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün,  

bacarıqlar üzrə tələb edilən standartlara uyğunluğu haqqında hər 5 ildə bir dəfə sübut təqdim etməlidir. 

4   Tərəflər bacarıqlar üzrə tələb edilən standartlara uyğunluq qismində aşağıdakı sahələr üzrə hazırlıq 

və təcrübəni qəbul edə bilər: 

.1 A-VI/1-1 cədvəlində nəzərdə tutulan sağ qalmaq uğrunda mübarizə üsulları: 

.1.1 Xilasedici jileti geyinmək; 

.1.2 Xilasedici jileti geyinmiş şəkildə gəmidən xilasedici sala minmək; 

.1.3 Sağ qalmaq şansını artırmaq məqsədilə xilasedici qayığa minmək üçün ilkin tədbirlər 

həyata keçirmək; 

.1.4 Üzən lövbəri suya salmaq; 

.1.5 Xilasedici salların avadanlıqlarından istifadə etmək; 

.1.6 Radio avadanlığı daxil olmaqla, olduğu yeri müəyyən edən cihazlardan istifadə etmək. 

.2 A-VI/1-2 nömrəli cədvəldə nəzərdə tutulan yanğının qarşısının alınması və yanğınla mübarizə: 

.2.1 Müstəqil nəfəsalma sistemindən ibarət əleyhqazlardan istifadə; və 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-nin müvafiq Model Kursun(ların)dan istifadə edilə bilər 
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.2.2 Tüstü ilə dolu otaqda xilasetmə əməliyyatları həyata keçirərkən, nəfəsalma aparatlarını 

geyinmiş şəkildə gəmidə təsdiq edilmiş tüstü əmələgətirən avadanlıqlardan istifadə 

etmək 

5   Адmинисtрасийа  щесаб еtся ки, сярнишин эяmиляри олmайан цmуmи tуtуmу 500 tондан арtыг 

олан бейнялхалг сяфярляря хидmяt едян эяmи вя tанкерляря mцнасибяtдя эяmинин юлчцляри вя 

сяфярлярин даваmиййяtи вя йа харакtери бу бюлmянин  tялябляринин tаm tяtбиги  цчцн  

mягсядяуйьун вя йа деmяк олар ки, гяtиййян mцmкцн дейил, эяmидяки инсанларын, эяmинин, 

яmлакын, щабеля дяниз mцщиtинин mцщафизяси tящлцкясизлийини нязяря алmагла беля эяmи вя йа 

эяmи синифляринин дянизчилярини mцяййян дяряжядя бязи tяляблярдян азад едя биляр. 

 

Cядвял А-VI /1-1 

Sağ qalmaq uğrunda mübarizə üsulları üzrə bacarıqlara dair tələb edilən minimal standartların 

xüsusiyyətləri 

 Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

Bacarıq 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

BACARIĞI НЦMАЙИШ ЕTДИРЯН 

MЕTОДЛАР 

BACARIĞI 

ГИЙMЯTЛЯНДИР

MЯК 

ЦЧЦН  

MЕЙАРЛАР 

Эяmини tярк едяркян 
дяниздя саь галmаг 

Toqquşma, yanğın, 

gəminin batmsı kimi baş 
vermə ehtimalı olan 

fövqəladə hadisələrin 

növləri 
Адяtян эяmидя mювжуд 
олан  хиласедижи васиtялярин 
нювляри 
Xilasedici sal və ya 
qayıqların avadanlıqları 

Fərdi xilasetmə 
vasitələrinin олдуьу йер  

Ашаьыдакылары дахил едяряк 
саь галmагла ялагядар 
принсипляр: 

.1 щазырлыг вя tядрисин 
(təlimin) ящяmиййяtи 

.2 индивидуал mцщафизя 
(fərdi qoruyucu) 

эейиmи вя      tяжщизаt 

(avadanlıq) 

.3 исtянилян гязайа щазыр 
олmаq зяруряtи 

.4 хиласедижи qayıq вя 
салларын олдuьu    йеря 
чаьырылmаг коmандасы 
верилян заmан йериня 
йеtирилmяли олан 
щярякяtляр 

.5 эяmини tярк едян 
заmан йериня    
йеtирилmяли олан 
щярякяtляр 

Сяришtяни ашаьыдакылар цзяриндя 
пракtик нцmайишини дахил едяряк, 
tягдир олунmуш tялиm вя йа 
щазырлыг курсу  вя йа эяmидя вя 
иmtащанда tягдир олунmуш иш 
tяжрцбяси ясасында ялдя олунmуш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси: 

.1 хиласедижи jилеtин эейинилmяси 

.2 щидрокосtйуmун эейинилmяси вя 
исtифадяси 

.3 щцндцрлцкдян суйа  tящлцкясиз 
tулланmа 

.4 яйниндя эейинилmиш хиласедижи 
jилеt  олан заmан алt-цсt  олmуш  
салын чеврилmяси 

.5 хиласедижи jилеtля цзmяк 

.6 хиласедижи jилеtсиз суда галmаг 
бажарыьы 

.7 хиласедижи jилеtля эяmидян вя 

судан хиласедижи qayığa оtурmaг 

.8 хиласедижи шлйупка вя салда, саь 
галmаг шансынын арtырылmасы 
цчцн илкин щярякяtлярин йериня 
йеtирилmяси 

.9 цзян лювбярин гойулушу 

.10 хиласедижи шлйупканын  вя салын 
аваданлыьы иля ялагядар иш 

.11 радиоаваданлыьы дахил еtmякля, 
олдуьу йери tяйин еtmяйя иmкан 
верян гурьуларла ялагядар иш 

Tопланtы йериня 
саьырыш сигналыны 
tяйин еtдикдян 
сонра йериня 
йеtирилян щярякяtляр 
гянаяtбяхшдир вя 
mцяййян олунmуш 
проседурлара 
mцвафигдир. 

Вахtын сечилmяси, 
индивидуал 
щярякяtлярин 
ардыжыллыьы, цсtцнлцк 
tяшкил едян шяраиt 
вя шярtляря уйьун 
эялир вя саь 
галmаг цчцн 
горху йарадан 
поtенсиал 
tящлцкяни 
mиниmуmа ендирир. 

Хиласедижи 
шлйупкайа вя сала 
дцшmяйин цсуллары 
mцвафигдир вя 
диэяр гязайа 
уьрайанлар цчцн 
tящлцкя йараtmыр. 

Эяmини tярк 
едяндян сонра 
олан илкин 
щярякяtляря вя 
суда оларкян 
едилян проседур 
вя щярякяtляр саь 
галmаmаг цчцн  
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.6 суда олан заmан 
йериня йеtирлmяли  олан 
щярякtляр 

.7 хиласедижи qayıq вя 
салда олан заmан 
йериня йеtирлmяли олан 
щярякяtляр 

.8 гязайа уьрайанлары 
горхудан  (qarşı) ясас      
tящлцкяляр 

горхуну 
mиниmуmа ендирир. 

   

 

Cядвял А-ВЫ / 1-2 

Yanğının qarşısının alınması və yanğınla mübarizə üzrə bacarıqlara dair tələb edilən minimal 

standartların xüsusiyyətləri 

 

 Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

BACARIQ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 
BACARIĞI НЦMАЙИШ ЕTДИРЯН 

MЕTОДЛАР 

BACARIĞI 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 

ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Йаньын рискинин 
mиниmуmлашдырылmасы 
вя йаньын 
вязиййяtиндя йаньынын 
гаршысыны ала биляжяк 
фяалиййяtин 
щазырлылыьынын 
сахланылmасы  

Эяmидя йаньынла 
mцбаризянин tяшкили  

Йаньын ялейщиня васиtялярин 

olduğu yer вя фювгяладя 
вязиййяt йоллары 

Yanğın və partlayışın tərkib 

hissələri (yanğın üçbucağı) 

Алышmанын нювляри вя 
mянбяляри 

Алышан mаtериаллар, йаньын 
заmаны олан tящлцкя вя 
аловун йайылmасы  

Даиmи сайыглыг зяруряtи  

Эяmинин эюйярtясиндя 
щяйаtа кечирилmяси зярури олан 
hərəkətlər 

Yanğın və tüstü detektorları 
və avtomatik həyəcan siqnalı 
sistemi 

Йаньынын tяснифаtы вя исtифадя 
олунан йаньынсюндцрmя 
васиtяляри   

Tяsдир олунmуш tялиmаt вя йа 
tяsдир олунmуш щазырлыг курсунун 
ясасында алынmыш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси 

Йаньын щаггында 
mялуmаtы алынаркян 
эюрцлян илк щярякяt, tясдиг 
олунmуш tяжрцбя вя 
проседуралара уйьун 
эялир. 

Tопланmа йериня 
йыьышmаг сигналы tяйин 
олундугдан сонра ижра 
олунан фяалиййяtляр 
mцяййян едилmиш 
проседуралара уйьун эялир 
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Йаньынла mцбаризя 

aparmaq və yanğını 
söndürmək 

Йаньынla mübarizə 

аваданлыqları вя onların 
gəmidə olduğu yerləri 

Ашаьыдакылар щаггында 
tялиmаt: 

.1  сtасионар гурьулар 

.2  йаньыnсюндцрənlərin 
geyimi 

.3  шяхси аваданлыгlar 

.4  йаньын ялейщиня 
mеханизm вя аваданлыг 

.5  йаньынла mцбаризя 
mеtодлары 

.6  yanğınсюндцрян vasitələr 

.7 йаньынла mцбаризя 
проседурлары 

.8 yanğınla mübarizə və 

xilasetmə zamanı nəfəsalma 
aparatlarında istifadə 

Tяsдир олунmуш tялиmаt вя йа 
бажарыьын йохланылmасы цчцн реал 
вязиййяtлярля цсt-цсtя дцшян 
щазырлыг шярtляринин tяmин олундуьу 
йерлярдя (mясялян; эяmинин 
шярtляринин tяглид олунmасы) вя яэяр 
mцmкцндцрся вя mягсядя 
уйьундурса,эежя шяраиtиндя олан 
tягдир олунmуш щазырлыг курсунун 
эедишаtы ясасында ялдя олунmуш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси ; 

.1 дашынан (səyyar) 
одсюндцрянлярин mцхtялиф 
нювляриндян исtифадя еtmяк 

.2 авtоноm (tяжрид олунmуш) няфяс 
верян апараtлардан исtифадя 
еtmяк 

.3 бюйцк олmайан йаньын ожаьыны, 
mясялян: елекtрик mяфtилляриндян  
йанmа, нефtдян,пропандан 
йанmа ожагларыны сюндцрmяк 

.4 йыьжаm/сяпижи шырнаг верян 
борудан исtифадя еtmякля эениш 
йаньын ожагларыны сюндцрmяк 

.5 кюпцк, порошок (tоз дярmан) вя 
диэяр уйьун эялян киmйяви 
васиtялярин кюmяйи иля йаньынын 
сюндцрцлmяси 

.6 хиласедижи лəрля, лакин tяняффцс 
верижи апараtсыз, йцксяк ящаtя 
даирясиня mалик олан кюпцйцн 
верилдийи йеря дахил олmаг вя 
орадан кечmяк 

.7 tцсtц иля долу, баьлы йердя, 
авtоноm няфяс верижи апараtла 
йаньынла mцбаризя 

.8 tцсtц иля долу, алов бцрцйян  
йашайыш йери вя йа mашын 
шюбясини tяглид едян йердя су 
дуmаны вя йа диэяр уйьун эялян 
одсюндцрян  mаддялярдян 
исtифадя еtmякля йаньынын 
сюндцрцлmяси 

.9 су дуmаны вя сяпижи бору, гуру 
киmйяви порошок вя йа кюпцйцн 
кюmяйи иля нефt йаьынларынын 
сюндцрцлmяси 

.10 tяняффцс верижи апараtлардан 
исtифадя еtmякля, tцсtц иля долу 
йердя инсанын хилас едилmяси          

Эейиm вя tяжщизаt 
йаньынла mцбаризя 
яmялиййаtынын харакtериня 
mцвафигдир. 

Айрыжа щярякяtлярин 
вахtынын сечилmяси вя 
ардыжыллыьы, цсtцнлцк tяшкил 
едян шяраиt вя шярtляря 
mцвафигдир. 

Йаньынын сюндцрцлmясини 
mцвафиг проседурлар, 
tехника вя одсюндцрян 
mаддялярдян исtифадя 
еtmякля наил олунур. 

Tяняффцс верижи 
апараtлардан исtифадя 
еtmяк проседур вя 
tехникасы tяжрцбядя гябул 
олунmушлара вя 
проседурлара mцвафигдир.  

 

Cədvəl А-VI / 1-3 

Ilk elementar tibbi yardım üzrə bacarıqlara dair tələb edilən minimal standartların 

xüsusiyyətləri 

 

 Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 
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BACARIQ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 
BACARIĞI НЦMАЙИШ ЕTДИРЯН 

MЕTОДЛАР 

BACARIĞI 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 
ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Tибби йардыm 
tяляб едян  
бядбяхt щадися 
вя йа  диэяр  
сиtуасийаларда 
tяжили tядбирлярин 
эюрцлmяси 

Zərərçəkmiş şəxslərin 

ehtiyaclarının və şəxsi 

təhlükəsizlik üçün 

risklərin 
qiymətləndirilməsi 

Инсан бядянинин 
анаtоmийасы вя 
организmин функсийасы 
haqqında anlayış 

Fövqəladə hadisələr 

zamanı yerinə 

yetirilməli olan 
təxirəsalınmaz 

tədbirlər haqqında 

anlayış , o cümlədən 
aşağıdakılar üzrə 

bacarıq: 

1. зярярчякmишин 
дцзэцн 
узадылmасы 

2. щуша эяtирmя 
цсуллары 

3. ганахmаны 
сахлаmаг 

4. шок вязиййяtиндян 
чыхарmаг цчцн 
зярури tядбирляр 
эюрmяк 

5. елекtрик 
cərəyanının  
вурmасы дахил 
олmагла, йаныг вя 
гайнар судан 
йанmалар заmаны 
зярури tядбирляр 
эюрmяк 

6. зярярчякmишя 
йардыm эюсtярmяк 
вя ону дашыmаг 

7. сарьылар гойmаг 
вя илк tибби йардыm 
гуtусунун 
mаtериалларындан 
исtифадя  еtmяк 

Tяsдиq олунmуш tялиmаt вя йа 
щазырлыг курсунун эедишаtы 
ясасында ялдя олунmуш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси  

Щяйяжан сигналынын 
юtцрцлmя цсул вя 
заmаны, tяхиря 
салынmаз tибби 
йардыm tяляб едян 
конкреt бядбяхt 
щадися вя йа диэяр 
сиtуасийанын шяраиtиня 
mцвафигдир 

Зядялярин mцmкцн 
олан сябяби, 
харакtери вя аьырлыг 
дяряжясинин tяйини tез 
вя tаm йериня 
йеtирилир, щярякяtлярин 
приориtеtи вя ардыжыллыьы 
щяйаt цчцн поtенсиал 
tящлцкяйя mцвафигдир 

Юзцня  вя 
зярярчякmишя 
эяляжякдя зийан 
вурmаг риски даиmа 
mиниmуmа ендирилир     

 

Cədvəl А-VI / 1-4 
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Şəxsi təhlükəsizlik və ictimai məsuliyyət üzrə bacarıqlara dair tələb edilən minimal 

standartların xüsusiyyətləri 

 

 Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

BACARIQ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 
BACARIĞI НЦMАЙИШ ЕTДИРЯН 

MЕTОДЛАР 

BACARIĞI 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 
ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Fövqəladə hallara 

qarşı mübarizə 
prosedurlarına 
riayət etmək 

Toqquşma, yanğın və 

gəminin batması kimi baş 
vermə ehtimalı olan 

fövqəladə hadisələrin 

növləri 

Fövqəladə hallar zamanı 
юлчц эюtцрцлmяси цчцн, 

fövqəladə tədbirlər планлары 
щаггында билик  

Фювгяладя вязиййяtлярдя 
верилян сигналлар вя щяйяжан 
сигналы цзря жядвялдя щейяt 
цзвляриня təyin едилmиш 
конкреt вязифяляр; tоплашmа 
йери; шяхси tящлцкясизлик 
цчцн tяжщизаtдан дцзэцн 
исtифадя олунmасы 

Йаньын, tоггушmа, суйа 
оtурmа, суйун дахил олmасы 
дахил олmагла, поtенсиал 
гязалар ашкарланан заmан 
йериня йеtирилян щярякяtляр 

Щяйяжан сигналы иля йериня 
йеtирилян щярякяtляр 

Щазырлыг вя tядрисин 
ящяmиййяtи 

Tяxлиййя йоллары, эяmидахили 
рабиtя сисtеmляри, гязаны 
габагжадан хябяр верян 
сигнализасийа щаггында билик  

Tягдир олунmуш tялиmаt вя йа tягдир 
олунmуш щазырлыг курсларынын эедишаtы 
ясасында ялдя олmуш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси 

Гяза щаггында mялуmаt 
алынан заmан олан илкин 
щярякяtляр mцяййян гяза 
заmаны олунmуш 
проседуралара mцвафигдир. 

Щяйяжаны елан едяркян 
верилян инфорmасийа 
вахtында верилян, дягиг, 
tаm вя айдындыр.  

Дяниз яtраф 
mцщиtинин 
чирклянmясинин 
гаршысыны алmаг 
цчцн ещtийаt 
tядбирляринин 
эюрцлmяси  

Dəniz nəqliyyatının dəniz 
mühitinə təsiri, o cümlədən 

gəminin istismarı və qəza 

nəticəsində baş verən 
çirklənmənin dəniz 

mühitinə təsiri haqqında 
zəruri biliklər 

Ətraf mühitin mühafizəsinə 
dair əsas prosedurlar 

Dəniz mühitinin 
mürrəkəbliyi və müxtəlifliyi 

haqqında zəruri biliklər 

Tягдир едилmиш tялиmаt вя щазырлыг 
курсунун эедишаtы ясасында ялдя 
олунmуш  сцбуtун гийmяtляндирилmяси 

Дяниз яtраф mцщиtинин 
горунmасына йюнялян  
tяшкилаtи проседурлара 
даиmа яmял олунур.  

 
Əməyin 

təhlükəsizliyi 

qaydalarına əməl 
etmək 

 
Tехники tящлцкясизлик 
tялябляринин даиmи йериня 
йеtирилmясинин ящяmиййяtи 
 
Поtенсиал tящлцкядян 
горунmаг цчцн, эяmилярдя 

 
Tяsдиq едилmиш tялиmаt вя щазырлыг 
курсунун эедишаtы ясасында ялдя 
олунmуш  сцбуtун гийmяtляндирилmяси 

Tехники tящлцкясизлийя 
яmял олунур вя mцвафиг 
mцдафия аваданлыглары 
даиmа  tяtбиг олунур.  
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mювжуд олан tящлцкясизлик 
вя mцдафия гурьулары 
 
Баьлы йеря дахил 
олmаmышдан яввял йериня 
йеtирилян ещtийаt tядбирляри 
 
Бядбяхt щадисялярин 
гаршысынын алынmасы вя 
яmяк эиэийеналары  иля 
ялагядар бейнялхалг 

юлчцлярля tанышлыг  

Gəmidə effektiv 

ünsiyyətin 

yaradılmasına 

kömək etmək 

Gəmidə insanlar və işçi 

qrupları arasında effektiv 
ünsiyyətin prinsipləri, 

həmçinin effektiv ünsiyyətə 
maneə olan məsələlər 

haqqında anlayış 

Effektiv ünsiyyət yaratmaq 

və saxlamaq bacarığı 

Tяsдиq едилmиш tялиmаt вя ya щазырлыг 
курсунун эедишаtы ясасында ялдя 
олунmуш  сцбуtун гийmяtляндирилmяси  

Цнсиййяt  даиmа айдын вя 
effektivdir 

Gəmidə insanlar 

arasında səmərli 

münasibətlərin 
qurulmasına 

köməklik göstərmək 
 

Gəmidə möhkəm sosial və 

əmək münasibətlərinin 
qurulmasının əhəmiyyəti 

Komandada işləmək üçün 
zəruri prinsiplər və 
qaydalar, o cümlədən 

mübahisələrin həlli 
 
Иctиmаи вязифяляр; mуздлу 
ишин шярtляри (əmək şəraiti 

şərtləri), индивидуал 

гайда(şəxsi hüquq) вя 
вязифяляр, narkotik 
vasitələrdən вя спирtли 
ичкилярдян суи-исtифадя 
(edilməsi nəticəsində 

yaranan təhlükəələr)еtmяк 
tящлцкяси  
   

Tяsдиq едилmиш tялиmаt вя ya щазырлыг 
курсунун эедишаtы ясасында ялдя 
олунmуш  сцбуtун гийmяtляндирилmяси 
 

Ишя вя давраныш цчцн 
нязярдя tуtулан 
 tялябляря щяр заmан 
яmял олунур  

Yorğunluğun idarə 
edilməsini anlamaq 
və zəruri tədbirlər 

həyata keçirmək 

Zəruri istirahət vaxtlarının 
təmin edilməsinin 
əhəmiyyəti 
 
Yuxunun, növbə 

cədvəllərinin və sutlaıq 

ritmin (bioloji saatın) 
yorğunluğa təsiri 
 

Dənizçilərdə stress 

yaradan fiziki faktorların 
təsiri 
 
Gəmilərdə və gəmilərdən 
kənarda stress yaradan 
ətraf mühitə dair faktorlar 

və onların dənizçilərə təsiri 
 
Növbə cədvəllərinin 

dəyişdirilməsinin 

Tяsдиq едилmиш tялиmаt вя ya təsdiq 
edilmiş щазырлыг курсуnda iştirak 
ясасында ялдя олунmуш  сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси 

Yorğulun idarə edilməsi 

qaydalarına riayət olunur 

və müvafiq tədbilər daima 
həyata keçirilir 

 
 Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Gəmi dənizdə və limanda qəza hallarının qarşısının alınması haqqında Davranış 

Qaydalarından kursların hazırlanmasında istifadə edilə bilər. 
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dənizçilərin yorğunluğuna 
təsiri 

 

Бюлmя А-ВЫ/2 

Хиласедижи qayıqlar вя саллар,  нювбяtчи katerlər вя суряtли нювбяtчи katerlər цзря 

серtификаtлаşдырылmаya dair mяжбури  mиниmал tялябляр 

Хиласедижи qayıqlar, хиласедижи саллар вя суряtли нювбяtчи qayıqlar олmайан  нювбяtчи 

шлйупкалары цзря peşəkarlıq 

Bacarıqlara dair tялябляр 

1 Хиласедижи шлйупкалар, хиласедижи саллар вя суряtли нювбяtчи шлйупкалары олmайан  нювбяtчи 

шлйупкалары цзря mцtяхясис серtификаtы алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс, А-ВЫ/2-1  жядвялинин 

1-жи сцtунунда садаланан mясялялярин, вязифялярин вя mясулиййяtлярин ижрасында сяришtя нцmайиш 

еtдирmялидир. 

2 А-ВЫ/2-1 жядвялинин 2-жи сцtунунда садаланан mясялялярдя  билик сявиййяси наmизядя гяза 

щалларында хиласедижи qayıqları, хиласедижи салы вя йа  нювбяtчи qayığı суйа салmаг вя  рящбярлик 

еtmяк цчцн  кифайяt гядяр олmалыдыр. 

3 Нязяри щазырлыьын, анлайышын вя пешякарлыьын лазыmи сявиййясиня чаtmаг mягсядиля щазырлыг 

вя tяжрцбя, бу Mяжяллянин Б щиссясиндя верилmиш рящбярлийи  нязяря алmалыдыр. 

4 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс, tяляб олунан сяришtя сtандарtына чаtдыьынын 

сцбуtуну ашаьыдакылар васиtяси иля tягдиm еtmялидир: 

.1 А-ВЫ/2-1 жядвялинин 1- жи сцtунунда садаланан mясялялярин, вязифялярин вя 
mясулиййяtлярин ижрасында бу жядвялин 3 вя 4-жц сцtунларында эюсtярилян сяришtянин 

нцmайиш mеtодларына вя сяришtя mейарларына mцвафиг олараг сяришtя нцmайиш 

еtдирmякля; вя 

.2 А-ВЫ/2-1 жядвялинин 2-жи сцtунунда шярщ едилmиш mясяляляри ящаtя едян tягдир едилmиш 
щазырлыг эедишиндя иmtащанларла вя йа сисtеmаtик гийmяtляндирmя иля. 

5  Xilasedici qayıqlar və sürətli olmayan xilasedici katerlər üzrə 4-cü bəndə uyğun olaraq 

sertifikatlaşdırılmış dənizçilər, A-VI/2-1 nömrəli cədvəlin 1-ci sütununda sadalanan tapşırıqları, 

vəzifələri və öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün bacarıqlar üzrə tələb edilən standartlara 

uyğunluğu haqqında hər 5 ildə bir dəfə sübut təqdim etməlidir. 

6     Tərəflər A-VI/2-1 nömrəli cədvəlin bacarıqlar üzrə tələb edilən standartlarına uyğunluq 

qismində aşağıdakı sahələr üzrə hazırlıq və təcrübəni qəbul edə bilər: 

.1 Suya salınma ərzində və daha sonra xilasedici sal və ya xilasedici katerə rəhbərlik 

etmək: 

.1.1 Xilasedici sal və qayıqların nəzərdə tutduğu insan sayısı üzrə markalanmasını 

anlamaq; 

.1.2 Xilasedici salın suya salmaq və xilasedici sala minmək, gəmidən uzaqlaşmaq, 

xilasedici salda insanları idarə etmək və xilasedici saldan enmək haqqında 

düzgün göstərişlər vermək; 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-nin müvafiq Model Kurslarından isifadə edilə bilər 
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.1.3 Xilasedici Salı hazırlamaq və təhlükəsiz şəkildə suya salmaq, o cümlədən 

gəminin ətrafından dərhal uzaqlaşmaq; və 

.1.4 Xilasedici salın və xilasedici katerlərin sudan təhlükəsiz çıxarılması; 

 

.2 Gəmini tərk etdikdən sonra xilas edilmiş insanları və xilasedici salları idarə etmək: 

.2.1 Qayığı avarla və kompass əsasında idarə etmək; 

.2.2 Pirotexniki vasitələr istisna olmaqla, xilasedici salların hər avadanlığından 

istifadə etmək 

.2.3 Aşkar edilməyə kömək edəcək vasitələri tətbiq etmək 

.3 Kommunikasiya və siqnal verən aparatları daxil olmaqla, olduğu yeri müəyyənləşdirən 

avadanlıqlardan istifadə etmək: 

.3.1 Xilasedici sal üçün səyyar radio avadanlığından istifadə etmək; və 

.4   Xilas edilmiş insanlara ilk tibbi yardım göstərmək. 

Сцряtли нювбяtчи qayıqlar цзря peşəkarlıq 

Bacarıqlara dair tялябляр 

7 Сцряtли нювбяtчи qayıqlarлары цзря mцtяхяссис серtификаtы алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс 

А-ВЫ/ 2-2 жядвялинин 1-жи сцtунунда садаланан mясялялярин, вязифялярин вя mясулиййяtлярин 

ижрасында сяришtя нцmайиш еtдирmялидир. 

8 А-ВЫ/ 2-2 жядвялинин 2-жи сцtунунда садаланан mясялялярдя билик сявиййяси наmизядин 

fövqəladə щалларда суряtли нювбяtчи qayığын суйа салmаг вя рящбярлик еtmяк цчцн кифайяt 

гядяр олmалыдыр. 

9 Нязяри биликлярин, анлайышларын вя пешякарлыьын лазыmи сявиййясиня чаtmаг mягсяди иля 

щазырлыг вя tяжрцбя бу Mяжяллянин  Б щиссясиндяки  рящбярлийи нязяря алmалыдыр. 

10 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс, tяляб олунан сяришtя сtандарtына чаtдыьынын 

сцбуtуну tягдиm еtmялидир: 

.1 А-ВЫ/2-2 жядвялинин 1- жи сцtунунда садаланан mясялялярин, вязифялярин вя 
mясулиййяtлярин ижрасында бу жядвялин 3 və 4- жц сцtунларында эюсtярилmиш сяришtянин 

нцmайиш mеtодларына вя сяришtя mейарларына mцвафиг сяришtя нцmайиш еtдирmякля; вя  

.2 А-ВЫ/2-2 жядвялиндя 2-жи сцtунда садаланан mясяляляри ящаtя едян tягдир едилmиш 

щазырлыьын эедишиндя иmtащан вя сисtеmаtик гийmяtляндирmялярля. 

11     Xilasedici sürətli katerlər üzrə 10-cu bəndə uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmış dənizçilər, 

A-VI/2-2 nömrəli cədvəlin 1-ci sütununda sadalanan tapşırıqları, vəzifələri və öhdəlikləri yerinə 

yetirmək üçün bacarıqlar üzrə tələb edilən standartlara uyğunluğu haqqında hər 5 ildə bir dəfə 

sübut təqdim etməlidir. 

12     Tərəflər A-VI/2-2 nömrəli cədvəlin bacarıqlar üzrə tələb edilən standartlarına uyğunluq 

qismində aşağıdakı sahələr üzrə hazırlıq və təcrübəni qəbul edə bilər: 

.1 Suya salınma ərzində və daha sonra xilasedici sürətli katerə rəhbərlik etmək: 

.1.1 Xilasedici sürətli katerin suya salınmasının və sudan çıxarılmasının 

təhlükəsizliyinə nəzarət etmək; 

.1.2 Xilasedici sürətli kateri mövcud hidrometeoroloji şəraitdə idarə etmək; 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-nin müvafiq Model Kurslarından isifadə edilə bilər 
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.1.3 Xilasedici sürətli kater, helikopter və gəmi arasında kommunikasiya və siqnal 

verən avadanlıqlardan istifadə etmək; 

.1.4 Fövqəladə hallara qarşı mövcud avadanlıqlardan istfadə etmək; və 

.1.5 Ətraf mühitə dair faktorlar nəzərə alınmaqla, axtarış tərbirləri həyata keçirmək 

 

Cядвял А- VI/2-1 

Xilasedici sallar və sürətli olmayan xilasedici katerlər üzrə bacarıqlara dair minimal 

standartların xüsusiyyətləri 

 

Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

BACARIQ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 
BACARIĞI НЦMАЙИШ 

ЕTДИРЯН MЕTОДЛАР 

BACARIĞI 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 
ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Хиласедижи qayıq вя сала, 

нювбяtчи qayıq суйа 
саларкян вя суйа 
салдыгдан сонра 
коmанда еtmяk 

Хиласедижи qayıq, сал вя 

нювбяtчи qayıqlарын вя щабеля 
онларын tяжщизаtынын айрыжа  
предmеtляринин консtруксийа 
вя tяжщизаtы  

Хиласедижи qayıqлар, сал вя 
нювбяtчи шлйупкаларын конкреt 
харакtерисtикалары вя 
гурулушлары 

 Хиласедижи qayıq, сал вя 
нювбяtчи шлйупкаларын суйа 
салынmасы цчцн гурьуларын 
mцхtялиф tипляри  

Дянизин эцжлц 
дальаланmасында хиласедижи 
шлйупка вя салларын суйа 
салынmа цсуллары 

Хиласедижи qayıq вя салларын 
судан галдырылmасы цсуллары 

Эяmини tярк еtдикдян сонра 
йериня йеtирилян щярякяtляр 

Дянизин эцcлц 
дальаланmасында нювбяtчи 

qayıqларын суйа салынmа вя 
судан галдырылmа цсуллары 

Yüklə birgə suya salma 

avadanlığı ilə əlaqədar 

təhlükələr 

Texniki xidmət prosedurları 
haqqında biliklər 

Бажарыьын пракtик 
нцmайиши ясасында ялдя 
едилmиш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси: 

.1 эейинилmиш ъилеtдя  
деврилmиш салы        
чевирmяк 

.2 хиласедижи qayıq вя 
салларын   нязярдя 
tуtулдуглары 
адаmларын сайына 
эюря 
mаркаланmасыны 
баша дцшmяк    

.3   хиласедижи шлйупка, 
сал вя нювбяtчи 

qayıqларын суйа 
салынmасы, эяmидян 
узаглашдырылmасы вя 

хиласедижи qayıq, сал 

вя нювбяtчи  qayıq 
лардан инсанларын 
сащилдя 
дцшцрцлmяси цчцн 
дцзэцн 
коmандалар 
верmяк 

.4  хиласедижи шлйупка, 
сал вя нювбяtчи 
шлйупкалары 
щазырлаmаг, 
tящлцкясиз суйа 
салmаг вя  
эяmидян tез 
узаглашдырmаг, 
eləcə də off-load 
və on-load suya 
salma 

avadanlıqlarını işə 

salmaq (yüklü və 
ya yüksüz ayrılma 
mexazimlərini idarə 
etmək) 

Хиласедижи qayıq вя салларын 
щазырланmасы, адаmларын 
онлара оtурдулmасы вя суйа 
салынmасы аваданлыьын 
mящдудиййяtини нязяря 
алmагла йериня йеtирилир вя 

хиласедижи qayıq вя салларын 
эяmидян tящлцкясиз  
араланmасына иmкан верир 

 

Эяmинин tярк едилmяси цзря 
илкин щярякяtляр саь галыб 
йашаmаг цчцн олан 
tящлцкяни mиниmуmа ендирир 

 

Хиласедижи  qayıqларын,  
салларын вя нювбяtчи 
katerlərin галдырылmасы 
аваданлыьын mящдудиййяtи 
чярчивясиндя йериня йеtирилир  

Avadanlıqlar istehsalçının 
suya salınma və əvvəlki 

vəziyyətin bərpası üzrə 

təlimatlarına uyğun olaraq 
istismaq edilir 
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.5 хиласедижи qayыğı, сал 
вя нювбяtчи kateri  
судан tящлцкясиз 
галдырmаг, o 

cümlədən həm 

yüklü, həm də 
yüksüz ayrılma 
mexazimlərini 

müvafiq qaydada 
yenidən 
nizamlamaq 

Исtифадя еtmякля:  Daxili 

mühərrikə malik hava ilə 
doldurulan xilasedcici sal 
və örtülü və ya açıq 

xilasedici qayıqlardan 
istifadə etmək və ya 
mümkün olduğu təqdirdə 

təsdiq edilmiş trenajor 

hazırlığı 

Хиласедижи qayıq və 

salların mцщяррикиni idarə 
etmək 

Хиласедижи qayıq və salların 
mцщяррикинин вя onun 
köməkçi аваданлыьынın,  
нязярдя tуtулан 
одсюндцряnlər ilə birgə ишя 
салынmасы вя исtисmар 
олунmасы mеtодлары  

Юрtцлц вя йа ачыг хиласедижи 

qayıq və sallarда 
гурашдырылmыш mцщяррики ишя 
салmаг вя исtисmар еtmяк 
бажарыьынын пракtик нцmайиши 
ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси   

Mцщяррик mаневреtmянин 
tялябляриня mцвафиг ишя салыныр 
вя исtисmар олунур 

Эяmини tярк еtдикдян 
сонра инсанлара рящбярлик 
еtmя вя хиласедижи qayıq 
вя салын идаря олунmасы 

Fırtınalı hava şəraiti заmаны 
хиласедижи шлйупканын вя салын 
идаря олунmасы  

Фалиндян, цзян лювбярдян вя 
диэяр tящжизаtлардан исtифаdя 
еtmяk 

Хиласедижи шлйупка вя йа салда 
гида вя суйун пайланmасы 

Хиласедижи шлйупка  вя салын 
ашкарланmасынын mаксиmал 
иmканлары  цчцн йериня 
йеtирилян щярякяtляр 

Верtолйоtун кюmяйи иля 
хиласеtmя цсуллары 

Щипоtерmийа вя онун 
гаршысынын алынmасы; 
щидрокосtйуm вя исtидян 
горуйан вясаиtляр дахил 
олmагла, mцщафизяедижи 
эейиmдян исtифадяеtmя  

Нювбяtчи qayıqларын вя 
mцщяррикля олан хиласедижи 
шлйупкаларын хиласедижи салларын  
йедяйя алынmасы вя суйа 
дцшmцш инсанларын хиласы 
цчцн исtифадя едилmяси 

Хиласедижи qayıq вя салларын 
сащилин дайаз йериня 
чыхарылmасы      

Бажарыьын пракtики нцmайиши 
ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси:  

1. хиласедижи шлйупкада 
авар чякmяк, ону идаря 
еtmяк вя коmпас цзря 
апарmаг   

2. хиласедижи шлйупка вя 
салларын tяжщизаtынын айры-
айры предmеtляриндян 
исtифадя еtmяк 

3. ашкар олунmаьа иmкан 
йарадан вясаиtлярин 
гурулmасы   

Саь галыб йашаmаг  
шяраиtиндя щярякяtлярин идаря 
олунmасы цсtцнлцк tяшкил 
едян вязиййяt вя шярtляря 
mцвафигдир   

Рабиtя аваданлыьыны вя 
сигнал апараtыны, щабеля,  
пироtехник васиtяляри дахил 

fövqəladə hallar üzrə 
radiobuy пейкляри  вя 

axtarış və xilasetmə 

Бажарыьын пракtики нцmайиши 
ясасында ялдя едилmиш 
сцбуtун 

Рабиtя васиtяляринин вя 
сигнал апараtларынын исtифадя 
олунmасы вя сечилmяси 
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еtmякля, эяmинин олдуьу 
йери эюсtярян 
mеханизmлярдян исtифадя 
олунmасы     

tранспондерляри дахил 

olmaqla, хиласедижи qayıq 
вя салларын радиоапараtы 

Пироtехник фялакяt 
сигналлары   

гийmяtляндирилmяси: 

1. хиласедижи qayıq вя 
салларын  дашына билян 
радио аваданлыгдан 
исtифадя еtmяк  

2. пироtехник васиtяляр 
дахил олmагла, сигнал 
аваданлыьындан 
исtифадя еtmяк    

цсtцнлцк tяшкил едян шяраиt 
вя шярtляря mцвафигдир 

Хилас едилянляря илк tибби 
йардыmын эюсtярилmяси  

Илк tибби йардыm 
гуtусундан исtифадяеtmя 
вя щуша эяtирmя 
tехникасы 

Ганахmаны сахлаmаьы 
вя шок вязиййяtиндян 
чыхарmаьы дахил еtmякля, 
зядя алmыш инсанлара 
гуллуьун эюсtярилmяси 

Илк tибби йардыm гуtусундан 
вя щуша эяtирmя 
цсулларындан исtифадя 
еtmякля, исtяр эяmидя олан, 
исtярся дя эяmини tярк 
еtдикдян сонра зядя алmыш 
инсанлара  кюmяклийин 
эюсtярилmяси бажарыьынын 
пракtики нцmайиши ясасында  
ялдя едилmиш сцбуtун   
гийmяtляндирилmяси  

 

Зядя вя йа хясtялийин 
mцmкцн олан сябябляринин, 
харакtеринин вя аьырлыг 
дяряжясинин tяйин олунmасы 
tез вя дягиг йериня йеtирилир 

Tибби йардыm цзря 
tядбирлярин биринжилийи вя 
ардыжыллыьы  щяйаt цчцн 
исtянилян tящлцкяни 
mиниmуmа ендирир   

 

 

Cядвял  А-VI/2-2 

Xilasedici sürətli katerlər üzrə bacarıqlara dair minimal standartların xüsusiyyətləri 

 

 Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

BACARIQ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 
СЯРИШTЯНИ НЦMАЙИШ 
ЕTДИРЯН MЕTОДЛАР 

СЯРИШTЯНИ 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 
ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Sürətli xilasedici 
katerlərin 
konstruksiyasını, 
texniki xidmətin 

göstərilməsini, təmir 
və təchiz edilməsini 
anlamaq 

Сцряtли  нювбяtчи шлйупкаларын 
консtруксийасы, tяжщизаtы вя 
аваданлыьыn айры-айры щиссяляри 
 

Sürətli xilasedici katerlər texniki 

хидmяtin göstərilməsi, гяза 
zamanı tяmир edilməsi  вя  
цфцрцлян (hava ilə doldurulan) 
сцряtли xilasedici katerlərin 

normal şəkildə щава иля 
долдурулmасы вя онларын 
бошалдылmасы цзря биликляр    
 
 

Praktiki təlimlər əsasında 

əldə edilmiş sübutun 
qiymətləndirilməsi 

Müntəzəm olaraq texniki 

xidmətin həyata keçirilməsi 
və qəza zamanı təmir 

işlərinin aparılması üsulları 
 
Sürətli xilasedici katerlərin 
hssələrini və tələb edilən 

avadanlıqları 
müəyyənləşdirmək 

Suya salınma və 

sudan çıxarılma 
zamanı adətən 

gəmidə quraşdırılan 
suya salma 

avadanlığı və 
qurğularını idarə 
etmək 

Tяcили suya salınma və исtифадя 
цчцн сцряtли xilasedici katerləri 

suya salma avadanlığı və 
qurğularının  щазырлıq 
səviyyəsinin qийmяtляндирилmяси 

Bucurqadın, əyləcin, talın, 
falinin, hərəkət 

kompensatorunun, həmçinin bir 

qayda olaraq quraşdırılan digər 
avadanlıqların istismarı və 

məhdudluğu haqqında anlayış 

Sürətli xilasedici katerlərin suya 
salınması və sudan çıxarılması 
zamanı həyata keçirilən ehtiyat 

Sürətli xilasedici katerin 

quraşdırılmış avadanlıqları 
ilə birgə təhlükəsiz şəkildə 
suya endirilməsi və sudan 

çıxarıdılmasına nəzarət 

etmək bacarığının praktiki 
nümayişi əsasında əldə 

edilən sübutun 
qiymətləndirilməsi 

Xilasedici sürətli katerlərin 
suya endirilməsi və sudan 

çıxardılması zamanı suya 
salma avadanlıqları və 

qurğularının hazırlanması, 
eləcə də idarə edilməsi 
bacarığı 
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tədbirləri 

Üstünlük təşkil edən və əlverişsiz 
hidrometeoroloji şəraitdə sürətli 

xilasedici katerin suya salınması 
və sudan çıxarılması 
 

Suya salınma və 
sudan çıxardılma 

zamanı, bir qayda 
olaraq gəmidə 

quraşdırılan sürətli 
xilasedici katerləri 
idarə etmək 

Tяжили suya salınma və исtифадя 
цчцн сцряtли xilasedici katerlərin 
və müvafiq avadanlıqların 

щазырлıq səviyyəsinin 
qийmяtляндирилmяси 

Сцряtли xilasedici katerlərin suya 

salınması və sudan çıxarılması 
zamanı həyata keçirilən ehtiyat 
tədbirləri 

Üstünlük təşkil edən və əlverişsiz 

hidrometeoroloji şəraitdə 

xilasedici sürətli katerin suya 
salınması və sudan çıxarılması 

Sürətli xilasedici katerin 
quraşdırılmış avadanlıqları 
ilə birgə təhlükəsiz şəkildə 
suya endirilməsi və sudan 

çıxarıdılmasını həyata 
keçirmək bacarığının 

praktiki nümayişi əsasında 
əldə edilən sübutun 
qiymətləndirilməsi 

Suya endirilmə və sudan 

çıxardılma zamanı xilasedici 
sürətli katerləri idarə etmək 

bacarığı 

Xilasedici sürətli 
katerləri suya 
endirdikdən sonra 

idarə etmək bacarığı 

Xilasedici sürətli katerlərin 

xüsusi харакtерисtикалары, 
mеханизmляри və məhdudiyyətləri 

Çevrilmiş xilasedici sürətli 
katerlərin normal vəziyyətə 

qaytarılması prosedurları 

Üstünlük təşkil edən və əlverişsiz 
hidrometeoroloji şəraitdə 

xilasedici sürətli kateri idarə 
etmək 

Xilasedici sürətli katerlərdə олан  
навигасийа вя tящлцкясизлик 
аваданлыьы 

Ахtарыш схеmляри вя  онларын 
ижрасына tясир эюсtярян яtраф mцщиt 
аmилляри 

 

 

Aşağıda nəzərdə tutulan 

bacarıqların praktiki 

nümayişi əsasında əldə 
edilən sübutun 
qiymətləndirilməsi: 

.1 Çevrilmiş xilasedici sürətli 
katerlərin normal vəziyyətə 
qaytarmaq 

.2 Üstünlük təşkil edən və 

əlverişsiz hidrometeoroloji 
şəraitdə xilasedici sürətli 
kateri idarə etmək 

.3 xüsusi avadanlıqlardan 
istifadə etməklə dənizdə 
üzmək 

.4 xilasedici sürətli qayıqla 

vertolyot və gəmi arasında 
kommunikasiya və 
siqnalizasiya 

avadanlıqlarından istifadə 
etmək 

.5 fövqəladə hallara qarşı 

mövcud avadanlıqlardan 
istifadə etmək 

.6 zərərçəkmiş şəxsi sudan 

çıxarmaq və onu ya 
xilasedici vertolyota, ya 
gəmiyə ya da təhlükəsiz 
yerə nəql etmək 

.7 Ətraf mühitə təsir edən 

faktorlar nəzərə alınmaqla 
müvafiq sxem üzrə axtarış 

həyata keçirmək 

Üstünlük təşkil edən hava 

şəraitində mövcud 

avadanlıqların məhdudluğu 
çərçivəsində xilasedici sürətli 

qayıqların istismarının 

nümayişi 
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Xilasedici sürətli 
katerlərin 
mцщяррикинин исtисmары 

Xilasedici sürətli katerlərin 

mцщяррикинин вя onun köməkçi 
аваданлыqlarının ишя салынmаsı вя 

исtисmарı цсуллары 

Xilasedici sürətli 

katerlərin mцщяррикинин ишя 

салынmаsı вя исtисmарı üzrə 

бажарыğın пракtики нцmайиши  
ясасында ялдя  едилmиш 
сцбуtун гийmяtляндирилmяси 

Mцщяррик mаневреtmянин 
tялябляриня уйьун олараг ишя 
салыныр вя исtисmар олунур 

Бюлmя А-ВЫ/3 

Йаньынла mцбаризя üzrə эенишляндирилmиш програma dair mяжбури mиниmал щазырлыг 

Bacarıqlara dair tялябляр 

1 Вязифяляриня йаньынла mцбаризянин идаря едилmяси дахил олан дянизчиляр йаньынла mцбаризя 

tехникасы mясяляляри цзря tяшкилаtчылыьа, tакtикайа вя рящбярлийя хцсуси исtинад еtmякля 

эенишляндирmиш програmла щазырлыг кечmялидирляр вя А-ВЫ/3 жядвялинин 1-жи сцtунунда садаланан 

mясялялярин, вязифялярин вя mясулиййяtлярин ижрасында сяришtя нцmайиш еtдирmялидирляр. 

2 А ВЫ/3 жядвялинин 2-жи сцtунунда садаланан mясялялярдя  билик сявиййяси эяmилярдя 

йаньынла mцбаризяйя сяmяряли рящбярлик  цчцн  кифайяt еtmялидир. 

3 Нязяри биликлярин, анлайышын вя пешякарлыьын лазыmи сявиййясиня чаtmаг mягсяди иля щазырлыг 

вя tяжрцбя кечяркян Mяжяллянин Б щиссясиндя nəzərdə tutulan təlimat нязяря алынmалыдыр. 

4 Серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир А-ВЫ/3 жядвялинин 3-4-жц сцtунларында шярщ едилmиш 

сяришtянин нцmайиш mеtодларына вя mейарларына mцвафиг tяляб едилян сяришtя сtандарtына 

чаtдыьынын сцбуtуну tягдиm еtmялидир. 

5        Yanğınla mübarizə üzrə genişləndirilmiş proqrama dair 4-cü bəndə uyğun olaraq 

sertifikatlaşdırılmış dənizçilər, A-VI/3 nömrəli cədvəlin 1-ci sütununda sadalanan tapşırıqları, 

vəzifələri və öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün bacarıqlar üzrə tələb edilən standartlara 

uyğunluğu haqqında hər 5 ildə bir dəfə sübut təqdim etməlidir. 

6       Tərəflər A-VI/3 nömrəli cədvəlin bacarıqlar üzrə tələb edilən standartlar ına uyğunluq 

qismində aşağıdakı sahələr üzrə hazırlıq və təcrübəni qəbul edə bilər: 

.1 Gəmidə yanğınla mübarizə əməliyyatlarına nəzarət etmək; 

.1.1 Təşkilatçılıq, taktika və idarəetməyə xüsusi diqqət yetirməklə, dənizdə və limanda 

gəmidə baş verən yanğınla mübarizə prosedurları; 

.1.2 Yanğınla mübarizə əməliyyatları zamanı kommunikasiya və koordinasiya; 

.1.3 Ventilyasiyaya nəzarət, o cümlədən tüstünün xaric edilməsi; 

.1.4 Yanacaq və elektrik avadanlıqları sistemlərinə nəzarət; 

.1.5 Yanğınla mübarizə zamanı təhlükələr (quru distillə, kimyəvi reaksiyalar, buxar 

qazanlarının alışması); 

.1.6 Materialların saxlanılması və istifadə edilməsi  ilə əlaqədar yanğınla mübarizə üzrə 

ehtiyat tədbirləri və təhlükələr; 

.1.7 Yaralanmış insanların idarə edilməsi və onlara nəzarət; və 

.1.8 Sahildəki yanğınsöndürənlərlə əlaqələrin qurulması üzrə prosedurlar. 
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Cядвял А-VI/3 

Йаньынла mцбаризя üzrə эенишляндирилmиш програma dair bacarıqlar haqqında minimal 

standartların xüsusiyyətləri 
 

Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

BACARIQ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 
BACARIĞI НЦMАЙИШ 

ЕTДИРЯН MЕTОДЛАР 

BACARIĞI 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 
ЦЧЦН   MЕЙАРЛАР 

Эяmилярдя йаньынла 
mцбаризяйя 
əməliyyatlarının idarə 
edilməsi 

Tяшкилаtчылыьа, tакtикайа вя 
идаряеtmяйя хцсуси диггяt 
йеtиряряк, дяниздя вя лиmанда 
йаньынла mцбаризя проседурлары  

Йаньыны сюндцрmяк цчцн судан 
исtифадяеtmя вя онун эяmинин 
даваmлылыьына tясири, ещtийаt 
tядбирляри вя mянфи няtижялярин 
арадан галдырылmасы цчцн эюрцлян 
проседурлар 

Йаньынла mцбаризя заmаны рабиtя 
вя ялагяляндирилmя 

Гяза олан йердян tцсtцнцн 
чыхарылmасы дахил едилmякля, 
щаванын tяmизлянmясиня нязаряt  

Йанажаг сисtеmиня вя елекtрик 
аваданлыьына нязаряt 

Йаньынла mцбаризя заmаны 
mейдана чыхан tящлцкя (гуру 
сублиmасийа, киmйяви реаксийалар, 
газанларын бажаларында аловланmа 
вя с.) 

Tящлцкяли йцклярля ялагядар олан 
йаньынла mцбаризя 

Mаtериалларын (рянэляр вя с.) 
сахланылmасы вя исtифадяси иля 
ялагядар олан tящлцкяляр вя  
йаньын tящлцкясизлийи  tядбирляри 

Зядя алmыш  инсанлара гуллуг вя 
йардыmын эюсtярилmяси 

Сащил йаньынсюндцрmя 
коmандалары иля бирэя щярякяtлярин 
ялагяляндирmя проседурлары  

Tягдир олунmуш вя 
реаллыьа mаксиmал 
суряtдя йахынлашдырылmыш 
щазырлыг чярчивясиндя 
(mясялян, эяmинин реал 
шяраиtини tяглид едян 
tренаъорда) вя яэяр бу 
tяtбиг олуна билярся  вя  
пракtики олараг даща 
mягсядяуйьундурса, 
гаранлыгда кечирилян 
пракtики mяшьяляляр вя 
tялиmаtлар  

Йаньынла mцбаризяйя гаршы 
щярякяtляр, бцtцн mювжуд 
олан инфорmасийа mянбя-
ляриндян исtифадя еtmякля 
гязанын  tаm вя дягиг 
гийmяtляндирилmиясиня 
ясасланыр 

Щярякяtлярин биринжилийя эюря 
сырасы, вахtы вя ардыжыллыьы 
конкреt щадисялярин цmуmи 
tялябляриня mцвафигдир вя 
эяmи цчцн зийан вя 
поtенсиал зяряри, щейяtин 
хясаряt алmасыны, эяmинин 
исtисmар кейфиййяtляри-нин 
писляшmясини mиниmуmа 
ендирmяйя иmкан йарадыр 

 

Инфорmасийанын верилmяси 
tез, сялигяли, tаm вя 
айдындыр  

 

Йаньынла mцбаризя 
апараркян шяхси 
tящлцкясизлик даиmа tяmин 
олунур   

Йаньын дясtяляринин 
tяшкили вя щазырлыьы 

Фювгяладя tədbir планларынын 
щазырланmасы 

Йаньын дясtяляринин  tяркиби вя бу 
дясtялярдя инсанларын 
пайлашдырылmасы 

Эяmинин mцхtялиф йерляриндя 
йаньынла mцбаризянин сtраtеэийа 
вя tакtикасы 

Tягдир едилmиш вя реаллыьа 
mаксиmал олараг 
йахынлашдырылmыш щазырлыг 
чярчивясиндя, mясялян, 
эяmидя реал шяраиtи tяглид 
едян tренаъорда кечирилян 
праtики mяшьяляляр вя 
tялиmаtлар   

Йаньын дясtяляринин 
tяркиби вя tяшкилаtы, 
фювгяладя щалларда вя 
проседурларда щярякяt 
планларынын tез вя 
сяmиряли ижрасыны  tяmин 
едир 

Йаньынын 
ашкарланmасы  
вя йаньынын 
сюндцрцлmяси 
цчцн 
аваданлыг вя 
сисtеmляря 

Йаньыны ашкарлайан сисtеmляр;  
сtасионар йаньынсюндцрmя 
сисtеmляри; инсанларын вя яmлакын 
хилас едилmяси цчцн гурьу вя 
насослары,  аваданлыьы  дахил 
еtmякля, йаньыны сюндцрmяк цчцн 
дашынан вя mобил аваданлыг; 

Реаллыьа йахынлашдырылmыш 
шяраиtдя tягдир олунmуш 
аваданлыг вя 
сисtеmлярдян исtифадя 
еtmякля пракtики 
mяшьяляляр 

Йаньын ашкарлаmа  вя 
йаньынсюндцрmя сисtеm-
ляринин, щабеля 
аваданлыьын  исtисmар 
сяmярялилийи даиmа, щяm 
дя исtисmар tяснифляриня 
вя норmаtив tялябляря 
уйьун олараг сахланылыр 
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эюсtярилян 
хидmяtин 
йохланылmасы 

щяйаtы tяжщизеtmя сисtеmляри  вя 
шяхси горуйужу лявазиmаt вя 
рабиtя аваданлыьы 

Normativ вя tяснифаt  йохлаmалары 
цзря   tялябляр      

Йаньын  
щадисяляринин   
арашдырылmасы 
вя   онлар 
щагда  
mярузялярин  
tярtиби  

 

 

Йаньын щадисяляринин сябябляринин 
гийmяtляндирилmяси 

Реаллыьа йахынлашдырылmыш 
шяраиtдя кечирилян пракtики 
mяшьяляляр  

Йаньынын сябябляри 
mцяй-йянляшдирилир вя 
йаньын ялейщиня олан 
tядбирлярин сяmярялилийи 
гийmяtляндирилир 

 

Бюлmя А-ВЫ/ 4 

Илк tибби йардыmын  эюсtярилmясиня вя  

tибби гуллуьа mцнасибяtдя  mяжбури mиниmал tялябляр 

 

Эяmилярдя вязифяляриня илк tибби йардыmын эюсtярилmяси дахил олан дянизчилярин 

bacarıqlarına dair tялябляр 

1 Эяmидя илк tибби йардыm эюсtярmяйя tяйин олунmуш щяр бир дянизчи, А-ВЫ/4-1 жядвялинин  1-жи 

сцtунунда садаланан mясялялярин, вязифялярин вя mясулиййяtлярин ижрасында сяришtя нцmайиш 

еtдирилmялидир. 

2 А-ВЫ/4-1 жядвялинин 2-жи сцtунунда садаланан mясяляляр цзря билик сявиййяси mцвафиг 

дянизчийя эяmи шяраиtи цчцн tипик олан бядбяхt щадися вя йа хясtялик заmаны tяхирясалmадан 

сяmяряли щярякяtляр еtmяйя иmкан йараtmаьа кифайяt еtmялидир. 

3 ВЫ/ 4 гайдасынын 1-жи бяндинин mцддяалары цзря серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир 

шяхс А-ВЫ/ 4-1 жядвялинин 3 və 4-жц сцtунларында шярщ едилmиш сяришtянин нцmайиш mеtодларына 

вя mейарларына mцвафиг олараг tяляб едилян сяришtя сtандарtына чаtдыьнын сцбуtуну tягдиm 

еtmялидир.  

Эяmилярдя вязифяляриня tибби гуллуьун эюсtярилmяси дахил олан дянизчилярин bacarıqlarına 

tялябляр 

4 Эяmидя tибби гуллуьу tяmин еtmяйя tяйин олунmуш щяр бир дянизчи, А-ВЫ/4-2 жядвялинин  1-жи 

сцtунунда садаланан mясялялярин, вязифялярин вя mясулиййяtлярин ижрасында сяришtя нцmайиш 

еtдирmялидир. 

5 А-ВЫ/ 4-2 жядвялинин 2-жи сцtунунда садаланан mясяляляр цзря билик сявиййяси mцвафиг 

дянизчийя эяmи шяраиtиндя tипик бядбяхt щадися вя йа хясtялик заmаны tяхирясалmадан 

сяmяряли щярякяtляр еtmяйя иmкан йараtmаьа кифайяt еtmялидир. 

 6 ВЫ/ 4 гайдасынын 2-жи бяндинин mцддяалары цзря серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир 

шяхс А-ВЫ/ 4-2 жядвялинин 3-4-жц сцtунларында шярщ едилmиш сяришtянин нцmайиш mеtодларына вя 
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mейарларына mцвафиг олараг tяляб едилян сяришtя сtандарtына чаtдыьнын сцбуtуну tягдиm 

еtmялидир. 

 

Cядвял А-VI/4-1 

Илк tибби йардыm эюсtярилmяси иmясяляляриндя сяришtяйя олан tялябляринин mиниmал tяснифи 

Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун  4 

BACARIQ 
БИЛИК, АНЛАЙЫШ ВЯ 

ПЕШЯКАРЛЫГ 

BACARIĞI НЦMАЙИШ 
ЕTДИРЯН  

MЕTОДЛАР 

BACARIĞI 
ГИЙMЯTЛЯНДИРMЯК 
ЦЧЦН  MЕЙАРЛАР 

Эяmидя бядбяхt 

щадися вя йа 
хясtялик олдуьу 
щалда илк tяжили 
йардыmын 
эюсtярилmяси  

Илк tибби йардыm цчцн дярmан 
гуtусу 

Инсан бядянинин анаtоmийасы 
вя организmин  функсийасы 

Эяmидя tоксиколоъи tящлцкя, 

o cümlədən Tящлцкяли 
йцклярин дашынmасы иля баьлы 
баш верян бядбяхt щадисяляр 
заmаны илк tибби йардыmын 
эюсtярилmяси цзря Təlimatdan 
(MFAG)  вя йа онун mилли 
еквиваленtиндян исtифадяеtmя 

Зярярчякянин вя йа хясtянин 
mцайиня едилmяси 

Онурьанын (бел сцtунунун) 
зядялянmяси 

Йаныглар, гайнар судан вя йа 
бухардан алынmыш  йаныглар, 
isti və soyuğun təsirləri 

Сыныглар, чыхыглар вя язяля 
зядялянmяляри 

Хилас едилmиш инсанлара tибби 
yardım göstərmək 

Радио иля верилян tибби 
mяслящяtляр 

Фарmаколоэийа 

Сtерилляшдирmя 

Цряк дайанmасы, суда 
боьулmа və асфиксийа  

Пракtики tялиmаt 

ясасында алынmыш 
сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси 

Зядялярин mцmкцн  

сябябляринин, харакtеринин 
вя дяряжясинин ашкара 
чыхарылmасы dərhal və tam 

şəkildə йериня йеtирилир вя илк 
tибби йардыm üzrə mцасир 
tяжрцбяyə уйьунdur 

Юзцня вя диэярляриня зийан 

вурmаг риски даиmа 
mиниmуmа ендирилир 

Зядяlərin вя yaralıların 
mцалижяси гянаяtбяхш 
йериня йеtирилир вя илк tибби 
йардыm эюсtярилmясиндя 
tянынmыш пракtикайа вя 
бейнялхалг təlimata уйьун 
эялир 

   

 

 

 

 

 

 

Cядвял А-VI/4-2 

Tibbi qulluq üzrə bacarıqlara dair minimal standartların xüsusiyyətləri 

Сцtун 1 Сцtун 2 Сцtун 3 Сцtун 4 

BACARIQ БИЛИК, АНЛАЙЫШ, ПЕШЯКАРЛЫГ 
BACARIĞI НЦMАЙИШ 

ЕTДИРЯН  MЕTОДЛАР 

BACARIĞI ГИЙMЯTЛЯНДИРЯН  

MЕЙАРЛАР 
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Gəmidə olduqları 
müddətdə хясtяляря 
вя yaralılara tибби 
nəzarət etmək 

Ашаьыдакылары дахил едяряк, 
зярярчякmишляря эюсtярилян tibbi 

yardım: 

.1 баш вя онурьа сцtунунун 
зядялянmяляри 

.2 гулаг, бурун, боьаз  вя эюз 
зядялянmяляри 

.3 дахили вя харижи ганахmалар 

.4 йаныглар, гайнар судан 
йанmалар, донmалар 

.5 сыныглар, чыхыглар вя язяля 
зядяляnmələри 

.6 йаралар, онларын mцалижяси вя 
инфексийалары 

.7 аьрысызлашдырmа(кейиtmя) 

.8 tикишлярин вя чяmбярлярин 
гойулmасы вя сюкцлmяси 
üsulları 

.9 гарын нащийясиндя кяскин 
аьрыларын арадан галдырылmасы 

.10 кичик жяращиййя яmялиййаtы 

.11сарьы гойулmасы вя бинtля 
сарыmа 

Зяряр чякяня эюсtярилян 
хидmяtлярин аспекtляри: 

.1 цmуmи принсипляр 

.2 зярярчякяня эюсtярилян гайьы 

Пракtики  tялиmаt вя 
нцmайиш ясасында ялдя 
олунmуш сцбуtун 
гийmяtляндирилmяси 

 

Mümkün olduğu təqdirdə, 
хясtяхана вя буна охшар 
mцяссисядя təsdiq 
олунmуш пракtики иш сtаъы 

 Хясtялийин ялаmяtляри клиники mцайиня 
вя хясtялик tарихинин консепсийаларына 
ясасланыр 

Инфексийадан вя хясtялийин 
йайылmасындан mцдафия tаm вя 
effektivdir 

Şəxsi mövqeyi soyuqqanlı, 
özünəinamlı və sakitləşdiricidir 

Зядялярин mцалиcяси və sağlamlığın 

bərpası гянаяtбяхш апарылыр вя гябул 
олунmуш tибби  пракtикайа вя mцвафиг 
mилли вя бейнялхалг tибби təlimatlara  
уйьун эялир 

Дярmанларын дозалары  вя tяtбиги 
исtещсалчынын tювсийяляриня вя гябул 
олунmуш бейнялхалг tяжрцбяйя 
уйьун эялир 

Хясtянин щалында олан дяйишикликлярин 
ящяmиййяtи  tез tяйин олунур    

Gəmidə olduqları 

müddətdə хясtяляря 

вя yaralılara tибби 

nəzarət etmək 

(арды) 

Xəstəliklər, o cümlədən: 
.1  tибби şərait вя tяхирясалынmаз 
йардыm 
.2  жинси йолла кечирилян хясияликляр 
.3  tропик  вя йолухужу хясtяликляр 
 

Спирtли ичкилярдян вя narkotik 

vasitələrdən суи-исtифадя  

Сtоmаtолоэийа 

Эинеколоэийа, щаmилялик вя 

доьуш 

Хилас едилmиш инсанлара эюсtярилян 

tибби yardım 

Дяниздя юлцm 

Эиэийена 

 

Хясtялийин профилакtикасы, o 

cümlədən: 

.1 дезинфексийа, дезинсексийа, 
дераtизасийа 
.2 пейвяндляр 
 

Tибби гейдлярин  вя tяtбиг олунан 

гайдаларын  суряtляринин 

saxlanılması: 

.1 tибби гейдлярин сахланылmасы 

.2 бейнялхалг вя mилли  tибби дяниз  
гайдалары  
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Эяmиляря tибби 
йардыmын 
верилmясинин 
ялагяляндирилmиш 
layihələrdə ишtирак 
еtmяк 

Kənar mənbələrdən kömək 

istəmək, o cümlədən:: 

.1 радио иля верилян tибби 
mяслящяtляр 

.2 хясtялярин вя зядя алmыш 
инсанларын дашынmасы, o 
cümlədən верtолйоtун иля 
евакуасийа (tяхлиййя)  

.3 лиmанın səhiyyə üzrə 

сялащиййяtли şəxsləri вя лиmанда 
йерляшян хясtяханаларын 
аmбулаtор шюбяляри иля 
яmякдашлыq etməklə, хясtя 

дянизчиляря tибби yardım 
göstərmək 

 
Клиники mцайиня проседуралары tаmдыр 
вя алынmыш tялиmtлара mцвафигдир 

Евакуасийанын (tяхлиййянин) 
mеtодлары вя она щазырлыг mцяййян 
ляшдирилmиш проседурлара mцвафигдир 
вя хясtянин вязиййяtинин mаксиmал 

йахшылашmасына йюнялmişdir 

Радио иля tибби mяслящяtлярin 
alınması proseduraları 
mцяййянляшдирилmиш  tяжрцбя вя 
tювсийяляря mцвафигдир 

 
Bölmə A-VI/5 

Gəminin mühafizəsi üzrə məsul şəxslərin sertifikatlaşdırılmasına dair məcburi minimal 

tələblər 

Bacarıqlara dair tələblər 

1 Gəmi mühafizəçisi üzrə sertifikat almağa namizəd olan hər kəs A-VI/5 nömrəli 

cədvəlin 1-ci sütununda sadalanan tapşırıqları, vəzifələri və öhdəlikləri yerinə yetirmək 

bacarığını nümayiş etdirməlidir. 

2 A-VI/5 nömrəli cədvəlin 2-ci sütununda sadalanan mövzular üzrə bilik səviyyəsi 

namizədin gəmi mühafizəçisi təyin edilməsi üçün kifayətdir. 

3 Nəzəri biliklər, anlayış və peşəkarlıq üzrə zəruri səviyyəyə çatmaq üçün nəzərdə 

tutulan hazırlıq və təcrübə bu Məcəllənin B‑VI/5 bölməsinin tövsiyələrini ehtiva etməlidir. 

4 Sertifikat almağa namizəd olan hər kəs A-VI/5 nömrəli cədvəlin 3 və 4-cü sütunlarında 

bacarıqların qiymətləndirilməsi üzrə sadalanan üsul və meyarlara uyğun olaraq, bacarıqlar üzrə 

tələb edilən standarta nail olduğuna dair sübut təqdim etməlidir. 

 
Cədvəl A- VI/5 

 

Gəminin mühafizəsi üzrə məsul şəxslərin bacarıqlarına dair minimal tələblərin 

xüsusiyyətləri 

 

Sütün 1 Sütün 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıqlar Bilik, anlayış və 

peşəkarlıq 

Bacarıqları nümayiş 

etdirmək üçün üsullar 

Bacarıqların 

qiymətləndirilməsi 

üçün meyarlar 

Gəmi mühafizə 

planının tətbiqini təmin 
etmək və ona nəzarət 

etmək 

Beynəlxalq dəniz  

təhlükəsizliyi siyasəti və 

dövlətlərin, şi rkətlərin və 

məsul şəxslərin 

öhdəlikləri, o cümlədən 

dəniz quldurluğu və 

silahlı soyğunçuluğa aid 
edilə bilən məsələlər 

Təsdiq edilmiş hazırlıq 
və ya yoxlama 

əsasında əldə edilmiş 

sübutun 
qiymətləndirilməsi 

Prosedurlar və 

davranışlar Gəmi və 
liman vasitələrinin 

mühafizəsinə dair 
Beynəlxalq Məcəllə ilə 

təsdiq edilmiş 

prinsiplərə və SOLAS 

Konvensiyasına 
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haqqında biliklər 

 

Gəmi mühafizə planın 

hazırlanmasının 
məqsədi və tərkibi, o 

cümlədən dəniz  

quldurluğu və silahlı 
soyğunçuluğa dair 

aidiyyəti məsələlər də 
daxil olmaqla, əlaqəli  
prosedurlar, qeydlərin 

saxlanılması haqqında 
biliklər 
 

Gəmi mühafizə planının 

tətbiqi və mühafizə ilə 

bağlı insidentlərin 
məruzəsinə dair həyata 

keçirilən prosedurlar 

haqqında biliklər 
 

Dəniz mühafizə 
səviyyələri və gəmidə,  
eləcə də liman 

infrastruktur 
obyektlərinin ərazisində 
sistematik olaraq həyata 

keçirilən təhlükəsizlik 

tədbirləri və prosedurları 
haqqında biliklər 
 

Daxili auditlərin, hadisə 

yerinin təftişi, gəmi 

mühafizə planında 

nəzərdə tutulan 

təhlükəsizlik tədbirlərinə 

nəzarət və onların  

yoxlanılmasına dair 

tələblər və prosedurlar 

haqqında biliklər 
 

Daxili audit, mütəmadi 

olaraq həyata keçirilən 

təftişlər və təhlükəsizliyə 
dair yoxlamalar 

nəticəsində aşkar edilən 

çatışmazlıqlar və 

uyğunsuzluqların 

gəmiçilik şirkətinin 

təhlükəsizlik üzrə məsul 

şəxsinə məruzə 
edilməsinə dair tələblər 

və prosedurlar haqqında 
biliklər 
 

uyğundur 

 

Təhlükəsizliyə dair 
qanunvericiliyin tələbləri  

düzgün şəkildə 

müəyyənləşdirillir 
 
Prosedurlar nəticəsində 

dəniz mühafizə 

səviyyələrində baş 

verən dəyişikliklərə qarşı 
cavab tədbirlərinin 

tətbiqinə dair hazırl ıq 
vəziyyəti təmin edilir 
 

Gəminin mühafizəsi 

üzrə məsul olan şəxsin 

öhdəlikləri üzrə 

kommunikasiya ayd ın 

və anlaşılandır 
 

 

Gəmi mühafizə 

planının tətbiqini təmin 
etmək və ona nəzarət 

Gəmi mühafizə planını 

dəyişmək üçün istifadə 

edilən üsul və 
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etmək (ardı) prosedurlar haqqında 

biliklər 
 

Mühafizə ilə bağlı 
fövqəladə hallara qarşı 

planlar və təhlükəsizliyə 
dair təhdidlər və ya 

mühafizə qaydalarının 

pozulmasına qarşı  
prosedurlar, böhran 

zamanı gəmi-liman 

qarşılıqlı fəaliyyətinin 

təmin edilməsi, o 

cümlədən dəniz  

quldurluğu və silahlı 

soyğunçuluğa aid edilə 
bilən məsələlər 

haqqında biliklər 

 

Dəniz təhlükəsizliyi üzrə 

terminlər və anlayışlar, o 

cümlədən dəniz  

quldurluğu və silahlı 
soyunçuluğa aid edilə 
bilən məsələlər 

haqqında praktiki biliklər 

Təhlükəsizliyə dair 
riskləri, təhdidləri və 
zəif tərəflərin 
qiymətləndirilməsi 

Riskin 
qiymətləndirilməsi və 

qiymətləndirmə üsulları 
haqqında biliklər 

 

Təhlükəsizliyin 
qiymətləndirilməsinə 

dair sənədlər, o 

cümlədən Təhlükəsizlik 

Bəyannaməsi haqqında 

biliklər 
 

Təhlükəsizlik 

tədbirlərinin pozulması 

üçün istifadə edilən 

üsullar, o cümlədən 

dəniz quldurları və silahlı 

soyğunçular tərəfindən 
tətbiq edilən metodlar 

haqqında biliklər 
 

Ayrıseçkiliyə səbəb 

olmadan, təhlükəsizlik 

üçün potensial təhdid 

yaradan insanların 

tanınması üsulları 
haqqında biliklər 
 

Silahların, təhlükəli  

maddə və avadanlıqların 

müəyyənləşdirilməsi 

üsulları, həmçinin onların 

Təsdiq edilmiş hazırlıq 

və ya təsdiq edilmiş iş 
təcrübəsi və imtahan, o 

cümlədən aşağıdakılar 

üzrə bacarıqların 

praktiki nümayişi  
əsasında əldə edilən 

sübutun 

qiymətləndirilməsi: 

.1 insanların üstünün 
axtarmaq 

.2 narahatçılığa səbəb 
olmadan yoxlama 
aparmaq 

Prosedurlar və 

davranışlar Gəmi və 
liman vasitələrinin 

mühafizəsinə dair 

Beynəlxalq Məcəllə ilə 

təsdiq edilmiş 
prinsiplərə və SOLAS 

Konvensiyasına 

uyğundur 
 

Prosedurlar nəticəsində 

dəniz mühafizə 

səviyyələrində baş 

verən dəyişikliklərə qarşı 
cavab tədbirlərinin 

tətbiqinə dair hazırl ıq 
vəziyyəti təmin edilir 

 

Gəminin mühafizəsi 

üzrə məsul olan şəxsin 

öhdəlikləri üzrə 

kommunikasiya ayd ın 

və anlaşılandır 
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törədə biləcəyi 

təhlükələr haqqında 
biliklər 
 

İzdihamın idarə edilməsi 

və zəruri olduğu təqdirdə 

ona nəzarət üsulları 
haqqında biliklər 

Təhlükəsizliyə dair 

riskləri, təhdidləri və 
zəif tərəflərin 
qiymətləndirilməsi 

(ardı) 

Təhlükəsizliyə dair məxfi 

məlumatlardan istifadə 

və təhlükəsizlik üzrə 
kommunikasiya 

haqqında biliklər 

 

Axtarışın həyata 

keçirilməsi və 

əlaqələndirilməsi 

haqqında biliklər 
 

İnsanların üstünün 

axtarılması və 

narahatçılıq yaratmadan 

yoxlamaların aparılması 

üsulları haqqında biliklər 

  

Müvafiq təhlükəsizlik 
tədbirlərinin tətbiq 
edilməsini və həyata 

keçirilməsini təmin 
etmək məqsədilə 

mütəmadi olaraq 
gəmidə yoxlamaq 

aparmaq 

Giriş-çıxışı 
məhdudlaşdırılan 
ərazilərin 

müəyyənləşdirilməsi və 

yoxlanılmasına dair 

tələblər haqqında biliklər 
 

Gəmiyə və gəmidə 

qadağan edilən ərazilərə 

girişə nəzarət haqqında 

biliklər 
 

Gəminin göyərtəsinin və 

gəminin ətrafındakı 
ərazilərin effektiv 

yoxlanılması haqqında 
biliklər 

 

Gəmidəki digər işçilər və 

limanın müvafiq 

infrastuktur obyektinin 

mühafizəsi üzrə məsul 

olan şəxslərlə birgə 

yüklərin və gəminin 

saxlanc yerlərinin idarə 
edilməsinə dair 

təhlükəsizlik aspektləri  

haqqında biliklər 
 
Gəmiyə minməyə və 

gəmidən enməyə, eləcə 

də insanlar və onların 

yüklərinin gəmidə 

olduğu vaxt ərzində 

Təsdiq edilmiş hazırlıq 
və ya imtahan 

əsasında əldə edilmiş 

sübutun 
qiymətləndirilməsi 

Prosedurlar və 

davranışlar Gəmi və 
liman vasitələrinin 

mühafizəsinə dair 
Beynəlxalq Məcəllə ilə 

təsdiq edilmiş 
prinsiplərə və SOLAS 

Konvensiyasına 

uyğundur 
 

Prosedurlar nəticəsində 

dəniz mühafizə 

səviyyələrində baş 

verən dəyişikliklərə qarşı 
cavab tədbirlərinin 

tətbiqinə dair hazırl ıq 
vəziyyəti təmin edilir 

 

Gəminin mühafizəsi 

üzrə məsul olan şəxsin 

öhdəlikləri üzrə 

kommunikasiya ayd ın 

və anlaşılandır 
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keçidə nəzarət üsulları 

haqqında biliklər  
 

Mövcud olduğu 

təqdirdə, mühafizə ilə 

bağlı avadanlıqların və 

sistemlərin müvafiq 

qaydada istismarını, 
sınaqdan keçirilməsini 

və yoxlanılmasını 
təmin etmək 

Mühafizə ilə bağlı 
avadanlıqların və 

sistemlərinin müxtəlif  

növləri və onların 
istifadəsinə dair 
məhdudiyyətlər, o 

cümlədən dəniz  

quldurları və silahlı 
soyğunçuların hücumları 
zamanı istifadə edilmə 

ehtimalı olan 

avadanlıqlar haqqında 
biliklər 

 

Gəmi mühafizəsi üzrə 

həyəcan siqnallarının 
istifadəsinə dair 

prosedurlar, təlimatlar 

və göstərişlər haqqında 
biliklər 

 

Xüsusilə dənizdə 

olarkən, mühafizə 

sistemləri və 

avadanlıqlarının 

sınaqdan keçirilməsi,  

yoxlanılması və texniki 

xidmətin göstərilməsi 

üsulları haqqında biliklər 

Təsdiq edilmiş hazırlıq 
və ya imtahan 

əsasında əldə edilmiş 

sübutun 
qiymətləndirilməsi 

Prosedurlar və 

davranışlar Gəmi və 
liman vasitələrinin 

mühafizəsinə dair 
Beynəlxalq Məcəllə ilə 

təsdiq edilmiş 

prinsiplərə və SOLAS 

Konvensiyasına 

uyğundur 

 

Təhlükəsizik haqqında 

məlumatlılığı və 

sayıqlılığı təşviq etmək 

Müvafiq konvensiyalar,  
məcəllələr və BDT-nin 

sirkulyarları ilə tələb 

edilən hazırlıqlar,  

təlimlər və məşqlər, o 

cümlədən dəniz  

quldurluğu və silahlı 
soyğunçuluğa qarşı 
tələblər haqqında biliklər 

 

Gəmidə təhlükəsizlik 

üzrə məlumatlılığın və 

sayıqlığın artırılması 

üsulları haqqında biliklər 
 

Təlimlərin və məşqlərin 

effektivliyinin 

qiymətlənsirilməsi üzrə 

üsullar haqqında biliklər 

Təsdiq edilmiş hazırlıq 
və ya imtahan 

əsasında əldə edilmiş 

sübutun 
qiymətləndirilməsi 

Prosedurlar və 

davranışlar Gəmi və 

liman vasitələrinin 

mühafizəsinə dair 
Beynəlxalq Məcəllə ilə 

təsdiq edilmiş 
prinsiplərə və SOLAS 

Konvensiyasına 

uyğundur 

 

Gəminin mühafizəsi 

üzrə məsul olan şəxsin 

öhdəlikləri üzrə 

kommunikasiya ayd ın 

və anlaşılandır 
 

 

 

Bölmə A-VI/6 

Bütün dənizçilər üçün mühafizə üzrə hazırlıq və təlimlərə dair məcburi mininal tələblər 
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Gəmi mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq üçün bacarıqlara dair standartlar 

1 Gəmidə vəzifələr təyin edilməzdən əvvəl Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi 

üzrə Beynəlxlaq Məcəllənin tələblərinin tətbiq edildiyi dəniz gəmilərində işə götürülən və 

ya işlərə cəlb edilən bütün şəxslər, sərnişinlər istisna olmaqla, B hissəsinin təlimatları 

nəzərə alınmaqla, aşağıda göstərilənləri yerinə yetirmək məqsədilə, mühafizə üzrə təsdiq 

edilmiş ümumi hazırlıq keçməlidirlər: 

.1 Mühafizə ilə bağlı insident, o cümlədən dəniz quldurluğu və silahlı soyğunçuluq 

üzrə təhdid və ya hücum barəsində məruzə etmək; 

.2 Mühafizə ilə bağlı təhdidi aşkar etdiyi təqdirdə, riayət etməli olduöu prosedurları 

bilmək; və 

.3 Mühafizə ilə bağlı fövqəladə hadisələrə qarşı mübarizə prosedurları. 

2 Dəniz gəmilərində işə götürülən və ya işlərə cəlb edilən gəminin mühafizəsi üzrə 

müəyyən edilmiş vəzifələrə malik dənizçilər, vəzifəyə təyin edilməzdən əvvəl, B Hissəsinin 

təlimatları nəzərə alınmaqla, müvafiq vəzifə və öhdəliklər üzrə mühafizə haqqında ümumi 

hazırlıq keçməlidirlər. 

3 Mühafizə üzrə ümumi hazırlıq komandir heyətinin gəmi mühafizəsi üzrə məsul 

şəxsi və ya eyni dərəcədə ixtisaslı şəxs tərəfindən keçirilməlidir. 

Gəmi mühafizəsi ilə bağlı məlumatlılığın artırılması üzrə hazırlıq üçün bacarıqlara dair 

standartlar 

4 Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi üzrə Beynəlxlaq Məcəllənin tələblərinin 

tətbiq edildiyi dəniz gəmilərində işə götürülən və ya mühafizə ilə bağlı öhdəlikləri müəyyən 

edilmədən hər hansı işlərin görülməsinə cəlb edilən dənizçilər, gəmidə mühafizə ilə bağlı 

vəzifələrə təyin edilərkən: 

.1 A-VI/6-1 nömrəli cədvəldə nəzərdə tutulan mühafizə ilə bağllı məlumatlılığın 

artırılması üzrə təsdiq edilmiş hazırlıq və ya təlim keçməlidir; 

.2 A-VI/6-1 nömrəli cədvəlin 1-ci sütununda sadalanan tapşırıqlar ı, vəzifələri və 

öhdəlikləri həyata keçirmək üçün tələb edilən bacarıqlara dair standartlara 

cavab verdiyini təsdiq edən sübut təqdim etməlidir: 

.2.1 A-VI/6-1 nömrəli cədvəlin 3 və 4-cü sütunlarında bacarıqların 

qiymətləndirilməsi üzrə sadalanan üsul və meyarlara uyğun olaraq, 

bacarığı nümayiş etmək; və 

.2.2 A-VI/6-1 nömrəli cədvəlin 2-ci sütununda sadalanan mövzular üzrə 

təsdiq edilmiş hazırlıq proqramı əsasında imtahan vermək və ya 

davamlı olaraq qiymətləndirmədən keçmək. 

Keçid müddəalar 

5 1 yanvar 2014-cü il tarixinədək bu bölmənin qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl 

gəmidə təsdiq edilmiş üzmə stajına başlayan dənizçilər, 4-cü bəndin tələblərinə cavab 

verdiyini təsdiq etməlidir: 

.1 son üç il ərzində gəmi heyətində ümumilikdə 6 aydan az olmayan təsdiq 

edilmiş üzmə stajına malik olmaq; 

.2 5.1-ci bənddə nəzərdə tutulan üzmə stajına bərabər hesab edilən mühafizə ilə 

bağlı funksiyalar həyata keçirmək; 

.3 təsdiq edilmiş sınaqdan keçmək; və ya 
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.4 təsdiq edilmiş hazırlığı müvəffəqiyyətlə bitirmək. 

Gəminin mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik dənizçilər üçün bacarıqlara 

dair standartlar 

6 Gəminin mühafizəsi üzrə, o cümlədən dəniz quldurluğu və silahlı soyğunçuluğa 

qarşı müəyyən edilmiş vəzifələri icra edən hər bir dənizçi, A-VI/6-2 nömrəli cədvəlin 1-ci 

sütununda nəzərdə tutulan tapşırıqları, vəzifələri və öhdəlikləri yerinə yetirmək 

bacarıqlarını nümayiş etdirməlidir. 

7 A-VI/6-2 nömrəli cədvəlin 2-ci sütununda sadalanan mövzular üzrə bilik səviyyəsi 

namizədin gəminin mühafizəsi üzrə, o cümlədən dəniz quldurluğu və silahlı soyğunçuluğa 

qarşı müəyyən edilmiş vəzifələri icra etməsi üçün kifayətdir. 

8 Sertifikat almağa namizəd olan hər kəs tələb edilən bacarıqlara dair standartlara 

nail olduğunu təsdiq edən sübutları aşağıdakı üsullarla təqdim etməlidir: 

.1 A-VI/6-2 nömrəli cədvəlin 1-ci sütununda sadalanan tapşırıqlar ı, vəzifələri və 

öhdəlikləri yerinə yetirmək bacarıqlarını, 3 və 4-cü sütunlarında bacarıqların 

qiymətləndirilməsi üzrə sadalanan üsul və meyarlara uyğun olaraq nümayiş 

etdirmək 

.2 A-VI/6-2 nömrəli cədvəlin 2-ci sütununda sadalanan mövzuları əhatə edən 

təsdiq edilmiş hazırlıq proqramı əsasında imtahan vermək və ya davamlı 

olaraq qiymətləndirmədən keçmək. 

Keçid müddəalar 

9 1 yanvar 2014-cü il tarixinədək, bu bölmənin qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl 

gəmidə təsdiq edilmiş üzmə stajına başlayan gəminin mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş 

vəzifələrə malik dənizçilər, A-VI/6-2 nömrəli cədvəlin 1-ci sütununda sadalanan 

tapşırıqları, vəzifələri və öhdəlikləri yerinə yetirmək bacarıqlarını nümayiş etdirməlidir: 

.1 son üç il ərzində gəmi heyətində gəminin mühafizəsinə dair müəyyən edilmiş 

vəzifələr üzrə ümumilikdə 6 aydan az olmayan təsdiq edilmiş üzmə stajına 

malik olmaq; 

.2 9.1-ci bənddə nəzərdə tutulan üzmə stajına bərabər hesab edilən mühafizə ilə 

bağlı funksiyalar həyata keçirmək; 

.3 təsdiq edilmiş sınaqdan keçmək; və ya 

.4 təsdiq edilmiş hazırlığı müvəffəqiyyətlə bitirmək. 

 

 

 

 

 

 

Cədvəl  A-VI/6-1 

Gəminin mühafizəsi ilə bağlı məlumatlılığın artırılması üzrə bacarıqlara dair minimal 

standartların xüsusiyyətləri 

Sütün 1 Sütün 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıqlar Bilik, anlayış və 

peşəkarlıq 

Bacarıqları nümayiş 
etdirmək üçün 

üsullar 

Bacarıqların 

qiymətləndirilməsi 
üçün meyarlar 
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Məlumatlılığın 

artırılması yolu ilə 

dəniz təhlükəsizliyi 

üzrə tədbirlərin 

gücləndirilməsinə 

köməklik göstərmək 

Dəniz təhlükəsizliyi 

üzrə terminlər və 

anlayışlar, o cümlədən 

dəniz quldurluğu və 

silahlı soyunçuluğa aid 

edilə bilən məsələlər 
haqqında zəruri 
praktiki biliklər 
 
Beynəlxalq dəniz 
təhlükəsizliyi siyasəti 

və dövlətlərin, 

şirkətlərin və məsul 

şəxslərin öhdəlikləri 

haqqında zəruri biliklər 

 
Dəniz mühafizə 

səviyyələri və onların 

gəmi və liman 
infrastruktur obyektləri 
üzrə təhlükəsizlik 

tədbirlərinə və 
prosedurlarına təsiri 

haqqında zəruri biliklər 

 
Mühafizə ilə bağlı 
məsələlərin 
məruzəsinə dair 
prosedurlar haqqında 

zəruri biliklər 
 
Mühafizə ilə bağlı 
fövqəladə tədbir 
planları haqqında 

zəruri biliklər 

Təsdiq olunmuş 
təlimat əsasında və 

ya təsdiq edilmiş 
hazırlıq kursu 

keçməklə əldə 

edilmiş sübutun 

qiymətləndirilməsi 
 

Dəniz təhlükəsizliyi 

üzrə tədbirlərin 

gücləndirilməsinə dair 

tələblər düzgün 

şəkildə müəyyən edilir 

Dəniz təhlükəsizliyi 

ilə bağlı təhdidlərin 

müəyyən edilməsi 

Təhlükəsizlik 

tədbirlərinin pozulması 
istiqamətində istifadə 
edilən üsullar 

haqqında zəruri biliklər 
 
Təhlükəsizliklə bağlı 
potensial təhdidlərin 
müəyyən edilməsi, o 

cümlədən dəniz 

quldurluğu və silahlı 
soyğunçuluğa aid edilə 

bilən məsələlər 
haqqında zəruri biliklər 
 
Silahların, təhlükəli 

maddə və 
avadanlıqların 

Təsdiq olunmuş 
təlimat əsasında və 

ya təsdiq edilmiş 
hazırlıq kursu 

keçməklə əldə 
edilmiş sübutun 

qiymətləndirilməsi 

Dəniz təhlükəsizliyi 

üzrə təhdidlər düzgün 

şəkildə müəyyən edilir 
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müəyyənləşdirilməsi 

üsulları haqqında 

zəruri biliklər, 
həmçinin onların 

törədə biləcəyi 

təhlükələr barədə 

məlumatlı olmaq 
 
Təhlükəsizliyə dair 

məxfi məlumatlardan 
istifadə və 
təhlükəsizlik üzrə 

kommunikasiya 
haqqında zəruri biliklər 

Təhlükəsizik 

haqqında 

məlumatlılığın və 

sayıqlılığın təmin 

edilməsinin 
zəruriliyini və 
üsullarını anlamaq 

Müvafiq 

konvensiyalar, 
məcəllələr və BDT-nin 
sirkulyarları ilə tələb 

edilən hazırlıqlar, 

təlimlər və məşqlər, o 

cümlədən dəniz 

quldurluğu və silahlı 
soyğunçuluğa qarşı 
tələblər haqqında 

zəruri biliklər 

Təsdiq olunmuş 
təlimat əsasında və 

ya təsdiq edilmiş 
hazırlıq kursu 

keçməklə əldə 

edilmiş sübutun 

qiymətləndirilməsi 

Dəniz təhlükəsizliyi 

üzrə tədbirlərin 

gücləndirilməsinə dair 

tələblər düzgün 

şəkildə müəyyən edilir 

 

Cədvəl A-VI/6-2 

Gəminin mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik dənizçilərin bacarıqlarınaa dair 

minimal standartların xüsusiyyətləri 

Sütün 1 Sütün 2 Sütun 3 Sütun 4 

Bacarıqlar Bilik, anlayış və 

peşəkarlıq 

Bacarıqları nümayiş 
etdirmək üçün 

üsullar 

Bacarıqların 

qiymətləndirilməsi 
üçün meyarlar 

Gəmi mühafizə 

planında nəzərdə 

tutulan şərtləri  

təmin etmək 

Dəniz təhlükəsizliyi 

üzrə terminlər və 

anlayışlar, o cümlədən 

dəniz quldurluğu və 

silahlı soyunçuluğa aid 

edilə bilən məsələlər 
haqqında praktiki 

biliklər 
 
Beynəlxalq dəniz 
təhlükəsizliyi siyasəti 

və dövlətlərin, 

şirkətlərin və məsul 

şəxslərin öhdəlikləri 

haqqında biliklər, o 

cümlədən dəniz 

Təsdiq olunmuş 
təlimat əsasında və 

ya təsdiq edilmiş 
hazırlıq kursu 

keçməklə əldə edilmiş 
sübutun 

qiymətləndirilməsi 

Prosedurlar və 
davranışlar Gəmi və 

liman vasitələrinin 
mühafizəsinə dair 

Beynəlxalq Məcəllə ilə 
təsdiq edilmiş 
prinsiplərə və SOLAS 
Konvensiyasına 
uyğundur 

 
Təhlükəsizliyə dair 

qanunvericiliyin 
tələbləri düzgün şəkildə 

müəyyənləşdirillir 

 
Cavabdeh sahələr üzrə 

kommunikasiya aydın 
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quldurluğu və silahlı 
soyğunçuluğa aid edilə 

bilən məsələlər 
haqqında praktiki 

biliklər 
 
Dəniz mühafizə 

səviyyələri və onların 

gəmi və liman 
infrastruktur obyektləri 
üzrə təhlükəsizlik 

tədbirlərinə və 
prosedurlarına təsiri 

haqqında biliklər 

 
Mühafizə ilə bağlı 
məsələlərin 
məruzəsinə dair 
prosedurlar haqqında 

biliklər 
 
Müvafiq konvensiyalar, 

məcəllələr və BDT-nin 
sirkulyarları ilə təlimlər 

və məşqlər ə dair 

prosedurlar və tələblər 
haqqında biliklər, o 

cümlədən dəniz 

quldurluğu və silahlı 
soyğunçuluğa aid edilə 

bilən məsələlər 
haqqında praktiki 

biliklər 
 
Yoxlamaların və təftişin 

həyata keçirilməsi üzrə 

prosedurlar, həmçinin 

gəmi mühafizə 

planında nəzərdə 

tutulan mühafizə ilə 

bağlı hərəkətlərin idarə 

edilməsi və onlara 
nəzarət haqqında 

biliklər 

və anlaşılandır 

Gəmi mühafizə 

planında nəzərdə 

tutulan şərtləri  

təmin etmək 
(ardı) 

Mühafizə ilə bağlı 
fövqəladə hallara qarşı 
planlar və 
təhlükəsizliyə dair 
təhdidlər və ya 
mühafizə qaydalarının 

pozulmasına qarşı  
prosedurlar, böhran 

zamanı gəmi-liman 
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qarşılıqlı fəaliyyətinin 

təmin edilməsi 
haqqında  biliklər, o 

cümlədən dəniz 

quldurluğu və silahlı 
soyğunçuluğa aid edilə 

bilən məsələlər 
haqqında  praktiki 

biliklər 

Dəniz 
təhlükəsizliyi ilə 

bağlı təhdidlərin 
və risklərin 
müəyyən 

edilməsi 

Təhlükəsizliyə dair 

sənədlər, o cümlədən 

Təhlükəsizlik 

Bəyannaməsi 
haqqında biliklər 

 
Təhlükəsizlik 

tədbirlərinin pozulması 
istiqamətində istifadə 
edilən üsullar, o 

cümlədən dəniz 

quldurları və silahlı 
soyğunçular tərəfindən 
tətbiq edilən metodlar 
haqqında biliklər 

 
Təhlükəsizliklə bağlı 
potensial təhdidlərin 
müəyyən edilməsi 

haqqında biliklər 

 
Silahların, təhlükəli 
maddə və 
avadanlıqların 

müəyyənləşdirilməsi 

üsulları haqqında 

biliklər, həmçinin 

onların törədə biləcəyi 

təhlükələr barədə 

məlumatlı olmaq 

 
İzdihamın idarə 
edilməsi və zəruri 
olduğu təqdirdə ona 

nəzarət üsulları 
haqqında biliklər 

 
Təhlükəsizliyə dair 

məxfi məlumatlardan 
istifadə və təhlükəsizlik 

üzrə kommunikasiya 
haqqında zəruri biliklər 

 
İnsanların üstünün 

Təsdiq olunmuş 
təlimat əsasında və 

ya təsdiq edilmiş 
hazırlıq kursu 
keçməklə əldə edilmiş 
sübutun 

qiymətləndirilməsi 

Prosedurlar və 
davranışlar Gəmi və 

liman vasitələrinin 
mühafizəsinə dair 

Beynəlxalq Məcəllə ilə 
təsdiq edilmiş 
prinsiplərə və SOLAS 
Konvensiyasına 

uyğundur 
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axtarılması və 

narahatçılıq 

yaratmadan 
yoxlamaların 

aparılması üsulları 
haqqında biliklər 

Mütəmadi olaraq 

gəminin 
mühafizəsi ilə 

bağlı yoxlamalar 

həyata keçirmək 

Giriş-çıxışı 
məhdudlaşdırılan 

ərazilərin yoxlanması 
üzrə üsullar haqqında 

biliklər 
 
Gəmiyə və gəmidə 
giriş-çıxışı 
məhdudlaşdırılan 

yerlərə nəzarət 
haqqında biliklər 

 
Gəminin göyərtəsinin 

və gəminin ətrafındakı 
ərazilərin effektiv 
yoxlanılması haqqında 
biliklər 
 
Yüklərin və gəminin 

saxlanc yerlərinin 
yoxlanılması üsulları 
haqqında biliklər 

 
Gəmiyə minməyə və 
gəmidən enməyə, 
eləcə də insanlar və 
onların yüklərinin 

gəmidə olduğu vaxt 

ərzində keçidə nəzarət 

üsulları haqqında 

biliklər 

Təsdiq olunmuş 
təlimat əsasında və 

ya təsdiq edilmiş 
hazırlıq kursu 

keçməklə əldə edilmiş 
sübutun 

qiymətləndirilməsi 

Prosedurlar və 
davranışlar Gəmi və 

liman vasitələrinin 
mühafizəsinə dair 

Beynəlxalq Məcəllə ilə 
təsdiq edilmiş 
prinsiplərə və SOLAS 
Konvensiyasına 

uyğundur 

Mövcud olduğu 

təqdirdə, 
mühafizə ilə bağlı 
avadanlığın və 

sistemlərin lazımi 

qaydada istifadə 
edilməsi 

Mühafizə 

avadanlıqlarının və 

sistemlərinin müxtəlif 

növləri və onların 

istifadəsinə dair 
məhdudiyyətlər, o 
cümlədən dəniz 

quldurları və silahlı 
soyğunçuların 
hücumları zamanı 
istifadə edilmə ehtimalı 
olan avadanlıqlar 

haqqında biliklər 

 
Xüsusilə dənizdə 

olarkən, mühafizə 

Təsdiq olunmuş 
təlimat əsasında və 

ya təsdiq edilmiş 
hazırlıq kursu 

keçməklə əldə edilmiş 
sübutun 

qiymətləndirilməsi 

Avadanlıqların və 

sistemlər, onların 

istifadəsi üzrə təsdiq 

edilmiş təlimatlara 

uyğun olaraq istismar 

edilir, həmçinin 

avadanlıqların və 

sistemlərin 
məhdudiyyətləri 
nəzərə alınır  
 
Prosedurlar və 
davranışlar Gəmi və 

liman vasitələrinin 
mühafizəsinə dair 

Beynəlxalq Məcəllə ilə 
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sistemləri və 
avadanlıqlarının 

sınaqdan keçirilməsi, 

yoxlanılması və texniki 

xidmətin göstərilməsi 

üsulları haqqında 

biliklər 

təsdiq edilmiş 
prinsiplərə və SOLAS 
Konvensiyasına 

uyğundur 

 

ФЯСИЛ ВЫЫ 

АЛTЕРНАTИВ СЕРTИФИКАTЛАНДЫРMАЙА DAİR TЯЛЯБЛЯР 

Бюлmя А-ВЫЫ/1 

Алtернаtив серtификаtларын верилmяси 

1 Конвенсийанын Ялавясинин ВЫЫ фяслинин mцддяаларына уйьун ис tисmар сявиййясиндя 

ишляmяйя щугуг верян серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс mцвафиг tящсили биtирmяли, 

щазырлыг кечmяли вя А-ЫЫ/1 вя йа А-ЫЫЫ/1 жядвялляриндя садаланан функсийаларын ижрасы цчцн 

bacarıqlara dair tялябляря жаваб верmялидир. А-ЫЫ/1 вя ya А-ЫЫЫ/1 жядвялляриндя эюсtярилян 

функсийалар бу шярtля ялавя олуна биляр ки, наmизяд, бу жядвяллярдя эюсtярилmиш mцвафиг 

функсийалар цчцн ялавя mцвафиг tящсил алыб, щазырлыг кечиб вя бу жядвяллярдя  эюсtярилян 

сяришtяйя tялябляря жаваб верир. 

2 Ümumi tуtуmу 500 tон вя даща арtыг олан эяmидя рящбярлийи щяйаtа кечирян вя йа 

эяmидя рящбярлийи щяйаtа кечирян  шяхсин юз вязифясини йериня йеtиря билmядикдя, рящбярлийи 

щяйаtа кечирmяли олан шяхс киmи идаряеtmя сявиййясиндя ишляmяйя щцгцг верян серtификаt 

алmаьа наmизяд оланларын щяр бири, А-ЫЫ/1 жядвялиндя шярщ едилmиш сяришtянин  tялябляриня 

mцвафиглик цчцн ялавя олараг tящсил алmалы, щазырлыг кечmяли вя А-ЫЫ/2 жядвялиндя эюсtярилmиш 

функсийаларын ижрасы цчцн сяришtя tялябляриня жаваб верmялидир. Бу щиссянин ЫЫЫ фяслиндяки 

жядвяллярдя эюсtярилmиш функсийалар о вахt ялавя олуна биляр ки, наmизяд mцвафиг ялавя tящсил 

алыб, щазырлыг кечиб вя mцвафиг функсийалар цчцн бу жядвяллярдя эюсtярилmиш сяришtяйя tялябляря 

жаваб верир. 

3 Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 750 кВt вя даща арtыг олан эяmилярдя mеханики гурьулара 

жавабдещ олан шяхс киmи вя йа эяmинин mеханики гурьуларына жавабдещ олан шяхсин юз 

вязифясини йериня йеtиря билmядийи tягдирдя, цзяриня бу mясулиййяtин гойулдуьу бир шяхс киmи 

идаряеtmя сявиййясиндя ишляmяйя щугуг верян серtификаt алmаьа наmизяд оланларын щяр бири  А-

ЫЫЫ/1 жядвялиндя шярщ едилmиш сяришtянин tялябляриня mцвафиглик цчцн ялавя олараг tящсил алmалы, 

щазырлыг кечmяли вя А-ЫЫЫ/2 жядвялиндя эюсtярилmиш функсийаларын ижрасы цчцн сяришtя tялябляриня 

жаваб верmялидир. Бу щиссянин ЫЫ фяслиндяки жядвяллярдя эюсtярилmиш функсийалар о вах t ялавя 

олуна биляр ки, наmизяд mцвафиг ялавя tящсил алыб, щазырлыг кечиб вя mцвафиг функсийалар цчцн бу 

жядвяллярдя эюсtярилmиш bacarıqlara dair tялябляря жаваб верир. 

4     Köməkçi səviyyədə sertifikat almağa namizəd olan hər kəs: 

.1 naviqasiya və ya gəmi mühəndisliyi üzrə müvafiq hazırlıq keçməli, həmçinin ya A‑II/4, 

və yaxud A-III/4 nömrəli cədvəllərdə nəzərdə tutulan vəzifələr üçün müəyyən edilən 

bacarıqlara dair standartlara cavab verməlidir. Namizəd müvafiq əlavə hazırlıq 

keçdikdə və A-III/4 və ya A‑II/4 nömrəli cədvəllərdə nəzərdə tutulan vəzifələr üzrə 
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müəyyən edilən bacarıqlara dair standartlara cavab verdiyi təqdirdə, adıçəkilən 

cədvəllərdəki vəzifələr əlavə oluna bilər; 

.2 İxtisaslaşmış matroslar A‑II/4 nömrəli cədvəldə nəzərdə tutulan bacarıqlara dair 

standartlara əlavə olaraq, müvafiq hazırlıq keçməli və A‑II/5 nömrəli cədvəldə nəzərdə 

tutulan bütün vəzifələr üçün müəyyən edilən bacarıqlara dair standartlara cavab 

verməlidir. Namizəd müvafiq əlavə hazırlıq keçdikdə və A-III/4 və ya A‑III/5 nömrəli 

cədvəl(lər)də nəzərdə tutulan vəzifə(lər) üzrə müəyyən edilən bacarıqlara dair 

standartlara cavab verdiyi təqdirdə, adıçəkilən cədvəllərdəki vəzifələr əlavə oluna 

bilər; və  

.3 İxtisaslaşmış motorçu A‑III/4 nömrəli cədvəldə nəzərdə tutulan bacarıqlara dair 

standartlara əlavə olaraq, müvafiq hazırlıq keçməli və A‑III/5 nömrəli cədvəldə 

nəzərdə tutulan bütün vəzifələr üçün müəyyən edilən bacarıqlara dair standartlara 

cavab verməlidir. Namizəd müvafiq əlavə hazırlıq keçdikdə və A-II/4 və ya A‑II/5 

nömrəli cədvəl(lər)də nəzərdə tutulan vəzifə(lər) üzrə müəyyən edilən bacarıqlara dair 

standartlara cavab verdiyi təqdirdə, adıçəkilən cədvəllərdəki vəzifələr əlavə oluna 

bilər. 

 

Бюлmя А-ВЫI/2 

Дянизчилярин серtификаtлаşдырылmасы 

1 ВЫЫ/1 гайдасынын 1.3 бяндинин tялябляриня mцвафиг олараг, ВЫЫ фясилин mцддяаларына уйьун 

исtисmар сявиййясиндя А-ЫЫ/1 вя А-ЫЫЫ/1 жядвялляриндя нязярдя tуtулан функсийалар цзря   

серtификаt алmаьа наmизяд олан щяр бир шяхс: 

.1 12 aydan аз олmайараг эяmидя tяsдиq едилmиш иш üzmə сtаъына mалик олmалыдыр, щяm 

дя бу сtaъ ян азы 6 ай ихtисаслы mеханикин рящбярлийи алtында mашын шюбясиндя хидmяtи  

вязифялярин ижрасыны вя щарада ки эяmисцрцжцлцйц функсийалары tяляб олунур, ян азы алtы 
ай ярзиндя капыtанын ихtисаслы нювбя кюmякчисинин рящбярлийи алtында нювбя чякmя 

цзря вязифялярин ижрасыны дахил еtmялидир; 

.2 бу иш сtаъы ярзиндя А-ЫЫ/1 вя А-ЫЫЫ/1 бюлmяляринин mцвафиг tялябляриня жаваб верян киmи 
tягдир олунmуш эяmидя щазырлыг програmы кечmяли вя бцtцн бунлар tягдир едилmиш 

щазырлыьын гейдиййаt киtабчасында сянядли суряtдя tясдиглянmялидир. 

2 ВЫЫ фяслин mцддяаларына уйьун олараг идаряеtmя сявиййясиндя, А-ЫЫ/2 вя А-ЫЫЫ/2 

жядвялляриндя гейд едилmиш функсийалары бирляшдирmякля,  серtификаt алmаьа наmизяд оланларын щяр 

бири  серtификаt цчцн tясдигнаmяйя дахил едилmяли функсийаларла ялагядар эяmидя tягдир едилmиш 

üzmə сtаъына mалик олmалыдыр: 

.1 эяmи рящбярлийини ижра еtmяйян вя йа эяmинин mеханики гурьуларына жавабдещ 

олmайан шяхсляр цчцн ЫЫЫ/2 вя йа ЫЫЫ/3 гайдаларына аид олан вязифялярин ис tисmар 

сявиййясиндя ижрасы – 12 ай, шяраиtдян асылы олараг; вя идаряеtmя сявиййясиндя 
эяmисцрцжцлцйцнцн функсийалары tяляб олунан йердя исtисmар сявиййясиндя капиtан 

кюрпцсцндя нювбя чякmя цзря хидmяtи вязифялярин ижрасы - ян азы 12 ай; 

.2 эяmинин mеханики гурьуларыı idarə edən və жавабдещ olan шяхсляр цчцн бу бюлmянин 

2.1 бяндинин mцддяасыны дахил еtmякля 48 айдан аз олmайараг; А-ЫЫЫ/1 жядвялиндя 
эюсtярилян серtификаtын tясдигнаmясиня дахил едилmяли функсийалара аид коmандир 

щейяtинин серtификаtлы цзвцнцн хидmяtи вязифясини йериня йеtирян шяхсляр цчцн ися щяmин 

функсийалары ижра еtmякля 24 ай иш сtаъы; вя  А-ЫЫЫ/1 вя А-ЫЫЫ/ 2 жядвялляриндя шярщ 
едилmиш функсийаларын ижрасында 24 ай сtаъ. 



 250 

3      VII/1 qaydasının 1.3-cü bəndinə müvafiq olaraq, VII fəslinin müddəaları əsasında A-II/4 

və A-III/4 nömrəli cədvəllərdə nəzərdə tutulan vəzifələr üzrə köməkçi səviyyədə 

sertifikatlaşdırılmağa namizəd olan hər kəs: 

.1 Aşağıdakı qaydada 12 aydan az olmayan təcrübədən ibarət təsdiq edilmiş üzmə stajı: 

.1.1 naviqasiya növbəsi vəzifələri üzrə 6 aydan az olmayan staj; və 

.1.2 maşın şöbəsindəki vəzifələr üzrə 6 aydan az olmayan staj; və ya 

.2 Ya gəminin dənizə çıxmasından əvvəl və yaxud gəmidə xüsusi hazırlıq, o cümlədən 

aşağıdakı qaydada 4 aydan az olmayan təsdiq edilmiş üzmə stajı: 

.2.1 naviqasiya növbəsi vəzifələri üzrə 2 aydan az olmayan staj; və 

.2.2 maşın şöbəsindəki vəzifələr üzrə 2 aydan az olmayan staj; 

.3 3.1 və ya 3.2 bəndləri ilə tələb edilən üzmə stajı, hazırlıq və təcrübə komandir və ya 

sıravi heyətin müvafiq ixtisaslı üzvünün birbaşa rəhbərliyi altında həyata keçirilməlidir. 

4     VII/1 qaydasının 1.3-cü bəndinə müvafiq olaraq, VII fəslinin müddəaları əsasında A-II/5 

və A-III/5 nömrəli cədvəllərdə nəzərdə tutulan vəzifələr üzrə köməkçi səviyyədə 

sertifikatlaşdırılmağa namizəd olan hər kəs,  naviqasiya və maşın növbəsi üzrə sıravi heyətdə 

vəzifə tutmağa yararlı olduqda, DHDNÇ Məcəlləsinin A-II/5 və A-III/5 bölmələrində nəzərdə 

tutulan bacarıqlara dair standartlara cavab verməli və malik olmalıdır: 

.1 Aşağıdakı qaydada 30 aydan az olmayan təcrübədən ibarət təsdiq edilmiş üzmə 

stajına: 

.1.1 İxtisaslaşmış matros qismində 18 aydan az olmayan staja; və 

.1.2 İxtisaslaşmış motorçu qismində  12 aydan az olmayan staja; və ya 

.2 Təsdiq edilmiş hazırlıq proqramı və aşağıdakı qaydada 18 aydan az olmayan üzmə 

stajına: 

.2.1 İxtisaslaşmış matros qismində12 aydan az olmayan staja; və 

.2.2 İxtisaslaşmış motorçu qismində 6 aydan az olmayan staja; və ya 

.3 Göyərtə və maşın heyətinin vəzifələri üzrə təsdiq edilmiş birləşdirilmiş xüsusi hazırlığa, 

o cümlədən birləşdirilmiş göyərtə və maşın şöbələrində aşağıdakı qaydada 12 aydan 

az olmayan üzmə stajına: 

.3.1 İxtisaslaşmış matros qismində 6 aydan az olmayan staja; və 

.3.2 İxtisaslaşmış motorçu qismində 6 aydan az olmayan staja. 

Бюлmя А-ВЫЫ/3 

Алtернаtив серtификаtларын верилmясини mцяййянляшдирян принсипляр 

(Mцддяалар йохдур) 
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ФЯСИЛ ВЫЫЫ 

НЮВБЯ ЧЯКMЯЙЯ DAİR TЯЛЯБЛЯР 

Бюлmя А-ВЫЫЫ/1 

Vəziflərin icrasına йарарлылыг 

Vəzifələrin icrasına yararlılıq 

1 Administrasiyalar dənizçilərin, xüsusilə də gəmilərin təhlükəsiz istismarı və mühafizəsi 

üzrə məsul olan şəxslərin yorğunluğu nəticəsində yaranan təhlükələri diqqətdə saxlamalıdır. 

2 Komandir və ya sıravi heyətin tərkibində növbə çəkən  və ya təhlükəsizlik, çirklənmənin 

qarşısının alınması və ya mühafizə üzrə müvafiq vəzifələri icra edən bütün şəxslərin istirahət 

vaxtları aşağıda göstəriləndən az olmamaqla təmin edilməlidir: 

.1   24 saatlıq vaxt ərzində minimum 10 saat istirahət vaxtı; və 

.2   7 gün ərzində 77 saat. 

3 İstirahət vaxtı iki dövrdən çox olmayan hissələrə bölünə bilər, bu zaman həmin 

dövrlərdən bir hissəsi 6 saatdan az olmamalı və ardıcıl istirahət vaxtları arasındakı fasilə 14 

saatdan çox olmamalıdır. 

4 Qəza halları və ya digər fövqəladə hadisələr zamanı 2 və 3-cü bəndlərdə istirahət vaxtı 

ilə bağlı tələblər təmin edilməyə bilər. Toplanış məntəqəsinə gəlmək, yanğınla mübarizə, 

xilasedici qayıq üzrə məşqlər və milli qanunvericilik, həmçinin beynəlxalq alətlərlə müyyən 

edilən təlimlər, istirahət vaxtına müdaxiləni minimuma endirməli və yorğunluğa səbəb 

olmamalıdır. 

5 Administrasiyalar növbə cədvəllərinin nəzərəçarpan yerlərdə asılmasını tələb 

etməlidirlər. Növbə cədvəlləri standart formada, gəmidə istifadə edilən dil və ya dillərdə, 

həmçinin ingilis dilində tərtib edilməlidir.  

6 Dənizçilər komplekləşdirilməmiş maşın şöbəsində növbəyə çağırılarkən, fövqəladə və ya 

texniki xidmət tələb olunduğu hallarda normal istirahət vaxtı pozulduğu təqdirdə, növbəçəkən 

şəxsin kompensasiya olaraq adekvat qaydada istirahət vaxtı təmin edilməlidir. 

7  Administrasiyalar bu bölmənin müddəalarının tətbiqinə nəzarət etmək və müddəalara 

riayət edildiyini yoxlamaq məqsədilə dənizçilərin gündəlik istirahət vaxtının uçotunun standart 

formada aparılmasını tələb etməlidir. Növbə cədvəllərinin gəmi kapitanı və ya gəmi kapitanı 

tərəfindən səlahiyyət verilmiş şəxslər və ya dənizçilər tərəfindən təsdiq edilmiş surəti aidiyyəti 

üzrə dənizçilərə təqdim edilməlidir. 

8 Bu bölmədə nəzərdə tutulan müddəalar gəmi kapitanının  gəminin, gəmidəki insanlar ın 

və yüklərin təxirəsalınmaz təhlükəsizliyi və ya dənizdə fəlakətə uğrayan gəmi və insanlara 

kömək göstərilməsi məqsədilə dənizçilərdən lazımi işlərin görülməsini tələb etmək hüququnu 

 
 “Dənizçilərin  gəmidə iş vaxtının rejimi və dənizçilərin iş və istirahət vaxtlarının uçot formaları haqqında BDT 

və BƏT-nın təlimatları” istifadə edilə bilər. 
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məhdudlaşdırmır. Gəmi kapitanı istirahət vaxtı üzrə cəvdəllərin qüvvəsini müvəqqəti olaraq 

dayandıra və normal şərait təmin edilənədək dənizçidən lazımi işlərin görülməsini tələb edə 

bilər. Praktiki olaraq normal vəziyyət təmin edilən kimi istirahət vaxtı ərzində işlərin 

görülməsinə cəlb edilmiş dənizçinin işlədiyi müddətə adekvat qaydada istirahət vaxtı gəmi 

kapitanı tərəfindən təmin edilməlidir. 

9 7 günlük dövr ərzində 70 saatdan az olmayan istirahət vaxtı təmin edildiyi təqdirdə, 

Tərəflər 2.2 və 3-cü bəndlərin istirahət vaxtı üzrə müddəalarına dair istisnalar tətbiq edə 

bilərlər. 

2.2-ci bənddə nəzərdə tutulan həftəlik istirahət vaxtı üzrə istisnalara iki ardıcıl həftədən çox 

olmayan müddətə icazə verilir. İki dövr üzrə icazə verilən istisnalar arasındakı fasilə, icazə 

verilən istisnaların müddətinin iki mislindən az olmamalıdır. 

2.1-ci bənddə nəzərdə tutulan istirahət vaxtı, bir dövrü ən az 6 saat və digər iki dövrü ən az 1 

saatdan ibarət 3 dövrdən çox olmayan müddətə bölünə bilər. Ardıcıl dövrlərin arasındakı fasilə 

14 saatdan çox olmamalıdır. İstisnalar, 7 günlük dövr üçün iki 24 saatlıq dövrü keçməməlidir. 

İstisnalar tətbiq edilərkən, B-VIII/1 bölməsində yorğunluğun qarşısının alınması üzrə təlimat 

mümkün olduğu qədər nəzərə alınmalıdır. 

10 Hər Administrasiya alkoqoldan sui-istifadənin qarşısını almaq məqsədilə qanda 

alkoqolun konsentrasiyası 0.05%-dən və ya nəfəsdə alkoqolun miqdarı 0.25 mq-dan çox 

olmayan hədd, və yaxud  dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi, mühafizə və ya dəniz mühitinin 

mühafizəsi üzrə müvafiq vəzifələri yerinə yetirən gəmi kapitanları, komandir heyəti və ya 

digər dənizçilər üçün alkoqoldan istifadə üzrə ölçü müəyyənləşdirməlidir. 

Бюлmя А-ВЫЫЫ/ 2 

Нювбя чякmянин tяшкили вя принсипляри 

ЩИССЯ 1 – СЕРTИФИКАTЛАŞДЫРMА  

1 Капиtанын нювбя кюmякчиси, щярякяtдя вя йа дайанmada нювбя чякилmяси вязифяляри иля 

ялагядар олан  ЫЫ вя йа  ВЫЫ фяслляринин mцддяаларына mцвафиг суряtдя лазыmи ихtисаса mалик 

олmалыдыр. 

2 Нювбя mеханики mашын шюбясиндя нювбя чякmя иля ялагядар олан  ЫЫЫ вя йа ВЫЫ фясiлляринин 

mцддяаларына mцвафиг суряtдя лазыmи ихtисаса mалик олmалыдыр. 

ЩИССЯ 2 - СЯФЯРИН ПЛАНЛАШДЫРЫЛMАСЫ 

Цmуmи tялябляр 

3 Эюзлянилян сяфяр, онунла баьлы бцtцн mялуmаtлар нязяря алынmагла, яввялжядян 

планлашдырылmалыдыр və gəminin курсu ися  сяфяр башлаmаздан яввял йохланылmалыдыр. 

4 Баш mеханик капиtанла mяслящяtляшяряк яввялжядян нязярдя tуtулан сяфярин tялябаtларыны 

mцяййянляшдирmялидир,  бу заmан йанажаьа, суйа, сцрtкц mаtериалларына, киmйяви препараtлара, 

ишляк вя диэяр ещtийаt щиссяляриня, аляtляря, sursatlara олан tялябаtлар вя башга tялябляр нязяря 

алынmалыдыр.  

 

 

Щяр бир сяфярин  яввялиндя планлашдырmа 
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5 Щяр бир эяmинин капиtаны щяр бир сяфярин яввялиндя чыхыш лиmанындан биринжи эириш лиmанынадяк 

нязярдя tуtулан йолун планлашдырылmасыны tяmин еtmялидир, бу заmан эяляжяк сяфяря лазыm 

олажаг mцвафиг хяриtялярдян вя даиmи вя йа эюзлянилян навигасийа mящдудиййяtляри вя 

tящлцкяляриня mцнасибяtдя дягиг, tаm вя tясщищ  едилmиш mялуmаtа mалик вя эяmинин 

tящлцкясиз цзэцчцлцйцня аидиййяtи олан башга навигасийа васиtяляриндян исtифадя едилир.  

Планлашдырылан йолун йохланылmасы вя чякилmяси (tясвир 

олунmасы)  

6 Аидиййяtи олан бцtцн mялуmаtлары нязяря алmагла планлашдырылmыш йолун йохланылmасыны баша 

чаtдырдыгдан сонра, планлашдырылmыш йол mцвафиг хяриtялярдя чякилmяли вя капиtанын нювбя 

кюmякчиси цчцн ашкар йердя олmалыдыр О, mцвафиг курсу эюtцрmяздян яввял ону йохлаmаьа 

боржлудур. 

Планлашдырылmыш йолдан кянара чыхmа 

7 Яэяр сяфяр заmаны сонра эяляжяк лиmаны дяйишдирmяк барядя гярар гябул едилибся вя йа 

башга сябябляря эюря планлашдырылmыш йолдан ящяmиййяtли суряtдя кянара чыхmаг лазыmдырса, 

дяйишдирилmиш йол ящяmиййяtли дяйишиклик едилmяздян яввял  mцяййянляшдирилmялидир. 

HISSƏ 4 – NÖVBƏÇƏKMƏ ÜZRƏ ÜMUMI PRINSIPLƏR 

8 Növbəçəkmə kapitan körpüsü və maşın şöbəsinin vəsaitlərinin idarə edilməsi üzrə aşağıdakı 

prinsiplər əsasında həyata keçirilməlidir: 

.1 Vəziyyətə uyğun olaraq növbə çəkən şəxs üçün lazımi tədbirlər həyata keçirilməlidir; 

.2 Növbəçəkməyə cəlb olunan şəxslərin ixtisası və ya sağlamlığına dair hər hansə 

məhdudiyyətlər nəzərə alınmalıdır; 

.3 Növbə çəkən şəxsin fərdi rolu, öhdəlikləri nəzərə alınmalı və komandadakı rolu 

müyyənləşdirilməlidir; 

.4 Gəmi kapitanı, baş mexanik və kapitanın növbə köməkçisi məlumatlardan, 

qurğular/avadanlıqlar kimi mövcud vəsaitlərdən və digər heyət üzvlərindən  effektiv 

istifadə etməklə gəmidə lazımi növbə xidmətinin çəkilməsini təmin etməlidirlər; 

.5 Növbə çəkən şəxslər qurğuların/avadanlıqların funksiyaları və işini bilməli, onların 

istismarı üzrə məlumatlı olmalıdır; 

.6  Növbə çəkən şəxslər informasiyanı başa düşməli və hər 

stansiyadan/qurğudan/avadanlıqdan istifadə etməklə informasiyaya hansı qaydada 

cavab verməli olduğu haqqında məlumatlı olmalıdır; 

.7 stansiyadan/qurğudan/avadanlıqdan daxil olan informasiya müvafiq qaydada növbə 

çəkən şəxslərə ötürülməlidir; 

.8 Növbə çəkən şəxslər hər vəziyyətdə müvafiq informasiya mübadiləsini həyata 

keçirmılidirlər; 

.9 növbə çəkən şəxslər təhlükəsizlik üzrə görülən tədbirlər barədə tərəddüd etdikləri 

təqdirdə, gəmi kapitanını/baş mexaniki/kapitanın növbə köməkçisini 

məlumatlandırmalıdır 

ЩИССЯ 4 - ДЯНИЗДЯ НЮВБЯ ЧЯКMЯ 

Цmуmиликдя нювбя чякmяйя аидиййяtи олан принсипляр 

9 Tяряфляр ширкяtлярин, капиtанларын, баш mеханиклярин вя нювбя чякян щейяtин диггяtини 

tящлцкясиз нювбя чякmянин даиmи олmасыны tяmин еtmяк цчцн эюзлянилmяли олан  диггяtини 

принсипляря йюнялtmялидирляр. 



 254 

10 Щяр бир эяmинин капиtаны щярякяtдя навигасийа və ya yük нювбясынын tящлцкясиз 

чякилmясини tяmин еtmяйя боржлудур. Капиtанын цmуmи рящбярлийи алtында нювбя кюmякчиляри юз 

нювбяляриндя эяmинин tящлцкясиз идаря едилmясиня жавабдещдирляр, бу заmан онлар хцсусиля 

tоггушmанын вя сайа оtурmанын гаршысыны алmаьа эюря mясулиййяt дашыйырлар. 

11 Щяр бир эяmинин баш mеханики капиtанла mяслящяtляшяряк mашын шюбясиндя tящлцкясиз 

нювбя чякmянин лазыmы суряtдя tяшкилини tяmин еtmяйя боржлудур. 

Дяниз яtраф mцщиtинин горунmасы 

12 Капиtан, коmандир вя сырави щейяt цзвляри дяниз яtраф mцщиtи цчцн исtисmар вя йа гяза 

чиркляндирmясинин жидди няtижялярини дярк еtmялидир вя беля чиркляндирmянин гаршысыны алmаг цчцн, 

хцсусиля mцвафиг бейнялхалг вя лиmан гайдалары чярчивясиндя бцtцн mцmкцн tядбирляри 

эюрmяйя боржлудурлар. 

 

ЩИССЯ 4-1  ЩЯРЯКЯTДЯ НАВИГАСИЙА  НЮВБЯ ЧЯКMЯСИНИН ПРИНСИПЛЯРИ 

13 Капиtанын нювбя кюmякчиси капиtанын нцmайяндясидир вя даиmа эяmинин tящлцкясиз 

цзmясиня вя дяниздя эяmилярин tоггушmасынын гаршысыны алынmасы щаггында 1972-жи ил  tарихли 

düzəlişlər edilmiş Бейнялхалг гайдаларынын эюзлянилmясиня эюря ясас mцсулиййяtи дашыйыр.  

Mцшащидя 

14 Лазыmи mцшащидя дяниздя эяmилярин tоггушmасынын гаршысынын алынmасы щаггында 1972-жи 

ил tарихли düzsəlişlər edilmiş Бейнялхалг гайдаларынын 5-жи гайдасына уйьун олараг апарылmалыдыр 

Və ашаьыдакы mягсядлярə xidmət etməlidir: 

.1 визуал вя ешиtmя mцшащидя йолу иля, щабеля диэяр mювжуд васиtялярля операtив 

шяраиtдя щяр щансы бир ящяmиййяtли дяйишmяйя mцнасибяtдя даиmи щазырлыг 

вязиййяtинин сахланылmасы; 

.2 шяраtин вя tоггушmа, сайа оtурmа вя диэяр навигасийа tящлцкяляри рискляринин 
щярtяряфли, tаm гийmяtляндирилmяси;  вя 

.3 фялакяtя уьрайан дяниз вя йа щава эяmиляринин, эяmи гязасына уьраmыш инсанларын, 

баtmыш эяmилярин, сыныгларын вя дяниз цзэцчцлцйц цчцн диэяр tящлцкялярин ашкар 
едилmяси. 

15 Mцшащидячи юз диггяtини бцtцнлцкля лазыmи mцшащидяйя йюнялtmяк иmканына mалик 

олmалыдыр,  она бу tапшырыьы йериня йеtирmяйя mане олажаг щеч бир вязифя tапшырылmаmалыдыр. 

16 Mцшащидячи иля сцканчынын вязифяляри mцхtялифдир; сцканда дайанан шяхс mцшащидячи 

щесаб едилmяmялидир; бу mцддяа  кичик эяmиляря шаmил едилmир, бу шярtля ки, сцканчынын 

йериндян mанеясиз даиряви эюрцнцш сащяси ачылсын, лазыmи mцшащидянин апарылmасына эежя 

вахtы эюрmянин писляшmяси вя йа диэяр mанеяляр олmасын. Эцндцз вахtы капиtанын нювбя 

кюmякчиси йеэаня mцшащидячи киmи гала биляр, бир шярtля ки, щяр бир беля шяраиtдя: 

.1 шяраиt mцфяссял гийmяtляндирилиб вя шцбщя олmадан mцяййян едилиб ки, tящлцкясиздир;  

.2 бцtцн mцвафиг аmилляр бцtцнлцкля нязяря алыныб, дахил едилиб, лакин онларла 
кифайяtлянmяmишдир: 

- щава шяраиtи; 

- эюрцнцш; 

- эяmиlərin hərəkətinin инtенсивлийи;  

- навигасийа tящлцкяляринин йахынлыьы; 

- gəmilərin щярякяtинin бюлцнmə сисtеminin tətbiq edildiyi районларда вя йа онларын 

йахынлыьында цзяркян, диггяtин йцксяк олmасынын зярурилийи,   
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.3 дяйишmиш шяраиt tяляб еtдикдя, капиtан кюрпцсцндя нювбя чякmянын дярщал  
эцжляндирилmяси иmканы вар. 

17 Щярякяtдя навигасийа нювбясы чякян щейяtин даиmа mцшащидя апарmасыны tяmин еtmяк 

цчцн tяркибинин кифайяt гядяр олmасыны mцяййянляшдиряркян, капиtан Mяжяллянин бу бюлmясиндя 

эюсtярилmиш mцвафиг аmилляри, щабеля ашаьыдакы аmилляри дя нязяря алmалыдыр: 

.1 эюрцнцш, щаванын вя дянизин вязиййяtи; 

.2 эяmинин цздцйц районда эяmиlərin hərəkətinin инtенсивлийи вя диэяр фяалиййяt нювляри; 

.3 gəmilərin щярякяtинin бюлцнmə сисtеminin вя йа онларын йахынлыьында цзяркян вя йа 

marşrutun müəyyləndirilməsi цзря башга tядбирлярин  zamanı диггяtин йцксялдилmяси; 

.4 эяmинин функсийаларынын харакtериня эюря tяжили исtисmар tялябляриня вя эюзлянилян 
mаневрлярля йаранан ялавя iş; 

.5 навигасийа нювбясы tяркибиня дахил едилmиш щяр щансы бир щейяt цзвцнцн вязифялярини 

ижра еtmяйя йарарлылыг; 

.6 эяmинин коmандир щейяtинин вя щейяtи цзвляринин пешякар сяришtяси щаггында билик вя 
инаm; 

.7 щяр бир нювбя кюmякчисинин tяжрцбяси вя онун эяmи аваданлыьыны, проседурлар вя 

эяmинин mаневреtmя харакtерисtикалары щаггында билийи; 

.8 эяmидя щяр щансы конкреt вахtда эюрцлян ишляр, бура радиорабиtя вя лазыm олан 

заmан капиtан кюрпцсцндя нювбянын эцжляндирилmяси иmканы дахилдир;  

.9 гяза-хябярдаредижи сигнализасийа сисtеmи дя дахил олmагла, капиtан кюрпцсцндя 
жищазларын вя идаряедижи органларын ишляк вязиййяtи; 

.10 сцканла вя авар винtи иля идаряеtmя вя эяmинин mаневреtmя харакtерисtикалары; 

.11 эяmинин юлчцляри вя эяmинин адяtян идаря олундуьу йердян эюрцнцш; 

.12 капиtан кюрпцсцнцн конфигурасийасы еля олmаmалыдыр ки, нювбя чякяня яtрафда баш 
верян щяр щансы бир дяйишиклийи эюрmяйя вя йа ешиtmяйя mане ола билсин; вя 

.13 Tяшкилаtын нювбянын tяшкили вя вязифялярин ижрасына щазырлыг барядя гябул еtдийи щяр щансы 

бир mцвафиг tялябляри, проседуру вя йа təlimatları; 

Нювбянын tяшкили 

18 Идаряедижи (капиtан) кюрпцдя mцвафиг сырави щейяt цзвляринин дахил ола биляжякляри нювбя 

щейяtинин tяркибини mцяййянляшдиряркян, щяр шейдян ялавя ашаьыдакы аmилляр нязяря 

алынmалыдыр: 

.1 капиtан кюрпцsünдя нювбя чякян щейяt цзвляринин фасилясиз ишtиракы; 

.2 щава шяраиtи, эюрцнmя, эцнцн ишыглы вя гаранлыг вахtлары; 

.3 нювбя кюmякчисиндян ялавя олараг шtурmан вязифяляринин tяляб едилдийи навигасийа 

tящлцкяляринин йахынлыьы; 

.4 радар вя йа елекtрорадионавигасийа васиtяляри киmи навигасийа васиtяляринин, щабеля 

цзэцчцлцйцн tящлцкясизлийиня tясир эюсtярян щяр щансы бир диэяр аваданлыьын исtифадяси 
вя tехники вязиййяtи; 

.5 эяmидя авtопилоtун (авtосцканын) олmасы; 

.6 эяmидя радио нювбясинын апарылmасы; 

.7 вахtашыры нювбясыз  хидmяtин эюсtярилдийи mашын шюбясинин идаряеtmя органлары, 

капиtан кюрпцсцндя нязярдя tуtулmуш сигнализасийа вя индикаtорлар, онлардан 

исtифадяеtmя проседурлары вя mящдудиййяtляри; вя  

.8 щярякяtдя навигасийа нювбясы заmаны исtисmарын хцсуси шяраиtи иля ялагядар   

исtянилян гейри-ади tялябляр. 



 256 

Нювбянын гябул едилmяси 

19 Капиtанын нювбя кюmякчиси нювбя чякmяйя эялян кюmякчийя, яэяр сонунжунун нювбя 

чякmяк цзря юз вязифясини лазыmы суряtдя ижра еtmяк игtидарында олmадыьыны эцmан еtmяйя 

ясас варса,  tящвил верmяmялидир вя бу барядя капиtаны хябярдар еtmялидир. 

20 Нювбяны гябул едян кюmякчи яmин олmалыдыр ки, онун нювбясынын бцtцн цзвляри юз 

вязифялярини tаm йериня йеtирmяк игtидарындадыр вя хцсусиля, эежя шяраиtиндя mцшащидя 

апарmаьа tаmаmиля уйьунлашыб. Нювбяны гябул едян кюmякчи эюрmя габилиййяtи эюрmя 

шяраиtиня tаm уйьунлашmайана гядяр нювбяны гябул еtmяmялидир. 

21 Нювбяны гябул едян нювбя кюmякчиляри нювбянын гябул едянядяк эяmинин щесабланmыш 

вя йа щягиги mювгейи барядя яmин олmалы вя чякилmиш (tясвир едилmиш) йол, курс вя суряtи,  

щабеля вахtашыры нювбясыз хидmяt олунан mашын шюбясинин идаряеtmя органларынын вязиййяtини 

tясдиг еtmяли вя нювбя заmаны расt эяля биляжяк навигасийа tящлцкялярини нязяря алmалыдыр. 

22 Нювбяны гябул едян кюmякчиляр ашаьыдакылара mцнасибяtдя шяхсян яmин олmалыдырлар ки: 

.1 капиtанын  нювбя чякmя цзря сярянжаmлары вя эяmинин цзmясиня аидиййяtи олан  диэяр 

хцсуси tялиmаtлары; 

.2 эяmинин mювгейи, онун кцрсц, суряtи вя суйаоtуруmу;  

.3 tез-tез tясадцф олунан вя габагжадан щесабланmыш габарmалар, ахынлар, щава, 

эюрmя вя бу аmиллярин курса вя суряtя tясири; 

.4 яэяр баш mцщяррикляр капиtан кюрпцсцндян идаря олунурса, mаневри щяйаtа кечирmяк 

цчцн баш mцщярриклярин исtифадя едилmя проседурлары; вя 

.5 навигасийа шяраиtини, ашаьыдакылары дахил еtmякля, лакин онларла  mящдудлашmайараг: 

.5.1 нювбя заmаны исtифадя олунан вя йа исtифадя олунажаг бцtцн навигасийа вя 
tящлцкясизлик аваданлыгларынын ишляк вязиййяtи; 

.5.2 эиро вя mагниt коmпасларынын дцзялишляри; 

.5.3 эюрцнян эяmилярин сайы вя йердяйишmяси вя йа эюрцняжяйи эюзлянилян эяmиляр; 

.5.4 нювбя заmаны расt эялиня биляжяк шяраиt вя tящлцкяляр; 

.5.5 эяmинин йана яйилmясинин, дифференtлийинин, су сыхлыьынын вя эяmи сцряtиндян асылы 

олан суйаоtуруmун арtmасы иля кил алtындакы су ещtийаtына mцmкцн ола биляжяк 

tясир; 

23 Яэяр нювбяны tящвил верян заmан mаневр кечирилирся вя йа щяр щансы tящлцкядян йайынmа 

щярякяtи едилирся, нювбянын tящвил верилmясини бу щярякяt tаm гурtарана гядяр tяхиря салынmасы 

зяруридир. 

Щярякяtдя навигасийа нювбясынын çякилmяси 

24 Капиtанын нювбя кюmякчиси: 

.1 kaaapitan кюрпцsünдя нювбя чякmялидир; 

.2 щеч бир шяраиtдя лазыmи явязедижи олmадан кюрпцнц tярк еtmяmялидир; 

.3 капиtанын идаряедижи кюрпцдя олmасына бахmайараг, эяmинин tящлцкясиз цзmяси цчцн 
mясулиййяt дашыmагда  даваm еtдир, о вахtа гядяр ки, капиtанын бу mясулиййяtи юз 

цзяриня эюtцрmяси барядя хцсуси олараг mялуmаtландырылсын вя бу гаршылыглы суряtдя 

айдын олажагдыр; 

25 Щярякяtдя нювбя заmаны planlaşdırılmış курс цзря цзэцчцлцйц tяmин еtmяк цчцн нювбя 

кюmякчиси mцяййян фасилялярля, tез-tез эяmинин курсуну, mювгейини, сцряtини ялдя олан 

навигасийа васиtяляриндян исtифадя еtmякля йохлаmалыдыр. 
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26 Капиtанын нювбя кюmякчиси исtисmар иmканларыны нязяря алmагла, бцtцн эяmи навигасийа 

аваданлыгларынын вя tящлцкясизлийи tяmин едян васиtялярин йерини вя ишини билmялидир. 

27 Нювбя кюmякчиси эяmинин tящлцкясизлийини tяmин едилmясиня mане олан щяр щансы бир 

вязифяни йериня йеtирmяmялидир. 

28 Нювбя кюmякчиси радардан исtифадя едяркян, эяmилярин дяниздя tоггушmасы щаггында 

1972-жи ил tарихли düzəlişlər edilmiş Бейнялхалг  гайдаларын радарлардан исtифадяеtmяйя даир 

mцддяаларынын даиmа эюзлянилmясинин лазыm олдуьуну  нязяря алmалыдыр. 

29 Нювбя кюmякчиси ещtийаж йаранарса, tяряддцд еtmядян сцкандан, mцщяррикдян вя сяс 

сигналы апараtындан исtифадя еtmялидир. Лакин mцmкцн qədər баш mцщяррикин нязярдя tуtулан 

суряt  дяйишикликляри барядя вахtында aşkar etmək вя йа gəmi körpüsündə 

komplektləşdirilməmiş mашын шюбясинin mцщяррикин идаря едилmяси tяtбиг олунан проседурлара 

mцвафиг суряtдя сяmяряли исtифадя едилmялидир. 

30 Нювбя кюmякчиляри, tорmоз йолу дахил олmагла юз эяmиляринин идаряолунmа 

харакtерискаларыны билmялидирляр вя башга эяmилярин фяргли идаряолунmа харакtерисtикаларына mалик 

ола биляжяйини нязяря алmалыдырлар. 

31 Нювбя заmаны эяmинин цзэцчцлцйцня аид олан бцtцн hərəkətlər və fəaliyyətlər müvafiq 

qaydada qeyd edilməlidir. 

32 Нювбя кюmякчисинин щяр бир заmан лазыmи mцшащидянин апарылmасыны tяmин еtmяйи 

хцсусиля важибдир. Шtурmан оtаьынын сцканчы оtаьындан айры олдуьу эяmилярдя ещtийаж 

йаранарса, нювбя кюmякчиси гыса mцддяtя лазыmи шtурmан вязифясини ижра еtmяк цчцн онун 

оtаьына дахил ола биляр, лакин бундан яввял о, бунун tящлцкясиз олдуьуна вя олmайажаьы 

mцддяtдя лазыmи mцшащидянин tяmин едиляжяйиня яmин олmалыдыр. 

33 Эяmи дяниздя оларкян эяmинин навигасийа аваданлыьынын ишинин йохланmасы еля tез-tез 

щяйаtа кечирилmялидир ки, бу пракtики жящяtдян mягсядяуйьун олсун вя шяраиt буна иmкан 

версин, хцсусиля, яэяр  эяmинин tящлцкясиз цзmясиня tясир эюсtяря биляжяк tящлцкяляр эюзлянилир. 

Ещtийаж олдугда, mцвафиг гейдляр апарылmалыдыр. Беля йохлаmалар, щабеля лиmана дахил оланда 

вя чыханда апаmалыдыр.  

34 Нювбя кюmякчиси mцнtязяm йохлаmалар апарылmалыдыр ки, ашаьыдакылары tяmин еtсин: 

.1 сцканчы вя йа авtопилоtа эяmини дцзэцн курсда сахлаyır;  

.2 ясас mагниt коmпасынын дцзялишлярини нювбя заmаны 1 дяфядян аз олmайараг вя 

яэяр mцmкцндцрся, курсун щяр ящяmиййяtли дяйишиклийиндян сонра 

mцяййянляшдирmяк; ясас mагниt коmпасы иля эирокоmпас эюсtярижилярини вя 

репиtерлярин ясас коmпасла уйьунлуьунун tез-tез tуtушдурулmасы; 

.3 нювбя ярзиндя щеч олmазса  бир дяфя авtoplitoun yoxlanılması йохлаmаг; 

.4 naviqasiya вя сигнал ишыгларынын, щабеля диэяр навигасийа аваданлыьынын норmал 

фяалиййяtи; 

.5 бу бюлmянин 86-жы бяндиня mцвафиг олараг радио аваданлыьын норmал ишини; вя 

.6 komplektləşdirilməmiş mашын шюбясинин, гяза- хябярдаредижи сигнализасийанын вя 

индикаtорларын идаряеtmя органларынын норmал ишини. 

35 Нювбя кюmякчиси даиmа гцввядя олан дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизясиnə dair 

(СОЛАС) цзря 1974-жц ил tарихли Бейнялхалг Конвесийасынын tялябляриня mцвафиглийин зярурилийини 

нязяря алmалыдыр. Нювбя кюmякчиси нязяря алmалыдыр: 

.1 исtянилян поtенсиал tящлцкяли сиtуасийадан tящлцкясиз суряtдя чыхmаг цчцн вахtында 
сцканчыны чаьырыб, сцканын ял иля идаря едилmясиня кечmяйин зярурилийини; 
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.2 эяmинин авtопилоtла идаря едилдийи заmан сиtуасийанын нювбя кюmякчисинин tяк  вя 
tяжили щярякяt еtmяк цчцн mцшащидяни сахлаmаьа mяжбур олдуьу ана гядяр инкишаф 

еtmясиня йол верmяйин хцсусиля tящлцкяли олдуьуну. 

36 Нювбя кюmякчиляри эяmидяки елекtрордионавигасийа сисtеmляринин, онларын иmканлары вя 

mящдудиййяtляри дахил олунmагла, исtифадя едилmясини дяриндян билmялидирляр вя бу васиtялярин 

щяр бириндян лазыm эялдикдя исtифадя еtmялидир; щабеля нязяря алынmалыдыр ки, ехолоt ясас 

навигасийа вясаиtидир. 

37 Нювбя кюmякчиси дяниз цзэцчцлцйцнцн инtенсив олдуьу районларда цзяркян, радарын 

иmкан вя mящдудиййяtлярини нязяря алmагла, эюрmянин писляшдийи вя йа писляшяжяйинин 

эюзлянилдийи заmан щяmишя радарлардан исtифадя еtmялидир. 

38 Нювбя кюmякчиси tяmин еtmялидир ки, ехосигналларын mцmкцн гядяр даща tез ашкар 

едилmяси цчцн радарын mясафяни эюсtярян шкаласы tез-tез чеврилmялидир. Йадда сахлаmаг 

важибдир ки, пис яксеtдирmя габилиййяtиня mалик олан обйекtлярин вя кичик обйекtлярин 

ехосигналлары ашкар олунmайа биляр. 

39 Радардан исtифадя едяркян нювбя кюmякчиси mцвафиг mясафя шкаласы сечmяли, радар 

tясвирлярини диггяtля изляmяли вя вахtында tясвири щазырлаmалы вя йа щядяфин щярякяtини сисtеmаtик 

анализ еtmялидир. 

40 Нювбя кюmякчиси  капиtана дярщал mялуmаt верmялидир: 

.1 эюрmя писляшярся вя йа писляшяжяйи эюзлянилирся; 

.2 эяmилярин чох кечmяси иля йаранан шяраиt вя йа айры-айры эяmилярин йердяйишmяси 
tящлцкя йарадырса; 

.3 верилmиш курсун сахланылmасында чяtинлик йаранырса; 

.4 яэяр нязярдя tуtулан вахtда сащил, навигасийа ишаряси вя йа эюзлянилян дяринлик ашкар 

олунmайыбса; 

.5 яэяр гяфляtян сащил, навигасийа ишаряси вя йа дяринлик дяйишиклийи ашкар олунубса; 

.6 баш mцщяррикляр, mцщяррик гурьуларынын mясафядян идаряеtmя органлары, сцкан 

гурьусу вя йа щяр щансы бир mцщцm навигасийа аваданлыьы, гяза- хябярдаредижи 
сигнализасийа вя йа индикаtор сындыгда; 

.7 радиоаваданлыг сырадан чыхыбса; 

.8 фырtыналы щавада, яэяр зядялянmяк ещtиmалы варса; 

.9 эяmинин йолунда цзэцчцлцк цчцн tящлцкя йарада биляжяк, mясялян, буз вя йа эяmи 
гырынtыларына расt эялинирся; 

.10 щяр щансы бир башга гяза вязиййяtляри вя йа щяр щансы бир шцбщя йаранарса. 

41 Нювбя кюmякчиси, йухарыда эюсtярилян щалларда капиtана mялуmаtын верилmяси барядя 

tялябляря бахmайараг, бундан ялавя, яэяр шяраиt tяляб едярся, эяmинин tящлцкясизлийини tяmин 

еtmяк цчцн tяжили tядбирляр эюрmялидир. 

42 Нювбя кюmякчиси mцвафиг mцшащидя дя дахил олmагла, нювбянын tящлцкясиз апарылmасы 

цчцн бцtцн лазыmи tялиmаt вя mялуmаtлары нювбя щейяtиня верир. 

Mцхtялиф шяраиtдя вя районларда нювбя чякmя 

 Айдын эюрцнmя шяраиtиндя цзэцчцлцк 

43 Нювбя кюmякчиси tоггушmа tящлцкясини вахtында mцяййянляшдирmяк цчцн йахынлашан 

эяmилярин коmпас пеленгини tез-tез вя дягиг эюtцрmялидир вя нязяря алmалыдыр ки, беля tящлцкя 

бязян пеленгин азажыг дяйишиклийи цзцндян, хцсусиля чох бюйцк эяmи вя йа йедяк карваны 

йахынлашанда вя йа эяmи иля чох йахын mясафяйя йахынлашдыгда mювжуд ола биляр. Нювбя 

кюmякчиси tяtбиг едилян дяниздя эяmи tоггушmаларын гаршысынын алынmасы щаггында гайдалара 
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mцвафиг  олараг вахtында вя дцзэцн щярякяtляр еtmяли вя сонра бу щярякяtлярин арзуолунан 

няtижяляр вериб-верmядийини йохлаmалыдыр. 

44 Айдын эюрцнmя шяраиtиндя вя иmкан оланда нювбя кюmякчиси радардан исtифадеtmя цзря 

tяжрцбясини арtырmалыдыр. 

Mящдуд эюрцнmя шяраиtиндя цзэцчцлцк 

45 Эюрmя шяраиtи писляшяркян вя йа писляшяжяйи ещtиmал олунаркян нювбя кюmякчисинин биринжи 

вязифяси, Дяниздя Эяmилярин Tоггушmасынын Гаршысынын Алынmасы щаггында 1972-жи ил tарихли 

düzəlıişlər edilmiş Бейнялхалг гайдаларынын mцвафиг tяляблярини щяйаtа кечирmякдир, хцсусиля, 

дуmан сигналларын верилmясиня, орtа суряtля щярякяtя вя mцщярриклярин дярщал mаневрляр еtmя 

щазырлыьына mцнасибяtдя. Бундан ялавя, нювбя кюmякчиси: 

.1 капиtана mялуmаt верmяли; 

.2 mцшащидячи гойmалы; 

.3 щярякяt ишыгларыны йандырmалы; вя  

.4 радары ишя салыб, ондан исtифадя еtmялидир. 

Суtканын гаранлыг вахtларында 

46 Капиtан вя капиtанын нювбя кюmякчиси mцшащидяни tяшкил едяркян капиtан кюрпцсц 

аваданлыгларыны, исtифадя цчцн mцmкцн навигасийа васиtялярини, онларын mящдудиййяtини, 

проседурлары вя эюрцлmцш tящлцкясизлик tядбирлярини нязяря алmалыдырлар. 

 

Сащилбойу суларда вя цзэцчцлцк цчцн чяtин олан суларда цзэцчцлцк 

47 Беля районларда цзяркян ян сон mялуmаtлар ясасында дягигляшдирилmиш (tясщищ едилmиш) ян 

ири mигйаслы хяриtядян исtифадя еtmяк лазыmдыр. Эяmинин олдуьу йер гыса вахt фасиляляри иля вя 

шяраиt иmкан верирся, бирдян чох цсулла mцяййянляшдирилmялидир. EXDİS-dən (Elektron Xəritə  

Displeyi və İnformasiya Sistemləri) istifadə edərkən, lazımi koda(miqyasa) malik elektron 

naviqasiya xəritələrindən istifadə edilməli və gəminin mövqeyini təyin etmək üçün müvafiq 

intervallar ərzində olduğu yerin müəyyənləşdirilməsində istifadə edilən müstəqil üsullar tətbiq 

edilməlidir. 

48 Нювбя кюmякчиси расt эялинян навигасийа ишарялярини дягиг tаныmалыдыр. 

Дяниз бялядчиси иля цзэцчцлцк 

49 Дяниз бялядчисинин эюйярtядя олуб юз вязифясини ижра еtmяси, капиtаны вя капиtанын нювбя 

кюmякчисини эяmинин tящлцкясизлийини tяmин еtmяк вязифясиндян азад еtmир. Капиtан вя дяниз 

бялядчиси бир-бири иля цзэцчцлцйя, йерли шяраиtя вя хцсусиля, бу эяmинин хцсусиййяtляри барядя 

mялуmаtла бюлцшmялидирляр. Капиtан вя йа нювбя кюmякчиси дяниз бялядчиси иля сых ялагядя 

ишляmяли вя эяmинин олдуьу йери вя онун щярякяtини изляmялидирляр. 

50 Яэяр дяниз бялядчисинин щярякяtляри вя йа mягсядляри шцбщя доьурурса нювбя кюmякчиси 

дяниз бялядчисиндян изащаt tяляб еtmялидир,  яэяр шцбщя галарса бу барядя dərhal капиtана 

mялуmаt верmялидир вя о эяляня гядяр щяр щансы бир лазыmи юлчцнц эюtцрmялидир. 

Эяmинин лювбярдя дайанmасы 

51 Яэяр капиtан лазыm бился, щярякяtдя нювбя эяmи лювбярдя дайанаркян щяйаtа кечириля 

биляр. Эяmи лювбярдя дайанаркян нювбя кюmякчиси ашаьыдакылары эюрmяйя боржлудур: 

.1 бажардыгжа tез эяmинин йерини вя mювгейини mцяййянляшдириб mцвафиг хяриtядя гейд 

еtmяк; 
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.2 шяраиtля ялагядар олараг, mцmкцн гядяр tез-tез навигасийа ишаряляринин пеленглярини 
эюtцрmяк йолу иля вя йа асан tанынан сащил обйекtляриня эюря эяmинин лювбярдя 

tящлцкясиз дайандыьыны йохлаmаг; 

.3 сяmяряли mцшащидяни tяmин еtmяк; 

.4 эяmийя  mцнtязяm баш чякилmясини tяmин еtmяк; 

.5 mеtеоролоъи шяраиtи, габарmалары вя дянизин вязиййяtини mцшащидя еtmяк; 

.6 эяmинин йер дяйишmясини ашкар еtдикдя капиtана mялуmаt верmяк вя бцtцн лазыmи 

tядбирляри эюрmяк; 

.7 капиtанын эюсtяришляриня mцвафиг баш mцщярриклярин вя диэяр mеханизmлярин щазырлыьыны 

tяmин еtmяк; 

.8 эюрmя шяраиtи писляшярся, капиtана mялуmаt верmяк; 

.9 tяtбиг едилян гайдалара mцвафиг олараг, лазыmи ишыгларын вя ишарялярин гойулmасы вя 

mцвафиг сяс сигналларынын верилmясини tяmин еtmяк; вя 

.10 эяmинин яtраф mцщиtи чиркляндирmясинин гаршысыны алmаг цчцн tядбирляр эюtцрmяк вя 

чиркляндирmянин гаршысыны алmаг цчцн tяtбиг олунан mцвафиг tялябляри йериня йеtирmяк. 

 

 

 

ЩИССЯ 4-2 - ЩЯРЯКЯTДЯ MАШЫН НЮВБЯ ЧЯКMЯСИНИН ПРИНСИПЛЯРИ 

52 Бу бюлmянин 4-2, 5-2 вя 5-4 щиссяляриндя исtифадя едилmиш "mашын нювбяси" tерmини tяшкил 

олунmуш нювбядя йа айрыжа бир шяхси, йа бир груп шяхси, йа да ки, коmандир щейяtи цзвцнцн 

mашын шюбясиндя ишtиракынын tяляб олунуб-олунmаmaсындан аслы олmайараг mясулиййяtли олдуьу 

дюврц билдирир. 

53 Нювбя mеханики баш mеханикин tяmсилчисидир вя бцtцн вахt ярзиндя онун ян башлыжа 

вязифяси эяmинин tящлцкясизлийиня tясир едян mеханизmлярин еtибарлы сяmяряли ишиндян, хидmяt 

еtmясиндян вя онлара хидmяtя эюря дашыдыьы mясулиййяtиндян вя щабеля, яэяр tяляб олунурса, 

нювбя чякянлярин жавабдещ олдуглары бцtцн mашын, mеханизmляр вя аваданлыглара 

бахылmасындан, исtисmарындан вя йохланылmасындан ибаряtдир. 

Нювбянин tяшкили 

54 Нювбянин tяркиби исtяр ял иля, исtярся дя авtоmаtлашдырылmыш реъиmдя идаря олунан mашын вя 

mеханизmлярин, эяmинин исtисmарына tясир едян бцtцн mашын вя mеханизmлярин ишинин 

tящлцкясизлийинин tяmин едилmяси цчцн кифайяt сайда вя цсtцнлцк tяшкил едян шяраиtя вя шярtляря 

mцвафиг олmалыдыр. 

55 Ихtисаслы сырави щейяt цзвляринин дя mцвафиг суряtдя дахил ола биляжякляри mашын нювбясинин 

tяркибини tяйин едяркян, башга mейарларла йанашы ашаьыдакылар да нязяря алынmалыдыр: 

.1 эяmинин tипи, mашын вя mеханизmлярин tипи вя вязиййяtи; 

.2 эяmинин tящлцкясиз исtисmарына tясир едян бцtцн mашын вя mеханизmлярин ишиня 

лазыmлы фасилясиз нязаряt; 

.3 щяр щансы бир хцсуси иш реъиmи, бу реъиm щава шяраиtиндян, бузлу шяраиtдян, суйун 
чирклилийиндян, дайазлыгдан, гяза шяраиtиндян, зядялярин арадан галдырылmасындан вя  

чиркляндирmянин няtижяляри иля mцбаризядян вя диэяр шярtлярдян асылыдыр;  

.4 mашын нювбяси щейяtинин ихtисасы вя tяжрцбяси; 

.5 инсан щяйаtынын mцщафизяси, эяmинин, йцкцн вя лиmанын tящлцкясизлийи,  щабеля яtраф 

mцщиtин mцщафизяси; 

.6 бейнялхалг, mилли вя йерли гайдалара риайяt; вя 
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.7 эяmинин норmал исtисmарынын tяmин олунmасы. 

Нювбянин гябул олунmасы 

56 Нювбя mеханики, яэяр нювбядя ону явяз едяжяк mеханикин нювбя цзря юз вязифясини 

лазыmлы гайдада йериня йеtирmяк игtидарында олmадыьыны дцшцнmяйя ясас варса, онда нювбяни 

tящвил верmяmяли вя беля олан щалда баш mеханики mялуmаtландырmалыдыр. 

57 Нювбяйя чыхан mеханик яmин олmалыдыр ки, онун нювбясиндя олан бцtцн щейяt цзвляри юз 

вязифялярини tаm йериня йеtирmяйя гадирдирляр. 

58 Нювбяни tящвил алана гядяр нювбя mеханикляри шяхсян, ян азы ашаьыдакылара mцнасибяtдя 

яmин олmалыдырлар: 

.1 нювбя цзря сярянжаmларда вя эяmи сисtеmляринин mашын вя mеханизmляринин исtисmары 
иля баьлы баш mеханикин хцсуси эюсtяришляриндя;  

.2 mашын, mеханизmляр вя сисtеmляр цзря mцвафиг щейяtин йериня йеtирдийи бцtцн ишлярин 
харакtериндя вя поtенсиал tящлцкяляря mцнасибяtдя; 

.3 сявиййядя вя яэяр лазыmдырса, эяmинин лйал,  балласt, чиркаб, ещtийаt tанкларында, 
ичmяли су tанкларында, чиркаб сисtернляриндя суйун сявиййяси вя йа суйун галыьы, 
онларын ичярисиндякилярин иstифадяси вя кянар едилmяси иля баьлы хцсуси tяляблярля 
mцнасибяtдя; 

.4 йанажаьын ещtийаt, чюкцнtц tанкларында, йанажаьын  исtифадяси цчцн нязярдя tуtулmуш 
сисtернлярдя вя йанажаьын сахланылmасы цчцн исtифадя олунан диэяр щяжmлярдя 
йанажаьын вязиййяtи вя сявиййясиндя; 

.5 саниtар сисtеmляриндяки tулланtылар даир щяр щансы бир хцсуси tяляблярдя; 

.6 елекtрик енеръисини пайлашдыран сисtеm дя дахил олmагла, mцхtялиф ясас вя йардыmчы 
сисtеmлярин исtисmар реъиmиндян вя вязиййяtиндян; 

.7 идаряедижи mяркяздя аваданлыьын вя щарада  ялля идаря олунан аваданлыг варса, 
онларын вязиййяtиндян; 

.8 газанларын авtоmаtик идаряеtmя сисtеmляринин вя яэяр варса, газанларын горунmасы 
сисtеmляринин исtисmар реъиmи вя вязиййяtи, аловдан горуmа сисtеmляри, су сявиййяси 
щядляри цзря mцдафия сисtеmляри, йанmаны идаря едян сисtеmляр, йанажаьын верилmясини 
идаряедян  сисtеmляр вя бухар газанларынын исtисmары иля баьлы диэяр аваданлыьын 
вязиййяtи вя иш реъиmи; 

.9 пис щава, бузлу шяраиt, суйун чиркляндирилmяси вя йа дайазлыг няtижясиндя щяр щансы бир 
поtенсиал ялверишсиз исtисmар шяраиtи; 

.10 аваданлыьын сынmасы вя йахуд ялверишсиз шяраиtдя эяmинин исtисmары иля баьлы щяр щансы  
бир хцсуси исtисmар реъиmи; 

.11 ющдяликляриня mцнасибяtдя mашын щейяtинин сырави цзвляринин mярузяляри; 

.12 йаньынла mцбаризя васиtяляринин mювжудлуьу; вя 

.13 mашын ъурналынын долдурулmасынын вязиййяtи. 

Mашын шюбясиндя нювбянин чякилmясиы 

59 Нювбя mеханики нювбя цчцн mцяйййян едилmиш гайдаларын tяtбигини вя mашын нювбясиндя 

рящбярлийи алtында  сырави щейяt цзвляри варса,  mцщяррик гурьуларынын вя йардыmчы аваданлыгларын 

tящлцкясиз вя сяmяряли ишляmясиндя кюmяк эюсtярmялярини tяmин еtmялидир.  

60 Нювбя mеханики mашын шюбясиня эюря mясулиййяtи, баш mеханик орада олса беля, 

дашыmагда о вахtа гядяр даваm едир ки, баш mеханик mясулиййяtи юз цзяриня эюtцрдцйц 

барядя она айрыжа mялуmаt верир вя бу барядя  гаршылыглы анлашmа олур. 
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61 Mашын нювбясинин бцtцн цзвляри нювбя цзря юз хидmяtи вязифялярини билmялидирляр. Бундан 

башга, нювбянин щяр бир цзвц юз эяmиси иля ялагядар ашаьыдакылары билmялидир: 

.1 mцвафиг эяmидахили рабиtя сисtеmиндян исtифадя еtmяйи; 

.2 mашын шюбяляриндян tяхлиййя йолларыны; 

.3 mашын шюбясиндя исtифадя едилян гяза-хябярдаредижи сигнализасийа сисtеmини вя 
онларын сигналларыны фяргляндирmяйи бажарmалыдыр, хцсусян йаньынсюндцрян mаддялярин 
сигналына фикир верmялидир; вя 

.4 йаньыnla mübarizə аваданлыьынın вя  mашын шюбяляриндя zədənin qarşısını almaq 

üçün нязярдя tуtулmуш qurğuların сайыны, онларын йерляшmясини вя tиплярини, щабеля 

онларын  исtифадя едилmясини вя эюзлянилmяси лазыm олан mцхtялиф ещtийаt tядбирлярини. 

62 Лазыm гайдада ишляmяйян, йахуд насазлыьы щаггында фикир йаранан, йа да хцсуси tехники 

хидmяt tяляб едян щяр щансы бир mашын вя mеханизm щаггында tядбир эюрцлmялидир. Зяруряt 

йаранарса, сонракы эюрцляжяк ишляр планлашдырылmалыдыр.  

63 Komplektləşdirilmiş mашын шюбясиндя нювбя mеханики щярякяtин исtигаmяtини вя йа сцряtин 

дяйишдирилmяси барядя сярянжаmлары йериня йеtирmяк цчцн  mцщяррик гурьуларыны идаря еtmяйя 

щяmишя щазыр олmалыдыр. 

64 Mашын шюбясиня вахtашыры нювбясиз хидmяtин эюсtярилдийи  щалларда нювбя mеханики чаьырыш 

цзря дярщал mашын шюбясиня эялmяйя щазыр олmалыдыр. 

65 Капиtан кюрпцсцндян верилян бцtцн эюсtяришляр дярщал йериня йеtирилmялидир. Щярякяt 

исtигаmяtи дяйишдирилдикдя вя йа баш mцщяррик гурьусунда сцряt дяйишикликляри едилдикдя, бу 

mцtляг гейдя алынmалыдыр, о щаллар исtисна tяшкил едир ки,  Адmинисtрасийа эяmинин юлчц вя йа 

харакtерляриня эюря буну mягсядяуйьун щесаб еtmир. Нювбя mеханики mаневр  ял иля 

идаряолунmада вя йа "щазыр ол" вязиййяtиндя баш mцщяррик гурьусунун идаряеtmя 

органларында нювбя чякян щейяt цзвляринин олmасыны tяmин еtmялидир. 

66  Бцtцн mашын вя mеханизmляря, о жцmлядян mеханики, елекtрик, елекtрон, щидравлик вя 

пневmаtик сисtеmляря, онлары идаря едян жищазлара вя онлары горуйан гурьулара, mяишяt хидmяt 

сисtеmляриня, ещtийаtларын вя ещtийаt щиссяляринин щесабы да дахил олmагла, лазыmи tехники хидmяt 

вя гайьы эюсtярилmялидир. 

67 Баш mеханик tяmин еtmялидир ки, нювбя mеханики нювбя mцддяtиндя йериня йеtирлmяли олан 

qabaqlayıcı tədbirlər, zədələrə nəzarət və tяmир-бярпа ишляри щаггында бцtцн mялуmаtа mалик 

олсун. Нювбя mеханики сярянжаmында олан бцtцн mашын вя mеханизmлярин сюндцрцлmясиня, 

башга исtигаmяtя йюнялдилmясиня вя tянзиmлянmясиня жавабдещдир вя апарылан бцtцн ишляр 

щаггында уйьун гейдляр апарылmалыдыр. 

68 Mашын шюбяси щазырлыг вязиййяtиня эяtириляркян, нювбя mеханики mаневрляр еtmяк цчцн 

лазыm ола биляжяк  mашын, mеханизm вя аваданлыьы щазырлыг вязиййяtиня эяtирmяли вя  сцканын 

идаря олунmасы вя диэяр ещtийажларын юдянилmяси цчцн  елекtрик енерjисинин кифайяt гядяр 

ещtийаtыны  tяmин еtmялидир.  

69 Нювбя mеханикляри баш mцщяррик гурьусуна вя йардыmчы аваданлыьа хидmяtин 

эюсtярилmясиня mане ола биляжяк щеч бир башга вязифяляри йериня йеtирmяyə təyin edilməməli və 

ya öhdəlik götürməməlidir. Онлар нювбяни tящвил веряня гядяр баш mцщяррик гурьусунун вя 

йардыmчы аваданлыьын ишляmясиня даиmа нязаряt еtmяли, щабеля ишя mцшащидя еtmяк вя 

аваданлыьын ишиндя гейри-норmаллыг  вя сынmа щаггында mялуmаt алmаг вя еляжя дя аваданлыьы 

лазыmи вязиййяtдя сахлаmаг цчцн ади tянзиmлянmяни вя диэяр башга mягсядляр цчцн  mашын 

вя mеханизmлярин вахtашыры йохланmасыны, mашын вя сцкан  юtцрцжцсцнцн оtаьына бахышын 

кечирилmясини tяmин еtmялидирляр. 

70 Нювбя mеханикляри tяляб еtmялидирляр ки, нювбя чякян щейяt онлара mашын вя 

mеханизmляря tясир едя биляжяк вя инсан щяйаtына вя эяmинин tящлцкясизлийиня mянфи tясир 

йарада биляжяк поtенсиал tящлцкяли шяраиt щаггында mялуmаt версинляр. 
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71 Нювбя mеханики mашын шюбясиндя нювбяйя mцшащидяни tяmин едир вя нювбя цзвляриндян 

щяр щансы бири юз ишинин ющдясиндян эяля билmядикдя дяйишиклик апарыр. Нювбя чякянляр  mашын 

шюбясини нязаряtсиз гойmаmалыдыр ки, йанажаг рейкасыны вя гурьуларын ял иля идаря олунmасы 

иmканы йаранmасын. 

 

72 Нювбя mеханики аваданлыьын сынmа, субасmа, йаньын, tоггушmа, сайа оtурmа вя диэяр 

сябяблярдян йаранан зядялярин няtижялярини mящдудлашдырmаг цчцн  лазыmи  tядбирляр эюрцр. 

73 Нювбяни tящвил веряня гядяр нювбя mеханики нювбя заmаны баш вя йардыmчы гурьулара 

аид  олан бцtцн щадисяляри mцвафиг гайдада гейдя алmалыдыр. 

74 Нювбя mеханики  tехники хидmяtя, бцtцн профилакtики ишляря, эяmинин цзэцчцлцк габилиййяtини 

сахлаmаьа вя йа tяmир ишляринря  жавабдещ олан щяр щансы бир mеханикля яmякдашлыг едир. Беля 

яmякдашлыг ашаьыдакылары юзцня дахил едир, лакин онларла mящдудлашmыр: 

.1 цзяриндя иш апарылан аваданлыьы сюндцрmяк вя явязедижи аваданлыьы ишя салmаг; 

.2 tехники хидmяt вя tяmир цзря ишин tящлцкясиз вя лазыmи гайдада олmасы цчцн ишляйян 

гурьунун tянзиmлянmяси; 

.3 явяз едян mеханикляря кюmяк вя mашын ъурналынын апарылmасы цчц mашын ъурналына 

вя диэяр уйьун сянядя цзяриндя иш апарылан аваданлыг вя бу ишля mяшьул олан щейяt 

цзвляри, ещtийаt tядбирляри вя онларын киm tяряфиндян эюрцлmяси щаггында гейдляр 
апарmаг; вя 

.4 зяруряt олдугда tяmир едилmиш mашын, mеханизm вя аваданлыьын йохланылmасы вя ишя 

салынmасы.  

75 Нювбя mеханики tяmин еtmялидир ки, tехники хидmяt ишини йериня йеtирян mашын шюбясинин щяр 

щансы бир сырави щейяt цзвц  авtоmаtлашдырылmыш вясаиtяляр сырадан чыхаркян mашын вя 

mеханизmляри ял иля идаря еtmяйя кюmяк едя билсин. 

76 Нювбя mеханики нязяря алmалыдыр ки, mашын вя mеханизmлярин насазлыьы вя йа 

идаряеtmянин иtирилmяси няtижясиндя эяmинин сцряtиндяки дяйишиклик дяниздя эяmинин вя инсан 

щяйаtынын tящлцкясизлийиня хяtяр эяtиря биляр. Эяmинин сцряtинин азалmасына, билавасиtя сцкан 

гурьусунун сырадан чыхmасына, баш mцщяррикин дайанmасына вя йа  елекtрик енеръисинин 

исtещсалынын дяйишmясиня вя йа tящлцкясизлик цчцн tящлцкя йарадан щяр щансы бир дяйишиклийя 

эяtириб чыхаран йаньын вя mашын шюбясиндяки исtянилян лабцд вязиййяt щаггында tяжили капиtан 

кюрпцсцня хябяр верmялидир. Бу хябярдарлыг иmкан дахилиндя эяmинин сцряtиндяки дяйишиклийя 

гядяр едилmялидир ки, поtенсиал дяниз гязасынын гаршысыны алmаг исtигаmяtиндя бцtцн mцmкцн 

щярякяtлярин эюрцлmяси цчцн идаряедижи кюрпцдякилярин mаксиmал вахtы олсун. 

77 Нювбя mеханики ашаьыдакы щалларда баш mеханики дярщал mялуmаtландырыр: 

.1 эяmинин tящлцкясизлийини tящлцкя алtына гойа билян mцщяррикин сынmасы вя йа ишиндя 
позулmа щаллары баш вердикдя; 

.2 баш mцщяррик гурьусунун, йардыmчы mеханизmлярин вя йа идаряеtmя вя нязаряtедижи 

сисtеmлярин сынmасы вя йа сырадан чыхmасына сябяб ола биляжяк ишдя баш верян щяр 

щансы бир позунtуларын олдуьу щалларда; 

.3 щяр щансы бир гяза щалларында вя йа о щалларда ки, щансы гярар вя йа tядбирин гябул 

едилmясиндя шцбщяси вар. 

78 Йухарыда шярщ  едилян щадисялярля баьлы баш mеханикин дярщал mялуmаtландырылmасы 

tялябляриня бахmайараг, нювбя mеханики, яэяр вязиййяt tяляб едирся, tяряддцд еtmядян 

эяmинин, онун mашын, mеханизm вя щейяtинин tящлцкясизлийини tяmин еtmяк цчцн 

tяхирясалынmадан tядбир эюрmялидир. 

79 Нювбя mеханики нювбя чякян щейяt цзвляриня tящлцкясиз нювбянин чякилmясини tяmин 

едян бцtцн tялиmаtлары вя  mялуmаtлары чаtдырыр. Tящлцкясиз нювбя чякmя заmаны айрыжа 
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эюрцлян ишляр киmи mеханизmляря жари  mеханики хидmяt нювбя чякmянин низаmына дахил едилир. 

Бцtцн эяmи цзря щярtяряфли апарылан tяmир ишляри, бура елекtрик, mеханики, щидравлик, пневmаtик 

вя йа ишлядилян елекtрик аваданлыглары да дахилдир,  нювбя mеханики  вя баш mеханикин ижазяси иля 

апарылыр. Бу ишляр сянядляшдирилир. 

Mцхtялиф шяраиtлярдя вя районларда maşın şöbəsində нювбянин чякилmяси 

Mящдуд эюрmя шяраиtиндя цзэцчцлцк 

80 Нювбя mеханики бухарлы сяс сигналларынын верилmяси цчцн щаванын вя йа  бухарын сабиt 

tязйигини tяmин едир. О идаряедижи кюрпцдян верилян исtянилян коmанданы дярщал йериня 

йеtирmяйя щяmишя щазыр олmалы вя бундан башга, mаневрлярдя исtифадя едилян йардыmчы 

гурьуларын tаm щазыр вязиййяtиндя олmасыны tяmин еtmялидир. 

Цзэцчцлцк цчцн чяtин олан сащилбойуы суларда цзmя 

81 Эяmинин цзэцчцлцк цчцн чяtин суларда олmасы щаггында mялуmаt алан нювбя mеханики 

tяmин еtmялидир ки, эяmинин mаневр еtmяси иля баьлы олан mашын вя mеханизmляр 

tяхирясалынmадан ял иля идаряеtmяйя кечирилсин. Нювбя mеханики сцкан mашыныны вя mаневр 

заmаны диэяр tялябаtларын юдянилmяси цчцн елекtрик енержисинин лазыmи ещtийаtыны tяmин еtmялидир. 

Гяза сцкан mеханiзmи вя башга йардыmчы аваданлыглар tяжили исtифадя цчцн щазыр олmалыдыр. 

Эяmинин  лювбярдя дайанmасы 

82 Горунmайан лювбяр дайанажаьында баш mеханик капиtандан щярякяtдя mашын нювбя 

чякmясинин лазыm олуб-олmадыьы барядя сорушmалыдыр. 

83 Эяmи ачыг рейддя вя йа щяр щансы  бир факtики дяниз шяраиtиндя лювбярдя дайанаркян 

нювбя mеханики tяmин еtmялидир ки: 

.1 нювбя чякmя лазыmи сявиййядя олсун; 

.2 ишляк вя щазырлыг вязиййяtиндя олан mашын вя mеханизmлярин вахtашыры йохлаmалары 
апарылсын; 

.3 капиtан кюрпцсцндян алынан эюсtяришляря mцвафиг олараг баш вя кюmякчи 

mеханизmляр щазыр вязиййяtдя сахланылсын; 

.4 эяmидян яtраф mцщиtин чиркляндирилmясиня гаршы mцщафизя tядбирляри эюрцлсцн вя 

чиркляндирmянин гаршысыны алmаг цзря  mцвафиг гайдалар  эюзлянилсин; вя 

.5 эяmинин цзэцчцлцк габилиййяtинин горунmасы цчцн zədələrə nəzarət сисtеmлярi вя 

йаньынсюндцрян сисtеmляр щазыр вязиййяtдя олсун. 

ЩИССЯ 4-3 РАДИОНЮВБЯНЫН  ЧЯКИЛMЯСИ ПРИНСИПЛЯРИ 

Цmуmи mцддяалар 

84 Адmинисtрасийалар эяmинин дяниздя олан заmан tящлцкясизлийини tяmин едян лазыmи 

радионювбянин чякилmяси цзря ашаьыда эюсtярилян mцддяаларын ижрасына радионювбя чякян 

ширкяtлярин, капиtанларын вя щейяt цзвляринин нязярини жялб еtmялдирляр. Бу Mяжялляни ижра едяркян 

Радиорабиtя Реглаmенtини нязяря алmаг лазыmдыр. 

Нювбянын tяшкили 

85 Радионювбя tяшкил едяркян щяр бир дяниз эяmисинин капиtаны: 

.1 tяmин еtmялидир ки, радионювбя Радиорабиtя реглаmенtинин вя СОЛАС 

Конвенсийасынын mцвафиг mцддяаларына уйьун апарылсын; 
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.2 tяmин еtmялидир ки, эяmинин tящлцкясиз щярякяtи вя дяниз цзэцчцлцйцнцн tящлцкясизлийи 
иля баьлы олmайан радио mцбадилясинин апарылmасы,  радионювбянин чякилmяси цзря 

ясас хидmяtи вязифяляри mящдудлашдырmасын; вя  

.3 эяmидя гурашдырылmыш радиоаваданлыьы вя онун исtисmар вязиййяtини нязяря алmалыдыр. 

Радионювбянын чякилmяси 

86 Нювбя радиоопераtору: 

.1 tяmин еtmялидир ки, нювбячякmя Радиорабиtя реглаmенtи вя СОЛАС Конвенсийасы иля 
нязярдя tуtулmуш tезликлярдя апарылсын; вя 

.2 нювбя чякилян заmан радиоаваданлыьын ишини вя елекtрик енеръиси mянбялярини вахtашыры 

йохлаmалы вя бу аваданлыьын щяр щансы бир насазлыьы оларса, капиtана mялуmаt 

верmялидир. 

87 Радиоtелеграф вя йа радиосtансийанын нювбя ъурналынын апарылmасына даир Радиорабиtя 

реглаmенtинин вя СОЛАС Конвенсийасынын  tялябляри йериня йеtирилmялидир. 

88 Радиорабиtя реглаmенtинин вя СОЛАС Конвенсийасынын tялябляриня mцвафиг олараг, 

радиоmцбадилянин гейдлярини апарmаг фялакяt заmаны радиорабиtяйя эюря mясулиййяtли  олан 

радиоопераtорун хидmяtи вязифясидир. Ашаьыдакы щадисялярин гейдиййаtы баш вердикляри вахtы 

эюсtярmякля апарылmалыдыр: 

.1 фялакяt заmаны, tяхирясалынmаз щадисяляр заmаны вя tящлцкясизлийин mягсядляри цчцн  
радиоmцбадилянин гыса хцласяси; 

.2 радио хидmяtя аид олан mцщцm щадисяляр; 

.3 щеч олmазса эцндя бир дяфя, щарада бу лазыm оларса, эяmинин mювгейи щаггында; 

.4 радиоаваданлыьын вязиййяtи щаггында, онларын енеръи mянбяляри дя дахил олmагла гыса 

шярщи. 

89 Радиоmцбадилянин гейдляри фялакяt заmаны радиорабиtянин  апарылдыьы йердя сахланылmалы вя 

ашкар олmалыдыр: 

.1 капиtанын йохлаmасы цчцн; 

.2 Адmинисtрасийанын исtянилян сялащиййяtли mясул шяхси вя Конвенсийанын Х mаддясиня 
уйьун олараг нязаряtи щяйаtа кечирян щяр щансы бир лазыmи шякилдя сялащиййяtин 

верилдийи mясул шяхс tяряфиндян йохланылmасы цчцн. 

ЩИССЯ 5- ЛИMАНДА НЮВБЯНИН  ЧЯКИЛMЯСИ 

Бцtцн нювбялярин чякилmясиня tяtбиг едилян принсипляр 

Цmуmи  mцддяалар 

90 Tящлцкясиз кюрпцйя баьланmыш вя йа лиmанда норmал шяраиtдя лювбярдя дайанmыш щяр бир 

эяmинин капиtаны, tящлцкясизлийи tяmин еtmяк цчцн mцвафиг вя сяmяряли нювбя чякmяни tяшкил 

еtmялидир.  Хцсуси tялябляр хцсуси tип mцщяррик гурьусу вя йа yардыmчы аваданлыьы олан эяmиляр 

вя tящлцкяли, зярярли, зящярли вя йа алышан mаддяляр вя башга tип хцсуси йцкляр дашыйан  эяmиляр 

цчцн ола биляр. 

Нювбя чякmянин tяшкили 

91 Эяmи лиmанда оларкян эюйярtядя нювбяны еля tяшкил еtmяк лазыmдыр ки, даиmа: 

.1 инсан щяйаtынын mцщафизяси, эяmинин, лиmанын вя яtраф mцщиtин tящлцкясизлийи вя йцк 
яmялиййаtлары иля ялагядар олан бцtцн mеханизmлярин tящлцкясиз исtисmары tяmин 

едилсин; 

.2 бейнялхалг, mилли вя йерли гайдалара риайяt едилсин; вя  
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.3 эяmинин сялигяси вя норmал фяалиййяtи сахланылсын; 

92 Дайанажаг шяраиtиндян, эяmинин tипиндян вя хидmяtи вязифялярин харакtериндян асылы олараг 
капиtан нювбянын щейяtинин tяркибини вя онун  даваmеtmя mцддяtини mцяййянляшдирир. 

93 Яэяр капиtан лазыm билярся, эюйярtядя нювбя чякmяйя эюря жавабдещ коmандир щейяtинин 
ихtисаслы цзвц tяйин едилир. 

94 Зярури аваданлыглар еля гурулуб йерляшдирилmялидир ки, лазыmи нювбя чякmя tяmин едилсин. 

95 Баш mеханик капиtанла mяслящяtляшяряк tяmин еtmялидир ки, mашын нювбясынын tяшкили 
лиmанда tящлцкясиз mашын нювбясынын tялябляриня mцвафиг олсун. Mашын шюбясиндя нювбя 
щейяtинин tяркибини mцяййянляшдириляркян, щара ки mашын шюбяси щейяtинин  mцвафиг сырави щейяt 
цзвляри дя дахил ола биляр, ашаьыдакы аmилляри  нязяря алmаг лазыmдыр: 

.1 баш mцщяррик гурьусунун эцжц 3000 кВt вя даща арtыг олан бцtцн эяmилярдя щяmишя 

нювбя mеханики олmалыдыр; 

.2 баш mцщяррик гурьусунун эцжц 3000 кВt-дян аз олан эяmилярдя капиtанын 
mцлащизясиня вя баш mеханикля разылашдырmайа  ясасян нювбя mеханики олmайа 

биляр; вя 

.3 нювбя mеханикляри эяmинин mашын вя mеханизmляринин mцшащидяси иля ялагядар 
вязифялярини норmал ижра едяжякляриня mане ола биляжяк щяр щансы бир башга вязифяни 

йериня йеtирmяmялидирляр. 

Нювбянын гябул едилmяси 

96 Капиtанын нювбя кюmякчиляри вя йа нювбя mеханикляри нювбяни онлары нювбядя явяз 
едяжяк коmандир щейяtинин цзвцня tящвил верmяmялидирляр, яэяр онларда  ещtиmал цчцн ясас 
вар ки, сонунжу юз вязифясини лазыmи tярздя йериня йеtирmяк иmканына mалик дейил; бу щалда 
капиtан вя йа баш mеханик mцвафиг олараг mялуmаtландырылmалыдырлар. Нювбяны гябул едян 
коmандир щейяtинин цзвц яmин олmалыдыр ки, нювбянын бцtцн щейяt цзвляри юз  хидmяtи 
вязифялярини tаmаmиля сяmяряли  суряtдя ижра еtmяк иmканына mаликдирляр. 

97 Яэяр нювбянын дяйишдирилmяси анында mцщцm яmялиййаt щяйаtа кечирилирся, яmялиййаt 
нювбяны tящвил верян коmандир щейяtинин цзвц tяряфиндян сона чаtдырылmалыдыр, о щал исtисна 
tяшкил едир ки,  капиtан вя йа баш mеханик tяряфиндян башга яmр верилmишдир. 

ЩИССЯ 5-1  ЭЮЙЯРTЯ НЮВБЯСЫНЫН ГЯБУЛУ  

98 Нювбяны гябул едянядяк явязедижи нювбя кюmякчиси, капиtанын нювбя кюmякчиси 

tяряфиндян ашаьыдакылара mцнасибяtдя mялуmаtландырылmалыдыр: 

.1 кюрпц яtрафындакы дяринликляр, эяmинин суйаоtуруmу, дярин вя дайаз суйун вязиййяtи 

вя вахtы, буразларын вязиййяtи, лювбярлярин дуруmу вя ендирилmиш лювбяр зянжирляринин  
mигдары, олан диэяр дайанажаг хцсусиййяtляри; щабеля эяmинин tящлцкясизлийи цчцн 

ящяmиййяtли олан диэяр дайанажаг хцсусиййяtляри; баш mцщяриккялярин вязиййяtи вя 

гяза шяраиtиндя онлардан исtифадя еtmяк иmканлары; 

.2 эяmидя апарылан бцtцн ишляр; эяmийя йцклянmиш вя эяmидя галmыш йцклярин вя 

эяmинин бошалдылmасындан сонра  щяр щансы бир йцк галыгларынын харак tери, mигдары вя  

йерляшдирилmяси; 

.3 лйал вя балласt tанкларындя суйун сявиййяси; 

.4 эяmидя гурашдырылmыш вя йа сяс васиtяляри иля верилян сигналлар вя йа ишыглар; 

.5 эяmинин борtунда олmасы лазыm сайылан щейяt цзвляринин mигдары вя эяmидя кянар 

шяхслярин олmасы; 

.6 йаньынсюндцрян вясаиtлярин вязиййяtи; 

.7 щяр щансы  бир хцсуси лиmан гайдалары; 

.8 капиtанын нювбя цзря сярянжаmлары вя хцсуси эюсtяришляри; 
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.9 гяза шяраиtи вя йа йардыm алmаг зяруряtи йарандыгда, лиmан щакиmиййяt органлары да 
дахил олmагла, эяmи вя сащил щейяtи арасында рабиtя хяttи; 

.10 эяmинин, онун щейяtинин, йцкцн tящлцкясизлийи вя йа яtраф mцщиtин чиркляндирилmядян 

горунmасы  цчцн mцщцm олан исtянилян  башга шяраиtляр; 

.11 эяmинин фяалиййяtи няtижясиндя баш верmиш яtраф mцщиtин щяр щансы бир чиркляндирилmяси 

барядя mцвафиг щакиmиййяt органларына хябяр верmя йоллары; 

99 Нювбяны гябул едян коmандир щейяtи цзвляри нювбяны гябул едянядяк яmин олmалыдырлар 

ки: 

.1 йаналmа буразлары вя йа лювбяр-зянжир лазыmи tярздя бяркидилиб; 

.2 mцвафиг сигналлар вя  йа ишыглар лазыmи tярздя йерляшдирилиб вя йа сяс сигналы васиtяляри 
иля верилир. 

.3 йаньын tящлцкясизлийи tядбирляри вя  йаньындан mцщафизя гайдалары йериня йеtирилир; 

.4 онлар йцклянян вя йа бошалдылан щяр щансы бир зярярли вя tящлцкяли йцклярин харакtерини 
билир вя axıdılma вя йа йаньын заmаны mцвафиг щярякяtляр гябул еtmяйя щазырдырлар; 

.5 эяmийя tящлцкя йарадажаг щеч бир харижи шярtляр вя шяраиtляр йохдур вя онун юз эяmиси 

башгалары цчцн tящлцкя йараtmыр. 

ЩИССЯ 5-2  MАШЫН НЮВБЯСЫНЫН ГЯБУЛУ 

100 Нювбяны гябул едянядяк, явязедижи mеханик нювбя mеханики tяряфиндян ашаьыдакылара 

mцнасибяtдя mялуmаtландырылmалыдыр:  

.1 нювбя цзря сярянжаmлар, эяmинин исtисmарына аид олан хцсуси tялиmаtлар, эяmи mашын 

вя mеханизmляриня, идаряеtmя вя нязаряtедижи сисtеmляря tехники хидmяt вя tяmир; 

.2 mашынлар, mеханизmляр вя сисtеmляр цзря вя mяшьул олан щейяtя вя поtенсиал 
tящлцкяляря mцнасибяtдя ижра едилян бцtцн ишлярин харакtери; 

.3 лйал, балласt, чиркаб вя ещtийаt tанкларында, чиркаб сисtернляриндя, щарада лазыmдырса, 

су вя йа су галыгларынын сявиййяси вя вязиййяtи вя tанкларын ичиндякиляринин исtифадясиня 

вя йа чыхардылmасына даир хцсуси tялябляр; 

.4 саниtар сисtеmляриндяки tулланtылара даир исtянилян хцсуси tялябляр; 

.5 дашынан йаньынсюндцрян аваданлыьын вязиййяtи вя щазырлыг дяряжяси, сtасионар 

йаньынсюндцрян гурьулар вя йаньынын  ашкар едилmяси цчцн сисtеmляр;  

.6  эяmидя tяmир-исtещсал ишляринин апарылmасы цчцн tяйин едилmиш щейяt цзвляри, онларын, 

щабеля  щейяtин лазыmи tяркибиня вя диэяр исtянилян tяйин олунmуш цзвцляриня 

mцнасибяtдя  иш йерляри вя tяmир цзря функсийалары; 

.7  эяmидян ахыдыланлара даир исtянилян лиmан гайдалары, йаньынла mцбаризя вя эяmинин 
щазырлыьы цзря tялябляр, хцсусиля mцmкцн ола биляжяк пис щава шяраиtиндя; 

.8  эяmи иля сащил щейяtи арасында, бура лиmан щакиmиййяtи органлары да дахилдир, гяза 

вязиййяtи йаранан вя йа кюmяйя ещtийаж олан щаллар цчцн mювжуд рабиtя хяtляри; 

.9  эяmинин, онун щейяtинин, йцкцнцн tящлцкясизлийи вя яtраф mцщиtин чиркляндирилmясинин 

гаршысыны  алmаг цчцн ящяmиййяtли олан диэяр башга щаллар барядя; 

.10 tяmир-исtещсалаt ишляри няtижясиндя яtраф mцщиtин чиркляндирилmясиня даир mцвафиг ижра 

щакиmиййяt органларына хябяр верmяк проседуру. 

 

101 Дяйишян mеханикляр нювбяни гябул едяркян яmин олmалыдырлар ки, онлар нювбя чякян 

mеханикдян  йухарыда шярщ едилянляр барядя tаm mялуmаt алmышлар вя: 

.1  енеръинин, исtилийин вя ишыгландырmанын  ишляйян вя поtенсиал mянбяляри вя онларын 

пайлашдырылmасы щаггында билирляр; 
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.2 эяmинин йанажаг, сцрtкц йаьы вя бцtцн су ещtийаtлары вя вязиййяtи  барядя билирляр; 

.3 эяmини, онун mашын вя mеханизmлярини бажардыгжа tез  даиmи щазырлыг вя йа гяза щалы 

цчцн  щярякяtя эяtирmяйя щазырдырлар. 

ЩИССЯ 5-3 – ЭЮЙЯРTЯ НЮВБЯСИНИН ЧЯКИЛMЯСИ 

102  Капиtанын нювбя кюmякчиси ашаьыдакылары еtmялидир: 

.1  mцвафиг вахt фасиляляри иля эяmини доланыб эязmялидир; 

.2 хцсуси диггяt йеtирmялидир: 

.2.1  tрапын вязиййяtиня вя бяркидилmясиня, лювбяр- зянжирляря вя буразлара, хцсусиля 

габарmа ахынынын дяйишдийи заmан вя йа суйун щяддян арtыг галхыб-ендийи 

лювбяря дайанmа йерляриндя вя яэяр лазыmдырса, бу вясаиtлярин норmал иш 
шяраиtиндя олmасыны tяmин едян tядбирляр эюрmялидир; 

.2.2  суйаоtуруmа, кил алtында су ещtийаtына вя йцкляmя-бошалtmа яmялиййаtлары  вя 

йа балласtлаmа заmаны tящлцкяли йана яйилmяни вя йа дифференtи исtисна едян 
эяmинин вязиййяtиня; 

.2.3  щава шяраиtиня вя дянизин вязиййяtиня; 

.2.4  tящлцкясизлик  вя йаньындан mцщафизя tядбирляринин эюзлянилmяси иля баьлы бцtцн 

гайдаларын ижрасына; 

.2.5  чиркаб чянляриндя (лйалларда) вя tанкларда суйун сявиййясиня; 

.2.6  эяmидяки инсанларын сайына вя онларын олдуглары йерляря, хцсусиля узаг вя йа 

баьлы йерлярдя оланлар барядя; вя 

.2.7  сигнал вя ишыгларын верилmя гайдасына вя лазыm оларса, сяс сигналарынын 

верилmясиня; 

.3  пис щава шяраиtиндя вя йа фырtына щаггында хябярдарлыг аларкян эяmинин, эяmидя олан 

инсаларын вя йцкцн горунmасы цчцн лазыmи tядбирляр эюрmяйи; 

.4  яtраф mцщиtин эяmи tяряфиндян чиркляндирилmясинин гаршысыны  алmаг цчцн tядбирляр 

эюрmяйи;   

.5  эяmинин tящлцкясизлийини щядяляйян гяза щалында щяйяжан сигналы верmяк, капиtаны  
mялуmаtландырmаг, эяmийя, онун йцкцня вя эяmидяки инсанлара дяйя биляжяк 

зярярин гаршысыны алmаг цчцн бцtцн mцmкцн олан tядбирляри эюрmяйи вя яэяр лазыm 

оларса, сащилдяки qurumlardan вя йа гоншу эяmилярдян кюmяк исtяmяйи; 

.6  эяmинин даваmлылыг вязиййяtини билmялидир ки, йаньын заmаны сащил йаньынсюндцрmя 
органлары эяmинин даваmлылыьына зяряр йеtирmядян веря биляжякляри tяхmини су mигдары 

барядя mялуmаtлы олсунлар;   

.7  фялакяtя уьрайан эяmиляря вя йа айры-айры шяхсляря кюmяк tяклиф еtmяйи; 

.8  гяза щалларыны арадан галдырmаг вя йа авар винtлярини дюндяряркян зядялянmя 

щалларында лазыmи tядбирлярин гябул едилmясини; вя 

.9  эяmи ъурналына эяmи иля баьлы бцtцн ящяmиййяtли щадисяляри гейд еtmяйи. 

ЩИССЯ 5-4 – MАШЫН НЮВБЯСИНИН ЧЯКИЛMЯСИ 

 

103  Нювбя mеханикляри ашаьыдакылара хцсуси фикир верmялидирляр: 

.1 tящлцкяли шяраиtя вя онларын mясулиййяtляри алtында олан бцtцн сащялярдя tящлüкянин 

арадан галдырылmасына даир бцtцн сярянжаmларын, хцсуси иш проседурларынын вя 

гайдаларын эюзлянилmясиня; 
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.2  ишляйян бцtцн енеръи гурьуларыныыын, говшаг вя сисtеmлярин нязаряtедижи-юлчц 
жищазларына;  

.3  йерли ижра щакиmиййяtи органларынын чиркляндирmяйя mцнасибяtдя иряли сцрдцкляри 

tялябляринин позулmасынын гаршысыны алmаг цчцн лазыm олан mеtодлара, цсуллара вя 
проседурлара; вя   

.4    лйалларын вязиййяtиня. 

 

104 Нювбя mеханикляри ашаьыдакылары еtmялидирляr: 

.1  гяза щалларында, онларын mцлащизясиня эюря шяраиt буну tяляб едирся, щяйажан сигналы 

верmяйя вя эяmийя, инсанлара вя йцкя дяйя биляжяк зярярин гаршысыны алmаг цчцн 

бцtцн mцmкцн олан tядбирляри эюрmяйя;  

.2 йцкцн йцклядилиб-бошалдылmасы цчцн лазыm олан аваданлыьа вя эяmинин даваmлылыьыны 

идаря едян балласt вя диэяр сисtеmляря mцнасибяtдя капиtанын нювбя кюmякчисинин 

ялавя tялябляриня; 

.3 аваданлыгда mцmкцн ола биляжяк насазлыьы вя йа сынmа щалларыны ашкар еtmяк 

mягсяди иля эяmини tез-tез эязиб доланmалы вя эяmинин, йцк яmялиййаtларынын, лиmан 

вя яtраф mцщиtин tящлцкясизлийини tяmин еtmяк цчцн онларын арадан галдырылmасы цзря 
дярщал tядбирляр гябул еtmяйи; 

.4 юз mясулиййяtляри щцдудларында гязанын вя йа эяmинин mцхtялиф елекtрик, елекtрон, 

щидравлик, пневmаtик вя mеханики сисtеmляринин зядялянmясинин гаршысыны алmаг цчцн 

лазыmи tядбирляр эюрmяйи; вя 

.5 ишля, эяmи mашын вя mеханизmляринин сазланmасы вя йа tяmири иля баьлы бцtцн 

ящяmиййяtли щадисялярин ъурнала йазылmасыны tяmин еtmяйи.    

ЩИССЯ 5-5 - ЛИMАНДА TЯЩЛЦКЯЛИ ЙЦКЛЯР ДАШЫЙАН ЭЯMИЛЯРДЯ НЮВБЯНИН 

ЧЯКИЛMЯСИ  

Цmуmи mцддяалар 

105 Парtлайыжы, алышан, зящярли, инсан организmи цчцн зярярлы вя йа яtраф mцщиtи чиркляндиря билян 

tящлцкяли йцк дашыйан эяmидя капиtан tящлцкясиз нювбянин  чякилmясини tяmин еtmялидир. 

Tящлцкяли йцкляри галаmа вя йа tюкяряк дашыйан эяmилярдя буну лазыmи суряtдя ихtисаслы шяхсин 

вя йа коmандир щейяtи вя лазыm олдугда, сырави  щейяt цзвляринин даиmи ишtиракы  иля  ялдя еtmяк 

олар, щяttа яэяр эяmи лиmанда tящлцкясиз баьланыбса  вя йа  лиmанда лювбярдя дайаныбса.  

106  Tюкmя вя галаmа йцклярдян фяргли олан башга tящлцкяли йцкляр дашыйан эяmилярдя капиtан 

tящлцкяли йцклярин харакtерини, mигдарыны, габлашдырылmасыны вя йерляшдирилmясини, щабеля эяmидя, 

йахын акваtорийада вя сащилдяки  хцсуси  шяраиtи  tаmаmиля нязяря  алmалыдыр. 

Hissə 5-6 – Yük üzrə növbənin çəkilməsi 

107 Yük əməliyyatlarının planlaşdırılması və həyata keçirilməsi üzrə məsul olan komandir 

heyətinin üzvləri, xüsusi risklərə, o cümlədən gəmi heyətindən olmayan şəxslərin fəaliyyətinə 

nəzarət etməklə əməliyyatların təhlükəsiz həyata keçirilməsini təmin etməlidirlər. 

ЯЛАВЯ 2 

ДЯНИЗЧИЛЯРИН ЩАЗЫРЛАНMАСЫ, СЕРTИФИКАTЛАНДЫРЫЛMАСЫ ВЯ НЮВБЯ ЧЯКMЯЛЯРИ 

ЩАГГЫНДА MЯЖЯЛЛЯ (DHDNÇ) 
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ЩИССЯ Б 

DHDNÇ КОНВЕНСИЙАСЫНЫН MЦДДЯАЛАРЫНА MЦНАСИБЯTДЯ TЮВСИЙЯ ОЛУНАН 

РЯЩБЯРЛИК ВЯ ОНА ЕДИЛЯН ЯЛАВЯ 

ЭИРИШ: 

1 DHDNÇ Mяжяллясинин бу щиссясиндя  tювсийя олунан рящбярлийин mягсяди DHDNÇ  

Конвенсийасынын Tяряфляриня вя онда нязярдя tуtулmуш tядбирлярдян исtифадяеtmяйя вя йа 

ижрайа жялб едилянляря Конвенсийаны даща дольун вя унификасийа еtmяк mягсяди иля кюmяк 

эюсtярmякдир. 

2 Tяклиф олунан tядбирляр mяжбури дейил,  чякилян mисаллар ися Конвенсийанын tяляблярини нежя 

йериня йеtирmяйи яйани суряtдя эюсtярmяк mягсяди дашыйыр. Лакин tювсийяляр, цmуmиййяtля, 

БДT чярчивяси дахилиндя, лазыm эялдикжя Бейнялхалг Яmяк Tяшкилаtыны, Бейнялхалг 

Telekommunikasiya Бирлийини вя Цmуmдцнйа Сящиййя Tяшкилаtыны mяслящяtляшmяляря жялб 

еtmякля, mцзакиряляр заmаны ялдя едилmиш mцвафиг mясяляляря  уйьун  йанашmалары якс 

еtдирир. 

3 Бу щиссядяки tювсийялярин эюзлянилmяси, Tяшкилаtа бцtцн mилляtлярдян олан щейяtляря вя 

бцtцн байраглар алtында цзян эяmиляря mцнасибяtдя пракtикада mцmкцн ола билян ян йцксяк 

сяришtя сtандарtларыны сахлаmаг цзря mягсядляриня чаtmаьа кюmяк едяр. 

4 Бу щиссядя Конвенсийанын mцяййян mаддяляриня mцнасибяtдя, онун Ялавясинин 

mцяййян гайдалары цзря рящбярлийя ялавя олараг,  рящбярлик tяклиф олунур. Бу щиссянин 

бюлmяляринин нюmрялянmяси она эюря Конвенсийанын гайда вя mаддяляринин  нюmрялянmяиси 

иля уйьун эялир. А щиссясиндя олдуьу киmи щяр бюлmядяки  mяtн нюmрялянmиш щисся вя бяндляря 

бюлцня биляр, лакин беля нюmряляmя анжаг конкреt mяtня аиддир.  

MАДДЯЛЯРИН MЦДДЯАЛАРЫНА DAİR TƏLİMAT 

Бюлmя Б-Ы 

Конвенсийа цзря цmуmи ющдяликляря даир təlimat 

(Mцддяалар  йохдур) 

Бюлmя Б-ЫЫ 

Анлайыш вя tяфсирляря даир təlimat 

1 Конвенсийанын ЫЫ mаддясиндяки анлайышлар вя Конвенсийанын Ялавясиндяки Ы/1 

гайдасындакы анлайышлар вя tяфсирляр бу Mяжяллянин   А  вя  Б щиссяляриндя исtифадя едилян  

tерmинляря  ейни   дяряжядя tяtбиг олунур. Mювжуд Mяжяллянин  mцддяаларына аид олан ялавя 

анлайышлар А-Ы/1 бюлmясиндядир. 

2 ЫЫ (ж) mаддясиндя расt эялинян "серtификаt" анлайышы цч mягаmда ишлядилир: 

.1 Адmинисtрасийа серtификаt веря биляр. 

.2     Адmинисtрасийа онун адындан серtификаt верmяйи tапшыра биляр; вя йа 

.3 Адmинсtрасийа Ы/10 гайдасындада нязярдя tуtулдуьу киmи  башга Tяряфин вердийи 
серtификаtы tаныйа биляр. 

Бюлmя Б-ЫЫЫ 
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Конвенсийанын  исtифадясиня даир təlimat 

1 ЫЫ mаддянин (щ) бяндиндя верилmиш "балыговлайан эяmи" анлайышы балыг, балина, суиtи, 

mоръларын вя йа дянизин диэяр жанлы ещtийаtларынын ову цчцн исtифадя едилян эяmиляри 

Конвенсийанын исtифадя олундуьу сферадан кянарлашдырдыьы щалда, балыговлаmа иля mяшьул 

олmайан эяmиляр бу исtиснадан исtифадя едя билmязляр. 

2 Конвенсийа жонкларда дахил олmагла бцtцн приmиtив цсулла гурулmуш (инша едилmиш) tахtа 

эяmиляри исtисна едир. 

Бюлmя Б-ЫВ 

Mялуmаtын tягдиm едилmясиня даир təlimat 

1   ЫВ mаддянин Ы (b) бяндиндя "щарада mцmкцндцр" сюз бирляшmяси ашаьыдакылары ящаtя 

еtmяк mягсяди эюзляйир: 

.1 башга Tяряфин вердийи  серtификаtын tанынmасыны; вя йа 

.2 Адmинисtрасийанын юз серtификаtыны верmяк, яэяр бу tяtбиг едиля билярся, башга Tяряфин 

вердийи серtификаt tаныmаг ясасында. 

Бюлmя Б-В 

Башга сазиш вя tяфсиляря mцнасибяtдя təlimat 

В mаддясинин (1) бяндиндяки "tядбирляр" сюзц  дювляtляр арасында яввялжядян  серtификаtларын 

гаршылыглы tанынmасы цчцн гейд-шярt едилmиш разылашmалары ящаtя еtmяйи нязярдя tуtур. 

Бюлmя Б-ВI 

Серtификаtлара  даир  təlimat 

Б-ЫЫ вя Б-Ы/2 бюлmяляриндя верилmиш рящбярлийя бах. 

Жидди яmял олунmасы tяляб едилян сийасяt щагда бяйаннаmя вя проседурларын гыса шярщи 

Адmинисtрасийанын байраьы алtында Цзян эяmиляри исtисmар едян ширкяtляри mялуmаtландырmаг 

цчцн дярж едилmялидир. 

 

Бюлmя Б-ВЫЫ 

Кечид дюврцнцн mцддяаларына даир təlimat 

Бир вязифядя ишляmякдян юtрц верилmиш серtификаtлар, щансылар ки щазырда Tяряфля башга 

вязифядя ишляmяк цчцн кифайяt гядяр ихtисаслы гисmиндя tаныныр, mясялян, капиtан вязифясиндя 

ишляmяк цчцн tанынан капиtанын баш кюmякчиси серtификаtы, ВЫЫ mаддяйя mцвафиг олараг беля иш 

цчцн щягиги сяняд киmи tанынmагда даваm еtдирилmялидир. Беля tанынmа ВЫЫ mадянин 2-жи 

бяндинин mцддяаларына ясасян верилmиш серtификаtлара да tяtбиг едилир. 

Бюлmя Б-ВЫЫЫ 

Эцзяшtли ижазяляря даир təlimat 

Эюзлянилmяси лазыm олан сийасяt щаггында бяйанаt вя проседурларын гыса шярщи 

Адmинисtрасийанын байраьы алtында узян эяmиляри исtисmар едян ширкяtляри mялуmаtландырmаг 
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цчцн дярж едилmялидир. Адmинисtрасийа tяряфиндян эцзяшtли ижазяляр верmяйя сялащиййяtин верилдийи 

рясmи шяхсляр цчцн mцвафиг рящбярлик tягдиm едилmялидир,  эюрцлmцш ишляр барядя mялуmаt А-

I/7 бюлmясинин tялябляриня mцвафиг олараг Баш каtибя эюндярилян илкин mярузядя 

цmуmиляшдирmялидир. 

Бюлmя Б-ЫХ 

Еквиваленtляря даир təlimat 

Щярби дянизчилик серtификаtлары tанынmагда вя пракtик серtификаtлары щярби дяниз забиtляриня ЫХ 

mаддяйя уйьун олараг еквиваленt гисmиндя, Конвенсийанын tяляблярини эюзляmяк шярtи иля, 

верилmякдя даваm еtдириля биляр.  

Бюлmя Б-Х 

Нязаряtя даир təlimat 

(Mцддяалар йохдур  - бах.Б-Ы/4) 

Бюлmя Б-ХЫ 

Tехники яmякдашлыьа кюmяйин эюсtярилmясиня даир təlimat 

1 Щюкуmяtляр Конвенсийанын tялябляриня риайяt еtmякдя чяtинлик чякян вя беля бир кюmяйин 

эюсtярилmяси хащиши иля mцражияt едян дювляtляря БДT иля яmякдашлыгда кюmяк эюсtярmяли вя йа 

tяшкил еtmялидирляр. 

2 Нефt tанкерляринин, киmйяви йцкляр дашыйан tанкерлярин, газдашыйан tанкерлярин вя ро-ро tипли 

сярнишин эяmиляринин капиtанларынын вя башга щейяt цзвляринин лазыmи щазырлыьынын важиблийи 

хцсусиля бюйцк ящяmиййяt кясб едир вя гябул едилmишдир ки, бязи щалларда, о жцmлядян инкишаф 

еtmякдя олан дювляtляр цчцн tяляб олунан tяжрцбяни tоплаmаг вя хцсуси щазырлыг 

програmларынын tягдиm олунmасы цчцн mящдуд иmканлар ола биляр. 

Иmtащан mялуmаt базасы 

3 Бир нечя юлкяйя хидmяt эюсtярян, дяниз tядрис акадеmийаларына вя йа иmtащан 

mяркязляриня mалик олан вя иmtащан суаллары вя жаваблары цзря mялуmаt базасы йараtmаг 

исtяйиндя олан юлкя вя йа юлкялярля икиtяряфли яmякдашлыг ясасында едилmясинə tяшвиг едилирляр. 

Дяниз tядрис tренаъорларынын mювжудлуьу 

4 БДT-нин Каtиблийи mялуmаt mянбяйи киmи Tяряфляр вя mцхtялиф tип tренаъорларын mювжудлуьу 

барядя mараглы олан башгалары, хцсусиля беля tядрис вясаиtяляринин mилли сявиййядя ялчаtmаз 

олан шяхсляр цчцн дяниз tядрис tренаъорларынын сийащысыны апарыр. 

5 Tяряфляр юз mилли дяниз tядрис tренаъорлары барядя БДT-нин Каtиблийиня mялуmаt tягдиm 

еtmяйя вя бу mялуmаtы mцасирлик сявиййясиня чаtдырылmаьа дявяt олунурлар. 

Tехники яmякдашлыг цзря mялуmаt 

6 Mяслящяt харакtерли tехники хидmяt цзря, БДT иля баьлы бейнялхалг tядрис инсtиtуtларына йол 

tапmа вя онларда верилmиш пулсуз (юдянишсиз) йерляр щаггында mялуmаt вя БДT вя йа БДT 

васиtясиля вериля биляжяк tехники яmякдашлыьын диэяр форmалары барядя mялуmаt Баш Каtибдян 

ашаьыдакы цнван цзря алына биляр: 4 Алберt Еmбанкmенt, Лондон СЕ1 7 СР, Униtед Кинgдоm. 

 

 
 Бах. Dəniz nəqliyyatı üzrə hazırlıqlara dair trenajorlar haqqında MSC.1/Circ.1209 nömrəlıi mякtубa 
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( XII-XVII mаддяляриня даир рящбярликляр йохдур) 

DHDNÇ КОНВЕНСИЙАСЫНЫН ЯЛАВЯСИНИН MЦДДЯАЛАРЫНА DAİR TƏLİMAT 

ФЯСИЛ Ы 

ЦMУMИ MЦДДЯАЛАРА DAİR TƏLİMAT 

Бюлmя Б-Ы/1 

Анлайыш вя  tяфсирляря даир təlimat 

1 Конвенсийанын II mаддясиндяки анлайышлар вя Ялавясинин I/1 гайдасындакы анлайыш вя 

tяфсирляр бу Mяжяллянин А вя Б щиссяляриндя исtифадя олунан tерmинляря mцнасибяtдя бярабяр 

сявиййядя ишлядилир. Йалныз бу Mяжяллянин mцддяаларына tяtбиг едилян ялавя анлайышлар А- Ы/1 

бюлmясиндя сахланылыр. 

2 Фясил ВЫЫ mцддяаларынын ящаtя еtдийи вязифяляри йериня йеtирян коmандир щейяt цзвляри, 

коmандир щейяtинин чохваленtли вя йа бир нечя функсийаны (инtеграсийа олунmуш) йериня йеtирян 

цзвляри вя йа  Адmинисtрасийанын tягдир еtдийи tящлцкясизлик цзря щейяtин mиниmал tяркибиня гаршы 

иряли сцрцлян tяляблярдя tяtбиг олунан башга бир tерmинолоэийайа mцвафиг адлана биляр. 

3 ВЫЫ фяслин mцддяаларынын ящаtя еtдийи вязифяляри йериня йеtирян ихtисаслы сырави щейяt цзвляри, 

сырави щейяtин поливаленt цзвляри вя йа Адmинисtрасийанын tягдир еtдийи tящлцкясизлик цзря щейяtин 

mиниmал tяркибиня гаршы иряли сцрцлян tяляблярдя tяtбиг олунан башга бир tерmинолоэийайа 

mцвафиг адлана биляр. 

 

 

Бюлmя Б-Ы/2 

Серtификаtлара вя tясдигнаmяляря  даир рящбярлик 

1 Яэяр A-I/2 бюлmясинин 1-жи бянди иля нязярдя tуtулдуьу киmи tясдигnamə серtификаt 

форmасына дахил едилmишдирся, mцвафиг mялуmаt ашаьыда изащ олундуьу киmи серtификаtа дахил 

едилmялидир, .2 нюmряли сяtирин ляьви исtисна олmагла. Башга щалларда, серtификаtларын верилmясини 

tясдиг едян tясдигнаmяляр щазырланаркян, форmадакы .1 – dən.17-yədək olan сяtирляр, щансылар 

ки mяtндян сонра эялир, ашаьыдакы киmи долдурулmалыдыр: 

.1 Серtификаtы верян дювляtин ады йазылыр. 

.2 Адmинисtрасийанын серtификаtа вердийи нюmря йазылыр. 

.3 Серtификаtын верилдийи дянизчинин tаm ады йазылыр. Ад дянизчинин passportuna, шяхсиййяt 

вясигясиняn вя Адmинисtрасийанын вердийи диэяр рясmи сянядляря уйьун олmалыдыр. 

.4 DHDNÇ Конвенсийасынын qayda və ya гайдаларынын нюmря вя йа nömrələri йазылыр ки, 

онлара уйьун олараг дянизчи ихtисаслы tанынmышдыр. Mясялян: 

.4.1  “Qayda Ы/1”, яэяр дянизчи капиtанын нювбя кюmякчиси вязифясини tуtmаг цчцн 

ихtисаслы tаныныбса; 
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.4.2 “Qayda ЫЫЫ/1”, яэяр дянизчи komplektləşdirilmiş mашын шюбясинdя  нювбя 

mеханики вязифясини tуtmаг цчцн ихtисаслы tаныныбса; 

.4.3 “Qayda ЫВ/2”, яэяр дянизчи радиоопераtор вязифясисини tуtmаг цчцн ихtисаслы 

tаныныбса; 

.4.4  “Qayda ВЫЫ/1”, яэяр серtификаt функсионал серtификаt сайыларса вя дянизчи бу 
Mяжяллянин  А щиссясиндя нязярдя tуtулmуш функсийалары, mясялян, идаряеtmя 

сявиййясиндя mеханики эяmи гурьулары сащясиндяки функсийалары йериня 

йеtирmякдя ихtисаслы tаныныбса; 

.4.5 “Qaydalar ЫЫЫ/Ы вя В/Ы ”, яэяр дянизчи tанкерлярин komplektləşdirilmiş mашын 

шюбясиндя нювбя хидmяtи вя йа komplektləşdirilməyən mашын шюбясиня нювбя 

mеханики вязифясини tуtmаг цчцн ихtисаслы tаныныбса; (бах. ашаьыдакы .8 вя .10-жу 

бяндлярдя  mящдудиййяtляр) 

.5 Tясдигнаmянин etibarlılıq mцддяtинин tарихi йазылыр. Бу tарих серtификаtын гцввядяолmа 

tарихинин, яэяр беля tарих гойулубса, баша чаtдыьы вахtдан вя серtификаt цчцн верилmиш 

tясдигнаmянин tарихиндян  кечян беш илдян эеж олmаmалыдыр.  

.6 Бу сцtуна бу Mяжяллянин А щиссясиндя нязярдя tуtулmуш дянизчинин юз ихtисасына 
mцвафиг йериня йеtиря биляжяйи функсийалардан щяр бири йазылыр. Функсийалар вя онларла 

ялагядар mясулиййяt сявиййяляри Mяжяллянин А бяндинин ЫЫ, ЫЫЫ вя ЫВ фясилляриндяки 

сяришtя жядвялляриндя нязярдя tуtулmуш вя А щиссясинин эиришиндя ращаt иснад едилmяк 
цчцн садаланmышдыр. Яэяр иснад .4 бянди цзря йухары ЫЫ, ЫЫЫ вя ya ЫВ фясилляринин 

гайдаларына едилибся, спесифик функсийалары садалаmаьа ещtийаж йохдур. 

.7 Бу сцtуна mясулиййяt сявиййяляри йазылыр, щансында кы дянизчи .6 сцtунундакы 

эюсtярилян щяр бир функсийаны йериня йеtирmяйя ихtисаслыдыр. Бу сявиййяляр Mяжяллянин А 
щиссясиндяки ЫЫ,ЫЫЫ вя ЫВ фясилляриндя шярщ олунан сяришtя жядвялляриндя эюсtярилmиш, 

щабеля ращаtлыг цчцн А щиссясинин эиришиндя садаланmышдыр. 

.8 Вязифяляри йериня йеtиряркян ейняк вя йа конtакt линзалары tахmаг tялябляри киmи 
цmуmи mящдудиййяtляр дя щяmчинин mящдудиййяtляр сцtунунун йухары щиссясиндя, 

эюзя чарпажаг mяtнля эюсtярилmялидир. Сцtун .6-да садаланmыш функсийалара шаmил 

олунан mящдудиййяtляр mцвафиг функсийаларла цзбяцз хяtдя эюсtярилmялидир, mясялян: 

 

.8.1  «Tанкерлярля ишляmяк цчцн йарарсыздыр» - яэяр В фясiля mцвафиг олараг 

ихtисаслашmа верилmяйибся; 

.8.2  «Нефt tанкери олmайан tанкерлярдя ишляmяк цчцн йарарсыздыр" - яэяр В фясиля 
mцвафиг  олараг йалныз нефt tанкерляриндя ишляmяк цчцн ихtисас алыбса; 

.8.3  «Mеханики гурьуларынын бир щиссясини бухар газанлары tяшкил едян эяmилярдя 

ишляtmяйя йарарсыздыр» - яэяр mцвафиг биликляр, DHDNÇ Mяжяллясинин гайдаларына 

уйьун олараг чыхарылыбса; və 

.8.4  «Йалныз сащил сулары цзэцчцлцйцня йарарлыдыр» - яэяр mцвафиг биликляр DHDNÇ 

Mяжяллясинин гайдаларына уйьун олараг чыхарылыбса. 

Гейд: Tоннаъ вя mцщяррик гурьусунун эцжц бурада эюсtярилmяйя биляр, яэяр онлар     

арtыг серtификаtын адында вя .9-жу сцtунда гейд олунmуш вязифядя эюсtярилибся. 

.9  Bu сцtунуна дахил едилmиш вязифя вя йа вязифяляр müvafiq DHDNÇ гайдаsıнын 

вя йа гайдаларынын адында эюсtярилдийи киmи олmалыдыр,  яэяр сющбяt ЫЫ вя ya ЫЫЫ 

фясилляринин ясасында верилmиш серtификаtдан эедирся вя йа tяtбиг едилян щейяtин 
tящлцкясиз mиниmал tяркиби цзря tялябляря mцвафиг олmалыдыр. 
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.10 Вязифяляри йериня йеtиряркян ейняк вя йа конtакt линзалары tахmаг tялябляри киmи 
цmуmи mящдудиййяtляр дя щяmчинин mящдудиййяtляр сцtунун йухары щиссясиндя 

эюзя чарпажаг mяtнля эюсtярилmялидир. .10-жу сцtуна йазылmыш mящдудиййяtляр дя 

щяр бир эюсtярилmиш вязифядя  ижра едилян функсийалар цчцн .8-жи сцtунда эюсtярилян 
киmи олmалыдыр. 

.11 Bu графайа салынmыш нюmря серtификаtын нюmряси иля ейни олmалыдыр ки, исtинад вя 

серtификаt вя/вя йа tясдигнаmя рейесtриндя йерини mцяййянляшдирmяк цчцн 

серtификаt вя tясдигнаmя йалныз онлара mяхсус олан ейни нюmряйя mалик олmуш 
олсунлар вя с. 

.12 Бурада tясдигнаmянин илк верилmя  tарихи гейд олунур; шяраиtдян асылы олараг 

серtификаtун верилmя tарихи иля ейни ола да, олmайа да биляр. 

.13 Бурада tясдигнаmяни верmяйя сялащиййяtли олан səlahiyyətli шяхсин иmзасы 

алtындан səlahiyyətli шяхсин сойады чап щярфляри иля гейд олунур. 

.14 Эюсtярилmиш доьуm tарихи, Адmинисtрасийанын гейдляри вя йа башга tярздя tясдиг 

едилmиш tарих олmалыдыр. 

.15 Tясдигнаmя рясmи шяхсин ишtиракы иля дянизчи tяряфиндян иmзаланmалыдыр вя йа 

иmзасы лазыmи сявиййядя tярtиб вя tясдиг едилmиш дянизчинин яризя форmасындан 

эюtцрцлmялидир. 

.16 Фоtошякил сtандарt аь-гара вя йа рянэли, паспорt юлчцсцндя, баш вя  чийинин якси 

иля олmалыдыр, дянизчи tяряфиндян 2 нцсхядя tягдиm едилmялидир ки, бирини серtификаt 

рейесtриндя вя йа рейесtрля ялагяли сяняддя сахлаmаг mцmкцн олсун. 

.17 Яэяр tясдигнаmянин форmа бланкында гцввядяолmа mцддяtини арtырmаг цчцн 

графа вардырса (бах. бюлmя А-Ы/2, бянд 1), Адmинисtрасийа Ы/11 гайдасында 

tяляб олунан киmи, дянизчи юз пешякарлыьыны сахландыьыны нцmайиш еtдирдикдян 

сонра щяmин графаны долдурmагла tясдигнаmянин mцддяtини арtыра биляр.   

 

 

(Rəsmi möhür) 

(ÖLKƏ) 

DƏNİZÇİLƏRİN HAZIRLANMASINA, ONLARA DİPLOM VERiLMƏSINƏ VƏ NÖVBƏ 

ÇƏKMƏYƏ DAiR 1978-Cİ İL TARiXLİ ƏLAVƏLƏR EDİLMİŞ BEYNƏLXALQ 

KONVENSİYANIN MÜDDƏALARINA UYĞUN OLARAQ VERİLƏN SERTİFİKATIN 

TƏSDİQNAMƏSİ 

                                                                                    Höküməti təsdiq edir ki, No.                             

sertifikat yuxarıda adıçəkilən Konvensiyanın                            Qaydas ının müddəalarına 

uyğun olaraq lazımi ixtisasa malik olan və                      tarixinədək və ya bu sertifikatın 

növbəti səhifədə göstərilməsi ehtimal edilən etibarlılıq müddətinin uzadılmasının qüvvədəolma 

tarixinin bitməsinədək aşağıda göstərilən funksiyaları təsdiqnamədə qeyd olunmuş hər hansı 

məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla qeyd edilmiş səviyyələrdə icra etmək qabiliyyətinə malik 

olan                                                       təqdim edilmişdir: 

.6 FUNKSİYALAR .7 SƏVİYYƏ 

.8 TƏTBİQ EDİLƏN 

MƏHDUDİYYƏTLƏR 

(OLDUĞU TƏQDİRDƏ) 

.1 .2 

.4 

.5 

.3 
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Bu təsdiqnamənin qanuni sahibi Administrasiyanın heyətin minimal tərkibi haqqında müvafiq 

tələblərində müəyyən edilən aşağıdakı vəzifə və ya vəzifələrdə işləyə bilər: 

.9  VƏZİFƏ 
.10  TƏTBİQ EDİLƏN MƏHDUDİYYƏTLƏR 

(OLDUĞU TƏQDİRDƏ) 

  

 

Təsdiqnamənin No.                                                                   Verilmə tarixi  

(Rəsmi Möhür) 

 

 

 

Bu təsdiqnamənin əsli Konvensiyanın  I/2 qaydasının 11-ci bəndinə müvafiq olaraq, sertifikat 

sahibinin işlədiyi müddət ərzində gəmidə saxlanılmalıdır.  

Sertifikat sahibinin doğum tarixi  

Sertifikat sahibinin imzası                 

Sertifikat sahibinin şəkli                                                           

 

 

 
Bu təsdiqnamənin etibarlılıq müddəti                                                                                

tarixinədək uzadılır. 
 
 
 
 
                           

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

(Rəsmi Möhür)                                                                    

Etibarlılıq müddətinin uzadılması tarixi                                            

.11 .12 

.13 

.14 

.15 

.16 

.17 
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Bu təsdiqnamənin etibarlılıq müddəti                                                                                

tarixinədək uzadılır. 
 
 
 
 
                           

 

2 Серtификаtын tанынmасы haqqında tясдигнаmя, tясдиг олунmуш серtификаtа ялавя олуна биляр 

вя онун tяркиб щиссяси вя йа айрыжа сяняд киmи вериля биляр (бах. DHDNÇ Конвенсийасы, гайда 

Ы/2, 8-жi бянд). Форmайа гейд едилян бцtцн йазылар, лаtын щярфляри вя яряб рягяmляри иля йериня 

йеtирилmялидир (бах. DHDNÇ Конвепсийасы, гайда Ы/2, 10-жu бянд). Форmада ашаьыда эюсtярилян 

mяtндян сонра эялян .1-.17-йя киmи нюmрялянmиш графалар, ашаьыдакы графалар исtисна олmагла, 

йухарыда 1-жи бянддя  эюсtярилян киmи долдурулmалыдыр: 

.2 Tanınan sertifikatı təqdim edən Tərəfin verdiyi nömrə qeyd edilməlidir; 

.3 гейд олунан сойад tanınan серtификаtдакы иля ейни олmалыдыр; 

.4 tанынан серtификаtы верян Tяряфин ады гейд едилmялидир; 

              .9 qeyd edilən вязифя вя йа вязифяляр серtификаtы tаныmыш Адmинисtрасийанын  tяtбиг едилян 

səfərə çıxa bilməsi üçün heyətin minimal tərkibinə даир tялябляриндя эюсtярилянлярин 

жярэясиндян сечилmялидир;  

.11 гейд едилmиш tясдигнаmянин нюmряси исtинадларын бцtцн mягсядляри цчцн tяк олдуьу 

киmи, tясдигнаmя рейесtриндя mцяййянляшдирmяк цчцн дя ейни олmалыдыр; вя 

.12  tясдигнаmянин  илкин  верилmя tарихи гейд олунmалыдыр. 

 

 

 

 

 

 

 

(Rəsmi möhür)  

(ÖLKƏ) 

DƏNİZÇİLƏRİN HAZIRLANMASINA,  ONLARA DİPLOM VERİLMƏSiNƏ VƏ NÖVBƏ 

ÇƏKMƏYƏ DAİR 1978-Cİ İL TARİXLİ ƏLAVƏLƏR EDİLMİŞ BEYNƏLXALQ 

KONVENSİYANIN MÜDDƏALARINA UYĞUN OLARAQ VERİLƏN SERTİFİKATIN 

TANINMASINA DAİR TƏSDİQNAMƏ 

                                                                      Höküməti təsdiq edir ki,                                                 

Hökümətin 

adından                                                              verilən No.                              sertifikat 

yuxarıda adıçəkilən əlavə edilmiş Konvensiyanın I/10 qaydasının müddəalar ına uyğun olaraq 

lazımi qaydada tanınır və 

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

(Rəsmi Möhür)                                                                    

Etibarlılıq müddətinin uzadılması tarixi                                            .17 

.1 

.2 .3 

.4 

.5 
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                       tarixinədək və ya bu təsdiqnamənin növbəti səhifədə göstərilməsi ehtimal 

edilən etibarlılıq müddətinin uzadılmasının qüvvədəolma tarixinin bitməsinədək qanuni sahibə 

qeyd edilən səviyyələrdə hər hansı məhdudiyyətləri nəzərə almaqla, aşağıdakı funksiyaları 

icra etmək səlahiyyəti verilir: 

 

.6 FUNKSİYALAR .7 SƏVİYYƏ 

.8 TƏTBİQ EDİLƏN 

MƏHDUDİYYƏTLƏR 

(OLDUĞU TƏQDİRDƏ) 

   

   
   

   
   

 

Bu təsdiqnamənin qanuni sahibi Administrasiyanın heyətin minimal tərkibi haqqında müvafiq 

tələblərində müəyyən edilən aşağıdakı vəzifə və ya vəzifələrdə işləyə bilər: 

.9 VƏZİFƏ 
.10 TƏTBİQ EDİLƏN MƏHDUDİYYƏTLƏR 

(OLDUĞU TƏQDİRDƏ) 

  

 

Təsdiqnamənin  No.                                                       Verilmə tarixi  

(Rəsmi Möhür)  

 

 

 

Bu təsdiqnamənin əsli Konvensiyanın  I/2 qaydasının 11-ci bəndinə müvafiq olaraq, sertifikat 

sahibinin işlədiyi müddət ərzində gəmidə saxlanılmalıdır.  

Sertifikat sahibinin doğum tarixi  

Sertifikat sahibinin imzası                 

 

Sertifikat sahibinin şəkli                                                           

 

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

.11 .12 

.13 

.14 

.15 

.16 
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Bu təsdiqnamənin  etibarlılıq müddəti                                                                                

tarixinədək uzadılır. 
 
 
 
 
                           
  

 
Bu təsdiqnamənin etibarlılıq müddəti                                                                                

tarixinədək uzadılır. 
 
 
 
 
                           

 

3 Иtmиш вя йа mящв едилmиш серtификаtын вя йа tясдигнаmянин дяйишдирилmяси  заmаны 

Tяряфляр, дяйишдирилян сянядля долашыглыьын йаранmаmасы цчцн явяз олунажаг сяняди йени 

нюmря алtында верmялидир. 

4    Etibarlılıq müddətinin uzadılmasına üçün təsdiqnamənin etibarlılıq müddətinin bitməsinə 6 

ay qaldığı təqdirdə müraciət edildikdə, I/2 qaydasının 5, 6 və 7-ci bəndlərində istinad edilən 

təsdiqnamənin vaxtı uzadıla bilər: 

.1 Təsdiqnamənin etibarlılıq müddətinin və ya etibarlılıq müddətinin uzadılmasının 5 illik 

müddətinədək; və ya 

.2 Təsdiq edilən sertifikatın etibarlılıq müddətinədək, hansı daha tezdirsə. 

5    Sertifikat verilərkən ən azı aşağıdakı məlumatları əhatə etməlidir: 

.1 Təqdim edən Tərəf və qurumun adı; 

.2 Təqdim edən qurum tərəfindən sertifikata verilən nömrə; 

.3 Sertifikatın təqdim edildiyi dənizçinin adı, soyadı və doğum tarixi. Ad, soyad və doğum 

tarixi dənizçinin passportunda və ya şəxsiyyət sənədində qeyd edilən ilə eyni 

olmalıdır; 

.4 Sertifikatın adı. Məsələn, sertifikat  VI/3 qaydasının 2 bəndinə əsasən verildiyi 

təqdirdə, “təkmilləşdirilmiş yanğınsöndürmə”  adından istifadə edilməlidir və sertifikat 

VI/5 qaydasının 1-ci bəndinə uyğun olaraq verildiyi təqdirdə, “Gəmi mühafizəsi üzrə 

məsul şəxs” adından istifadə edilməlidir; 

.5 Dənizçinin ixtisaslı hesab edildiyi DHDNÇ Konvensiyasının qayda(lar)ının və ya 

DHDNÇ Məcəlləsinin bölməsinin nömrə və ya nömrələri; 

.6 Sertifikatın verilmə və etibarlı olma müddəti. Sertifikatın etibarlılığı müddətsiz olduğu 

təqdirdə, izah etmək məqsədilə “müddətsiz” ifadəsi etibarlılıq müddətinin tarixinin 

qarşısına yazılmalıdır.  

.7 Məhduddiyyətlər tətbiq edildiyi təqdirdə, həm ümumi məhdudiyyətlər (məsələn, görmə 

qüsurlarının aradan qaldırılması üçün linzaların istifadə edilməsi tələbi), gəmi tipinə 

dair məhdudiyyətlər (məsələn, yalnız ümumi tonnajı 500-dək olan gəmilərdə xidmət 

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

(Rəsmi Möhür)                                                                    

Etibarlılıq müddətinin uzadılması tarixi                                            

Səlahiyyətli şəxsin imzası 

Səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı 

(Rəsmi Möhür)                                                                    

Etibarlılıq müddətinin uzadılması tarixi                                            

.17 

.17 
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üçün etibarlıdır) və ya səfər dair məhdudiyyətlər (məsələn, yalnız sahilboyu səfərlər 

üçün etibarlıdır); 

.8 Sertifikatı verən səlahiyyətli şəxsin adı, soyadı və imzası; 

.9 Dənizçinin foto-şəkli. Şəkil strandart qara və ağ və ya rəngli baş və çiyinin əks 

olunduğu pasport ölçüsündə olmalıdır; 

.10 Sertifikatın etibarlılıq müddəti uzadıldığı təqdirdə, uzadılmanın tarixi, etibarlılıq 

müddətinin uzadılması, səlahiyyətli şəxsin ad, soyad və imzası; və 

.11 Təqdim edən qurumun əlaqə vasitələri 

 

Cədvəl B-I/2 

DHDNÇ Konvensiyası ilə tələb edilən sertifikatların və ya sənədlərin siyahısı 

Aşağıdakı siyahı Konvensiya ilə nəzərdə tutulan, sahibinə gəmidə müvafiq funksiyaları icra 

etməyə səlahiyyət verən bütün sertifikat və ya sənədləri müəyyən edir. Sertifikatlar I/2 

qaydasının dil və əslinin mövcud olmasına dair tələblərinə cavab verməlidir.  

Həmçinin siyahıda müvafiq qaydalara və təsdiqnamə, qeydiyyat və etibarlılıq müddətinin 

uzadılmasına dair tələblərə istinad edilmişdir.  

Qaydalar 
Sertifikatın növü 

və qısa məzmunu 

Sertifikatın 

təsdiqnaməsi 1 

Qeydiyyata 

dair tələb 2 

Sertifikatın 

etibarlılıq 

müddətinin 

uzadılması3 

II/1, II/2, II/3, 
III/1, III/2, III/3, 
III/6, IV/2, VII/2 

İxtisas Sertifikatı – 

gəmi kapitanları, 
komandir heyətinin 
üzvləri və Qlobal 

dəniz fəlakət və 
təhlükəsizlik 

sisteminin radio 
operatorları 

Bəli Bəli Bəli 

II/4, III/4, VII/2 Xüsusi hazırlıq 

şəhadətnaməsi – 

naviqasiya və ya 
maşın şöbəsində 

növbə çəkmək 

üçün lazımi 

qaydada 
sertifikatlaşdırılmış 
sıravi heyət üzvləri 

üçün 

Xeyr Bəli Xeyr 

II/5, III/5, III/7, 
VII/2 

Xüsusi hazırlıq 

şəhadətnaməsi- 

sıravi heyətin 

ixtisaslaşmış 
matros, 
ixtisaslaşmış 
motorçu və ya 

elektrotexnik kimi 

Xeyr Bəli Xeyr 

http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100204ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100304ABA
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lazımi qaydada 

sertifikatlaşdırılmış 
üzvləri üçün 

V/1-1, V/1-2 Xüsusi hazırlıq 
şəhadətnaməsi və 

ya ixtisas 
sertifikatının 

təsdiqnaməsi – 
neft, kimyəvi 
maddə və ya maye 
qaz daşıyan 

tankerlərin gəmi 
kapitanları və 

komandir heyətinin 
üzvləri üçün  

Bəli Bəli Bəli 

V/1-1, V/1-2 Xüsusi hazırlıq 

şəhadətnaməsi – 

neft, kimyəvi 
maddə və ya maye 
qaz daşıyan 

tankerlərin sıravi 

heyət üzvləri üçün 

Xeyr Bəli Xeyr 

V/2 Sənəd şəklində 

sübutlar – sərnişin 

gəmilərində xidmət 
edən gəmi 
kapitanları, 
komandir heyətinin  
və sıravi heyətin 

üzvləri, eləcə də 

digər işçi heyət 

üçün hazırlıq 

Xeyr Xeyr Xeyr 4 

V/3 Xüsusi hazırlıq 

şəhadətnaməsi – 

Qaz və aşağı 
alışma 

temperaturuna 
malik yanacaqdan 
istifadə edən 
gəmilərin 
təhlükəsizliyi 

haqqında 

Beynəlxalq 
Məcəllənin tətbiq 
olunduğu 

gəmilərdə gəmi 
kapitanları, 
komandir heyətinin 
və sıravi heyətin 

üzvləri, eləcə də 

digər işçi heyət 

üzvləri üçün 

hazırlıq 

Xeyr Bəli Bəli 8 
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V/4 Xüsusi hazırlıq 

şəhadətnaməsi – 

qütb sularında 

istismar olunan 
gəmilərin 
kapitanları və 
komandir heyətinin 
üzvləri 

Xeyr Bəli Bəli 

VI/1 Xüsusi hazırlıq 

şəhadətnaməsi5 – 

İlkin hazırlıq 

Xeyr Bəli Bəli 6 

VI/2 Xüsusi hazırlıq 

şəhadətnaməsi5- 

xilasedici sallar, 
xilasedici katerlər 
və sürətli xilasedici 

katerlər 

Xeyr Bəli Bəli 6 

VI/3 Xüsusi hazırlıq 

şəhadətnaməsi5 –

Təkmilləşdirilmiş 
yanğınsöndürmə 

Xeyr Bəli Bəli 6 

VI/4 Xüsusi hazırlıq 

şəhadətnaməsi 5 – 
ilk tibbi yardım və 

tibbi nəzarət 

Xeyr Bəli Xeyr 

VI/5 Xüsusi hazırlıq 

şəhadətnaməsi – 

gəminin 
mühafizəsi üzrə 
məsul şəxs (gəmi 

mühafizəçisi) 

Xeyr Bəli Xeyr 

VI/6 Xüsusi hazırlıq 

şəhadətnaməsi7- 

mühafizə üzrə 

maarifləndirici 
hazırlıq və ya 
gəminin 
mühafizəsi üzrə 

müəyyən edilmiş 
vəzifələrə malik 
şəxslərin mühafizə 

üzrə hazırlığı 

Xeyr Bəli Xeyr 

  

Qeydlər: 

1 Sertifikatın tanınması haqqında Təsdiqnamə  I/2 qaydasının 7-ci bəndinə uyğun olaraq 

təsdiqləməni bildirir. 

2 Qeydiyyata dair tələb I/2 qaydasının 14-cü bəndinə uyğun olan reyestr və reyestrin 

bir hissəsini bildirir. 

3 Etibarlılıq müddətinin uzadılması I/11 qaydasına uyğun olaraq professional 

bacarıqların davamlılığının müəyyən edilməsi və ya müvafiq qaydada A-V/3 və A-VI/1-

http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100604ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100605ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100102ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=ST100102ABA
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=SC15A0503AB
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=SC10A0601AB
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A-VI/3 bölmələrinə uyğun olaraq tələb edilən bacarıqlara dair standartların 

saxlanılmasını bildirir. 

4 V/2-ci qaydanın 4-cü bəndinin tələbi ilə, “izdihamın idarə edilməsi”, “böhran zamanı 

idarəetmə və insan davranışı” və ya “Sərnişinlərin, yükün və gəmi 

gövdəsinin(korpusunun) təhlükəsizliyi üzrə hazırlıq” keçən dənizçilər, 5 ili keçməyən 

fasilələrlə müvafiq ixtisasartırma hazırlıqları keçməli və ya keçən 5 il ərzində 

bacarıqlara dair tələb edilən  standartlara nail olduğu haqqında sübut təqdim etməlidir. 

5 II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6 və VII/2 qaydalarına uyğun olaraq verilən ixtisas 

sertifikatlarına “ilkin hazırlıq”, “xilasedici sal və sürətli olmayan xilasedici katerlər”, 

“təkmilləşdirilmiş yanğınsöndürmə” və “ilk tibbi yardım” hazırlıqları üzrə peşəkarlığa dair 

tələblər daxil edilir, bu səbəbdən qeyd edilən ixtisas sertifikatlarının sahiblərindən VI 

fəsildə nəzərdə tutulan bacarıqlara dair Xüsusi hazırlıq Şəhadətnaməsi tələb edilmir.  

6 A-VI/1, A-VI/2 və A-VI/3 bölmələrinə uyğun olaraq, dənizçilər hər 5 ildə bir dəfə 

bacarıqlara dair tələb edilən standartlara cavab verdiklərinə dair sübut təqdim 

etməlidirlər. 

7 Verilən  sertifikata dair bacarıqlara, mühafizə üzrə maarifləndirici hazırlıq və ya 

gəminin mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin mühafizə üzrə 

hazırlıq daxil edilmədiyi təqdirdə.  

8 V/3 qaydasına uyğun olaraq, dənizçilər 5 ili keçməyən fasilələrlə müvafiq 

ixtisasartırma hazırlıqları keçməli və ya keçən 5 il ərzində bacarıqlara dair tələb edilən  

standartlara nail olduğu haqqında sübut təqdim etməlidir. 

Бюлmя Б-Ы/ 3 

Сащилбойу  цзэцчцлцйя даир təlimat 

Sahilyanı dövlətlər ikitərəfli və çoxtərəfli razılıq ilə regional “sahilboyu üzgüçülüyün hədləri”ni 

müəyyən edə bilərlər.  Bu razılığın təfərrüatları, məlumatları bütün Tərəflərə göndərən Baş 

katibə məruzə edilməlidir.  

  

Бюлmя Б-Ы/ 4 

Нязаряt yoxlaması prosedurlarına даир  təlimat 

Эириш 

1 Ы/4 гайдасындakı нязаряt prosedurlarının mягсяди, liman dövləti tərəfindən lazımi 

qaydada səlahiyyət verilmiş şəxslərin gəmidəki dənizçilərin  gəmini mühafizə edərək, 

təhlükəsiz və çirkləndirilməyə yol vermədən istismar etmək üçün kifayət qədər bacarıqlara 

malik olduqlarına əmin olmaq imkanı yaratmaqdır. 

2 Бу mцддяа, принсип еtибариля, эяmилярин консtруксийаларынын вя аваданлыгларынын 

йохлаmаларынын кечирилmяси зярурилийиндян фярглянmир. Яслиндя бу йохлаmалар эяmинин 

tящлцкясизлийинə, mühafizəsinə вя чиркляндирmянинин гаршысыны алınmasına dair цmуmи сисtеmин 

гийmяtляндирilməsinə иmкан йарадыр. 

Гийmяtляндирmя 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-inin Model Kurslarından istifadə edilə bilər. 
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3 А-Ы/4 бюлmясиндя эюсtярилдийи киmи гийmяtləndиrməni mящдудлашдыраркян бцtцн нязаряt 

проседурларында гачылmаз елеmенt олан субйекtивлик mиниmуmа енир, башга нязаряt 

yoxlamalrının нювляриндя олдуьундан йцксяк олmур. 

4 Ы/4 гайдасынын 1.3-жц бяндиндя верилmиш айдын ясаслар адяtян mцфяttишин диггяtини 

сяришtянин спесифик сащяляриня йюнялtmяйя кифайяt едяжякдир, бундан сонра конкреt вярдишляр 

сащясиндя щазырлыьын сцбуtларынын ахtарышы башланыр. Яэяр бу дялилляр кифайяtедижи вя инандырыжы 

олmазса, сялащиййяtли вязифяли шяхс mцвафиг вярдиш нцmайиш еtдирmяйи хащиш едя биляр. 

5 Эяmинин исtисmарынын iнсанлар, яmлак вя яtраф mцщиt цчцн tящлцкя йарадыб-йараtmадыьы 

mясяляси Ы/4 гайдасында шярщ едилдийи киmи щадисядяn сонра вя йа ади йохлаmа mягсядиля 

эяmидя оларкян  mцфяttишин пешякар mцлащизялярi ясасында щялл едилир. 

Бюлmя Б-Ы/ 5 

Mилли mцддяалара  даир təlimat 

(Mцддяалар йохдур) 

Бюлmя Б-Ы/ 6 

Щазырлыг вя гийmяtляндирmяйя даир təlimat 

Tялиmаtчылар вя иmtащан едянлярин ихtисаслары 

1 Щяр бир Tяряф tялиmаtчыларын вя иmtащан едянлярин, Конвенсийайа уйьун tяляб едилдийи киmи, 

бу бюлmядя шярщ едилян təlimata mцвафиг олараг hazırlıqların xüsusi növləri və səviyyələri və 

ya dənizçilərin bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq ixtisas və təcrübəyə mалик 

олmаларыны tяmин еtmялидир.  

Хидmяt ярзиндя щазырлыг вя гийmяtляндирmя 

2 Gəmidə və ya sahildə, Konvensiya üzrə sertifikatlaşdırılmaya dair tələblərə cavab 

vermək məqsədilə istifadə edilən dənizçilərin istehsalatdan ayrılmamaqla praktiki hazırlığını 

həyata keçirən hər bir şəxs tədris üsulları haqqında təlimatla tanış olmalıdır.  

3 Gəmidə və ya sahildə, Konvensiya üzrə sertifikatlaşdırılmaya dair tələblərə cavab 

vermək məqsədilə istifadə edilən dənizçilərin istehsalatdan ayrılmamaqla keçirilən praktiki 

hazırlığına nəzarət üzrə məsul olan hər bir şəxs tədris üsulları, eləcə də hazırlıq metodlar ı və 

praktikası haqqında müvafiq biliklərə malik olmalıdırlar.  

4 Gəmidə və ya sahildə, Konvensiya üzrə sertifikatlaşdırılmaya dair tələblərə cavab 

vermək məqsədilə istifadə edilən dənizçilərin istehsalatdan ayrılmamala bacarıqlarının 

qiymətləndirilməsini həyata keçirən hər bir şəxs: 

.1 гийmяtляндирmянин mеtодлары вя tяжрцбяси цзря лазыmи təlimat алmаг*, вя 

.2 tяжрцбяли иmtащан едянин mцшащидяси алtында вя онун гане еtmякля гийmяtляндирmя 

üzrə пракtики tяжрцбя əldə etmək. 

5  Konvensiya üzrə sertifikatlaşdırılmaya dair tələblərə cavab vermək məqsədilə istifadə 

edilən dənizçilərin istehsalatdan ayrılmamaqla bacarıqlar ının qiymətləndirilməsinə nəzarət 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-inin Model Kurslarından istifadə edilə bilər. 
 Bax . Dəniz qəzasının, yaxud hadisəsinin (insidentinin) araşdırılmasına dair tövsiyə edilən təcrübə və 

Beynəlxalq Standartlar Məcəlləsinə 
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üzrə məsul olan hər bir şəxs, qiymətləndirmə sistemi, qiymətləndirmə üsulları və praktikası 

haqqında tam anlayışa malik olmalıdır.* 

Distant təhsil və e-təhsildən istifadə 

6   Tərəflər A-I/6 bölməsində müəyyən edilən hazırlıq və qiymətləndirməyə, həmçinin aşağıda 

göstərilən təlimata uyğun olaraq, dənizçilərin distant təhsil və ya e-təhsil vasitəsilə hazırlıq 

keçməklərinə icazə verə bilər. 

Distant təhsil və e-təhsil vasitəsilə keçirilən hazırlıqlara dair təlimat 

7    Hər bir Tərəf distant təhsil və e-təhsil proqramlarını təmin etməlidir: 

.1 tərəfin təsdiq etdiyi müəssisə tərəfindən  həyata keçirilməsini; 

.2 tədris edilən fənn üzrə bacarıq səviyyəsinə yiyələnmək üçün seçilmiş məqsədlərə və 

hazırlığın hədəflərinə müvafiqliyini; 

.3 proqramın necə işlədiyini anlamaq məqsədilə hazırlıq keçənlər üçün aydın və dəqiq 

ifadə edilmiş təlimatların olmasını; 

.4 fənn üzrə əsas bilik və peşəkarlığın təmin edilməsi üçün bütün tələblərə cavab verən 

tədris planı; 

.5 Hazərlıq keçənlərə həm özqiymətləndirmə, həm də müəllim qiymətləndirməsi 

vasitəsilə tədris edilən məsələləri sistemli şəkildə düşünməyə imkan yaradan formada 

təşkil edilməsini; 

.6 Telefon, faks və e-mail vasitəsilə tədris üzrə professional dəstəyin göstərilməsini. 

8    Şirkətlər tədris üçün təhlükəsiz şərait yaradıldığından və hazırlıq keçən şəxslərin təhsil 

almaları üçün kiyafət qədər vaxtla təmin edildiyindən əmin olmalıdırlar. 

9    E-təhsil zamanı XML (Genişlənən İşarələmə Dili) kimi həm formatı, həm də məlumatı 

internet şəbəkəsi (World Wide Web), intranet və digər yerlərdə paylaşmağı asanlaşdıran 

ümumi məlumat formatları istifadə edilməlidir.  

10   E-təhsil sistemi kənar müdaxilədən və sistemə mühafizə tədbirlərini pozmaqla daxil olma 

cəhdlərindən qorunmalıdır. 

Distant təhsil və e-təhsil vasitəsilə keçirilən hazırlıqlar vasitəsilə hazırlıq keçən 

şəxslərin inkişafının və nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə dair təlimat 

11   Hər bir Tərəf distant təhsil və e-təhsil üzrə hər proqrama dair təsdiq edilmiş 

qiymətləndirmə prosedurlarının təmin edildiyindən əmin olmalıdır, o cümlədən: 

.1 testlərin və imtahanların keçirilməsi və nəticələrin elan edilməsi üsulları haqqında 

hazırlıq keçən şəxslərə aydın məlumatın verildiyindən; 

.2 ətraflı və hazırlıq keçən şəxslərin bacarıqlarını adekvat şəkildə qiymətləndirən, eləcə 

də yoxlanılan səviyyəyə uyğun test suallarının olmasından; 

.3 test suallarının yenilənməsini təmin edən prosedurların olmasından; 

.4 imtahanların keçirildiyi şərait və imtahan verən şəxslər üzərində nəzarət 

prosedurlarından; 

.5 köçürmənin qarşısını almaq məqsədilə imtahan sistemi üçün etibarlı prosedurlardan; 

və 

.6 Tərəflərin nəticələrin qeydiyyatını aparması üçün etibarlı yoxlama prosedurlarından. 

Tanınan təlim-tədris müəssisələrinin, təsdiq edilmiş təlim kurslarının və proqramlarının 

qeydiyyatı 
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12 Hər bir Tərəf tanınan təlim-tədris müəssisələrinin, təsdiq edilmiş təlim kurslarının və 

proqramlarının qeydiyyatını və ya qeydiyyatlarını aparılmalı və sorğu edildidiyi təqdirdə, şirkət 

və digər Tərəflərə açıqlamalıdır.  

Бюлmя Б-Ы/ 7 

İnformasiyanın ötürülməsinə dair təlimat 

Расt эялинян чяtинликляр щаггында məruzələr 

1    Tяряфлярə Konvensiyanın IV maddəsi and  I/7 qaydasına uyğun olaraq məlumat 

mübadiləsi aparılarkən tələb olunan informasiyanın yerini xüsusilə vurğulayan göstəriciləri 

aşağıdakı qaydada daxil etməyi tövsiyə edir: 

DHDNÇ Konvensiyasının IV maddəsi and  I/7 qaydasına uyğun olaraq təqdim edilən 

materialların göstəriciləri 

Olduğu yer 

DHDNÇ Konvensiyasının IV maddəsi  

.1 Qanunların, fərmanların, əmrlərin, qaydaların və sənədlərin mətni 

(maddə IV(1)(a)) 

.2 Təlim kursları haqqında ətraflı məlumat 

(maddə IV(1)(b)) 

.3 Milli imhatan və digər tələblər 

(maddə IV(1)(b)) 

.4 Sertifikatların nümunələri 

(maddə IV(1)(c)) 

DHDNÇ Məcəlləsinin A-I/7 bölməsinin 1-ci hissəsi                           Olduğu yer 

.5 Dövlət qurumu haqqında məlumat 

(bölmə A-I/7, bənd 2.1) 

.6 Hüquqi və inzibati tədbirlərin izahı 

(bölmə A-I/7, bənd 2.2) 

.7 Təhsil, hazırlıq, imtahan, qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma siyasəti haqqında 

bəyannamə 

(bölmə A-I/7, bənd 2.3) 

.8 Sertifikat üzrə kursların, hazırlıq proqramlarının, imtahanın və qiymətləndirmənin qısa 

məzmunu 

(bölmə A-I/7, bənd 2.4) 

.9 İcazələrin verilməəsi, akkreditasiya və təsdiqetmə haqqında prosedurlar və şərtlərin 

təsviri 

(bölmə A-I/7, bənd 2.5) 

.10 Verilən icazələrin, akkreditasiyaların və təsdiqnamələrin siyahısı 

(bölmə A-I/7, bənd 2.5) 

.11 Güzəştli icazələr üzrə prosedurların qısa məzmunu 

(bölmə A-I/7, bənd 2.6) 

.12 I/11 qaydasına uyğun olaraq həyata keçirilən müqayisə 
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(bölmə A-I/7, bənd 2.7) 

.13 Təkmilləşdirmə və ixtisasartırma təlimlərinin planı 

(bölmə A-I/7, bənd 2.7) 

DHDNÇ Məcəlləsinin A-I/7 bölməsinin 2-ci hissəsinin 3-cü bəndi                            Olduğu 

yer 

.14 IX maddəyə uyğun olaraq qəbul edilən ekvivalent üsullarının təsviri  

(bölmə A-I/7, bənd 3.1) 

.15 I/10 qaydaya uyğunluğu təmin etmək üçün həyata keçirilən tədbirlərin qısa icmalı 

(bölmə A-I/7, bənd 3.2) 

.16 VII/1 qaydaya əsasən alternativ sertifikata malik dənizçilərin xidmət etdiyi gəmilərin 

səfərə çıxa bilməsi üçün heyətin minimal tərkibi haqqında təqdim edilən sənədlərin 

surətinin nümunələri 

(bölmə A-I/7, bənd 3.3) 

DHDNÇ Məcəlləsinin A-I/7 bölməsinin 2-ci hissəsinin 4-cü bəndi                            Olduğu 

yer 

.17 I/8 qaydasına uyğun olaraq həyata keçirilən müstəqil qiymətləndirmənin nəticələrinə 

dair aşağıdakıları əhatə edən məruzə: 

.1 Qiymətləndirməni həyata keçirən şəxslərin müstəqil qiymətləndirmə üzrə 

səlahiyyət dairəsi 

.2 Qiymətləndirməni həyata keçirən şəxslərin ixtisası və təcrübəsi 

.3 Qiymətləndirmənin aparıldığı tarix və sahəsi 

.4 Aşkar edilən uyğunsuzluqlar 

.5 Tövsiyə edilən təshihedici tədbirlər 

.6 Həyata keçirilən təshihedici tədbirlər 

.7 Müstəqil qiymətləndirmənin aparıldığı təlim müəssisələrinin/mərkəzlərinin 

siyahısı 

DHDNÇ Məcəlləsinin A-I/7 bölməsinin 2-ci hissəsinin 6-cı bəndi                            Olduğu 

yer 

.18 Hüquqi və inzibati tədbirlərin izahı 

(bölmə A-I/7, bənd 6.1) 

.19 Təhsil, hazırlıq, imtahan, qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma siyasəti haqqında 

bəyannamə 
 
(bölmə A-I/7, bənd 6.2) 

.20 Sertifikat üzrə kursların, hazırlıq proqramlarının, imtahanın və qiymətləndirmənin qısa 

məzmunu 

(bölmə A-I/7, bənd 6.3) 

.21   Təkmilləşdirmə və ixtisasartırma təlimlərinin planı 

(bölmə A-I/7, bənd 6.4) 

.22   I/11 qaydaya uyğun olaraq həyata keçirilən müqayisə 

(bölmə A-I/7, bənd 6.5) 
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2    Tərəflərə,  I/7 qayda ilə tələb edilən məruzələrdə bu Məcəllənin B hissəsinində nəzərdə 

tutulan riayət edilməsi praktiki cəhətdən qeyri-mümkün hesab edilən hər hansı müvafiq 

təlimata istinad etmələri tövsiyə edilir. 

Бюлmя Б-Ы/ 8 

Кейфиййяt сtандарtларына даир təlimat 

1 Hər bir Tərəf Ы/8 гайдасынын вя А-Ы/8 бюлmясинин mцддяаларына mцвафиг олараг 

sertifikatlaşdırma sisteminin idarə edilməsi zamanı кейфиййяt сtандарtларыны tətbiq edərkən 

mövcud milli və ya beynəlxalq nümunələri nəzərə almalı, həmçinni aşağıdakı əsas elementləri 

daxil etməlidir: 

.1 кейфиййяtя mцнасибяtдя елан едилmиш сийасяt вя бу сийасяtин щяйаtа кечирилmяси 

üsulları; 

.2 tяшкилаtи сtрукtуруну, mясулиййяtи, проседурлары, просесляри вя кейфиййяtи идаря еtmяк 
цчцн зярури ещtийаtлары дахил еtmякля кейфиййяt сисtеmини; 

.3 исtисmар цсуллары вя кейфиййяtя нязаряtиn tяmин еdilməsi цзря фяалиййяtи; 

.4 сисtеmаtик mцшащидя цзря tядбирляр, o cümlədən müəyyənləşdirilmiş бцtцн 

mягсядляря чаtmаг цчцн кейфиййяtин tяmин едилmясi üzrə дахили гийmяtляндирmə; 

.5 ашаьыдакы бяндлярдя эюсtярилдийи киmи кейфиййяtин вахtашыры харижи гийmяtляндирилmяси 

цзря tədbirlər. 

2 Юз mилли серtификаtлаşдырmа сисtеmинин idarə edilməsi üzrə кейфиййяt сtандарtларыны 

mцяййянляшдиряркян, Адmинисtрасийалар tяmин еtmяйя чалышmалыдыр ки, эюрцлян tядбирляр: 

.1 сащянин дяйишян tялябляринi нязяря алmаq, həmçinin йени tехнолоэийанын tяtбигини 

йцнэцлляшдирmək вя tяшвиг еtmяk цчцн серtификаtлаşдырmа сисtеmи кифайяt гядяр çevik 

олсун; 

.2 Адmинисtрасийайа tяжрцбя серtификаtы, эцзяшtли ижазяляр, щяmчинин серtификаtларын 
фяалиййяtини сахлаmаг, ляьв еtmяк вя дондурmаг иmканы верян Конвенсийанын 

mцхtялиф гайдаларыны, хцсусиля Ы/2- Ы/5 вя диэяр гайдалары щярякяtя эяtирян бцtцн 

инзибаtи mясяляляри ящаtя еtсин; 

.3 башланьыж курсларындан вя пешякар серtификаt алmаг цчцн tякmилляшдирmя курсларындан 
башлайараг иш йериндя гысаmцддяtли щазырлыг курсларынадяк щазырлыьын tягдириня вя 

бцtцн  

        сявиййялярдя гийmяtляндирилmясиня Адmинисtрасийанын mясулиййяtини дахил еtсин. 

.4 гойулmуш mягсядлярин наилиййяtини гийmяtляндирmяк вя А-Ы/8 бюлmясинин 3-жц бянди 
иля  tяляб олунан mцсtягил харижи гийmяtляндирmянин базасыны tяmин еtmяк цчцн бцtцн 

сявиййялярдя инзибаtи проседурларын щярtяряфли юйрянилmясини дя дахил еtmякля,  1.4-жц 
бяндя mцвафиг олараг кейфиййяtин tяmин едилmясинин харижи бахылmасы цзря tядбирляри 

дахил еtсин. 

Биликлярин, анлайышларын, bacarıq вя ixtisasın qiymətləndirilməsi üzrə 

nümunəvi кейфиййяt сtандарtлары 

3 Биликлярин, анлайышларын, bacarıq вя ixtisasın qiymətləndirilməsi üzrə nümunəvi кейфиййяt 

сtандарtлары бу бюлmянин tювсийялярини цmуmи чярчивядя юзцндя якс еtдирmялидир вя йа: 

.1 аккредиtə едилmиш tящсилин вя щазырлыьын вя йа кейфиййяt сtандарtынын mилли схеmини; вя 

йа  

.2 Tяшкилаt цчцн mягбул сайылан алtернаtив бирtипли кейфиййяt сtандарtларыны; 

4 Йухарыда адлары чякилян бирtипли  кейфиййяt сtандарtлары дахил еtmялидир: 
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.1 tядрис mцяссисясинин вя йа tяшкилаtларын елан еtдийи mягсяд вя вязифяляриня баьлылыьы 
вя аккредиtиви щяйаtа кечирян вя йа кейфиййяt сtандарtларыны mцяййянляшдирян mцвафиг 

рящбярлик tяряфиндян даваm еtдирян кейфиййяt сийасяtи; 

.2 кейфиййяt сийасяtини mцяййянляшдирян вя щяйаtа кечирян иш аспекtляриня аид олан курс 
вя програm чярчивясиндя инкишафы mцяййянляшдирян гайдалар дахил олунmагла, онун 

кейфиййяtиня пис tясир едян кейфиййяtи идаряеtmя функсийалары; 

.3 зяруряt оларса mясулиййяtин, цсулларын, просеслярин, персонал ресурсларынын вя 

аваданлыгларын кейфиййяt сисtеmи иля ящаtя олунmасы; 

.4 mягсядя хидmяt еtmяк щазырлыьыны tяmин вя онлар  гаршысында гойулmуш mясяляляри 

щялл еtmяк mягсяди иля tядрисин бцtцн сявиййяляриндя, щазырлыгда, иmtащанларын 

кечирилmясиндя вя гийmяtляндирилmясиндя вя онларын tяшкили вя щяйаtа кечирилmясиндя 
кейфиййяtя нязаряt функсийалары; 

.5 кейфиййяtи tяmин еtmянин вя бахmанын дахили просессляри, щансылар ки tядрис 

mцяссисясинин вя йа tядрисля mяшьул олан tяшкилаtын tядрис вя щазырлыг програmынын 

mягсядлярини ижраеtmя щяжmини mцшащидя едир вя tяtбиг едилян кейфиййяtя нязаряt 
проседураларыны сяmяряли  изляйир; 

.6. кейфиййяt зяmаняtиня бахышын няtижяляриня база вя чыхыш нюгtяси киmи хидmяt едян Ы/8 

гайдасынын 2-жи бянди вя ашаьыдакы бяндлярдя гейд олунанлара mцвафиг суряtдя tяляб 
едилян кейфиййяtин вахtашыры харижи гийmяtляндирилmяси цчцн tядбирляр; 

5 Tящсил, щазырлыг вя гийmяtляндирmя  цчцн кейфиййяt сtандарtларыны mцяййянляшдиряркян, бу 

програmлары щяйаtа кечирmяйя mясулиййяtли олан tяшкилаtлар ашаьыдакылары нязяря алmалыдырлар: 

.1 mилли аккредиtив сисtеmинин вя йа tядрисин кейфиййяt сtандарtларыны mцяййянляшдирян 

mцддяалар олдугда, беля mцддяалар билик вя анлайышйа даир Конвенсийанын tяляблярини 

дахил едян курсларда исtифадя олунmалыдыр. Кейфиййяt сtандарtлары щяm идаряеtmя, щяm 
дя исtисmар сявиййяляриндя исtифадя едилmяли вя гойулmуш mягсядляря чаtmаьы tяmин 

еtmяк mягсяди иля цчцн бу фяалиййяtин нежя идаря олунmасына, tяшкил едилmясиня, 

кечирилmясиня вя гийmяtляндирилmясиня диггяt йеtирmялидирляр; 

.2 яэяр илкин mягсяд конкреt бажарыьын ялдя едилmяси вя йа mцяййян бир tапшырыьын 

ижрасыдырса,  кейфиййяt сtандарtлары бу mягсяд цчцн реал вя йа tренаъор аваданлыьынын 

исtифадя олунmасыны вя иmtащан едянлярин ихtисас вя tяжрцбяляринин  гаршыйа гойулан 

mягсядляри ялдя еtmяк цчцн уйьун олmасына диггяt йеtирmялидир; 

.3 кейфиййяt tяmинаtынын дахили гийmяtляндирилmяси tядрис ожаьынын бцtцн сявиййяляриндя 

програmын щярtяряфли бахылmасыны дахил еtmялдир ки,  кейфиййяt сtандарtларынын tяtбиги 

цзря гойулан mягсядляря чаtmаьы mцшащидя еtmяк олсун. Бу кейфиййяt 
tяmинаtларынын бахылmасы програmларын планлашдырылmасына, ишляниб щазырланmасына, 

tягдиm олунmасына вя гийmяtляндирилmясиня, щабеля  tядрис, юйрянmя вя цнсиййяt 

цзря фяалиййяtя mцражияt еtmялидир. Бахылmанын йекуну  А-I/8 бюлmясинин 3- жц бяндиня 

mцвафиг олараг tяляб едилян mцсtягил гийmяtляндирmянин ясасыны tяшкил едир.      

Mцсtягил гийmяtляндирmя 

6 Щяр бир mцсtягил гийmяtляндирmя кейфиййяtин tяmин едилmяси цзря бцtцн фяалиййяtин 

сисtеmаtик вя mцсtягил  хцласясини дахил еtmяли, лакин гойулmуш mягсядлярин ясасландырылmасыны 

гийmяtляндирmяmялидир. Гийmяtляндирmяни щяйаtа кечирян експерtляр групу ашаьыдакылары 

эюрmялидир: 

.1 сянядляшдирилmиш проседуралара mцвафиг олараг гийmяtляндирmяни  щяйаtа 

кечирmялидир; 

.2 щяр бир гийmяtляндирmянин няtижяляринин сянядляшдирилmясини вя бу няtижялярин 
гийmяtляндирилян сащяйя жавабдещ олан шяхслярин диггяtиня чаtдырылmасыны  tяmин 

еtmялидир;   
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.3 чаtышmазлыгларын дцзялдилmяси цчцн вахtында щярякяtлярин едилmясини йохлаmалыдыр. 

7 Гийmяtляндирmянин mягсяди бцtцн сявиййялярдя кейфиййяt сtандарtларынын tяmин едилmяси 

цзря tядбирлярин еффекtлийиня mцсtягил гийmяtин  верилmясини tяmин еtmякдир. О щалларда ки, 

сющбяt tядрис вя йа щазырлыгла mяшьул олан tяшкилаtдан эедир, лазыmдыр ки, акадеmик аккредиtя 

эюря жавабдещ олан tанынmыш  tяшкилаt вя йа кейфиййяt сtандарtларына  жавабдещ олан щюкуmяt 

органы исtифадя олунсун, Гийmяtляндирян група яввялжядян mясялялярин цmуmи шярщи верилmиш 

ящяmиййяtли инфорmасийа tягдиm олунmалыдыр. Яэяр сющбяt баш  tядрис програmындан вя йа ири 

tядрис ожаьындан эедирся, инфорmасийада ашаьыдакылар эюсtярилmялидир: 

.1 tядрис mцяссисясинин mягсядляри щагда бяйанаt; 

.2 исtифадя олунан нязяри вя пракtик щазырлыьын tяфяррцаtы; 

.3 tядрис mцяссисясинин mцхtялиф органларынын tяркиби щаггында инфорmасийа вя tяшкилаtи 
сtрукtур; 

.4 яmякдашлар вя  tялябяляр (mцдавиmляр) щаггында mялуmаt; 

.5  tядрис вясаиtляринин вя аваданлыьын tясвири; вя 

.6 ашаьыдакылар цзря сийасяtин вя проседурларын цmуmи шярщи: 

.6.1  tялябялярин гябулу; 

.6.2  йени курсларын щазырланmасы вя mювжуд курсларын йенидян  бахылmасы; 

.6.3  иmtащанларын кечирилmя сисtеmи, аппелйасийа вя йенидян иmtащан  верmяни дахил 
еtmякля; 

.6.4  mцллиmлярин ишя гябулу, щазырлыьы, ихtисасларынын tякmилляшдирилmяси, вязифяляринин 

арtырылmасы вя гийmяtляндирилmя; 

.6.5  tялябяляр вя сащя иля яксиня ялагя; вя 

.6.6  яmякдашларын tядгигаt ишляриндя ишtиракы. 

Mярузя 

8 Гийmяtляндирmяни щяйаtа кечирян експерtляр групу сон mярузясини tягдиm еtmяздян 

яввял, чыхардыглары няtижяляр цзря ряй алmаг mягсяди иля, рящбярлийя илкин mярузя tягдиm 

еtmялдирляр. Ирадлар олдугда, гийmяtляндирmяни щяйаtа кечирян шяхсляр, ашаьыдакыларı ehtiva 

edən, юз сон mярузялярини tягдиm еtmялидирляр: 

.1  tядрис mцяссисяси вя йа tядрис програmы  щаггында гыса сораг харакtерли mялуmаt; 

.2   mярузя tаm, обйекtив вя дягиг олmалыдыр; 

.3   tядрис mцяссисясинин зяиф вя эцжлц tяряфлярини ишыгландырmалыдыр; 

.4 tяtбиг олунан гийmяtляндирmя проседуруну tясвир еtmялидир; 

.5  4-жц бянддя садаланан mцхtялиф елеmенtляри ящаtя еtmялидир; 

.6 Конвенсийанын tялябляриня уйьйнлуг вя йа уйьунсузлуг дяряжяляри вя кейфиййяt 

сtандарtларынын еффекtлийи вя гаршыда гойулан mягсяд вя mясялялярин  ялдя 

олунmасынын tяmин едилmяси эюсtярилmялидир; вя 

.7 чаtышmазлыьын ашкар едилдийи сащяляр дягиг эюсtярилmялидир, вязиййяtи йахшылашдырmаг 
цчцн tяклифляр вя гийmяtляндирmяни щяйаtа кечирян шяхсляр mцнасиб билдикляри башга 

ирадлары верmялидирляр. 

Бюлmя  Б-Ы/ 9 
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Tibbi standartlara dair təlimat 

Tибби бахыш вя sertifikatlaşdırılma 

1 Tərəflərə, dənizçilərin sağlamlıq vəziyyətinə dair standartlar və müddəalar 

müəyyənləşdirərkən, dənizçilərin müxtəlif vəzifələrə malik olduqlarını nəzərə alaraq, Б-Ы/9 

nömrəli cədvəldə qeyd edilən minimal fiziki bacarıqlara və bu bölmədəki təlimata diqqət 

yetirmələri tövsiyə edilir. 

2 Tərəflərə, dənizçilərin sağlamlıq vəziyyətinə dair standartlar və müddəalar 

müəyyənləşdirərkən, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı/Dünya Səhiyyə Təşkilatının “Dənizə 

çıxmazdan əvvəl və mütəmadi olaraq dənizçilərin tibbi müayinəsinin həyata keçirilməsi 

haqqında Təlimat”ı, o cümlədən sonrakı hər hansı buraxılışı, həmçinin Beynəlxalq Əmək 

Təşkilatı, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı və ya Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən nəşr edilən 

digər müvafiq beynəlxalq təlimatları nəzərə almaları tövsiyyə edilir.  

3 Dənizçilərin tibbi müayinəsini həyata keçirən tibb müəssislərinin müvafiq ixtisas və 

təcrübəsinə əməyin təhlükəsizliyi və ya dənizçilərin sağlamlığı üzrə ixtisas, gəmi həkimi üzrə 

təcrübə, gəmiçilik şirkətində həkim və ya yuxarıda qeyd edilən ixtisas və təcrübəyə malik 

şəxslərin rəhbərliyi altında işləmək aid edilə bilər.  

4 Tibbi müayinənin həyata keçirildiyi məkanlarda dənizçilərin sağlamlıq vəziyyətinin 

yoxlamasını həyata keçirmək üçün tələb olunan alət və avadanlıqlar olmalıdır.  

5  Administrasiyalar, tanıdıqları tibb mütəxəssislərinin tibbi müayinə keçirərkən müayinənin 

qərarını professional müstəqilliklərindən istifadə edərək qəbul etmələrini təmin etməlidir.  

6   Tibbi şəhadətnamə almaq üçün müraciət edən şəxslər şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi 

məqsədilə tanınan tibb mütəxəssislərinə müvafiq şəxsiyyət sənədlərini təqdim etməlidir. 

Həmçinin onlar əvvəlki tibbi arayışı təqdim etməlidirlər. 

7 Hər bir Administrasiya tibbi yoxlamanın qiymətləndirilməsinə, həmçinin şəxsin şəraitə 

uyğunlaşmasına və gəmidə müəyyən edilmiş vəzifələri qənaətbəxş yerinə yetirmək iqtidarında 

olduğuna dair yoxlanılmasına əsaslanaraq, B-I/9 nömrəli cədvəldə nəzərdə tutulan hər hansı 

standarta dəyişiklik etmək və ya tətbiqindən imtina etmək üzrə diskresion səlahiyyətlərə 

malikdir.  

8 Sağlamlıq vəziyyətinə dair standartlar, mümkün olduğu qədər, gəmidə mövcud olan tibbi 

vasitələrdən və tibbi biliklərdən istifadə imkanları nəzərə alınmaqla, gəmidə xidmətə yararlılıq 

üzrə obyektiv meyarlar müəyyən etməlidir. Onlar, xüsusilə, həyat üçün potensial təhlükəsi 

olan və dərmanların qəbulu ilə nəzarət edilən xəstəliklərdən əzab çəkən  dənizçilərin gəmidə 

fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilmə şərtlərini nəzərdə tutmalıdırlar.  

9 Tibbi standartlar dənizçilərin gəmidə müvafiq vəzifələri tutmasına əngəl törədən 

daltonizm kimi xüsusi tibbi vəziyyətləri müəyyənləşdirməlidir. 

10 Xidmət üçün görmə itiliyinə dair minimal standartlar hər göz üçün korrektə edilmədən ən 

azı 0.1 olmalıdır.  

11 Xidməti vəzifələrin icrası zamanı eynək və ya kontakt linza taxması tələb edilən şəxslər, 

gəmidə asan əldə edilən bilən yerlərdə eynək və ya kontakt linzanın ehtiyat(lar)ına malik 

olmalıdır. Tələb edilən standartlara cavab vermək məqsədilə görmə qabiliyyətini korrektə 

etmək üçün köməkçi vasitələrdən istifadə etmək zərurəti, tərtib edilən tibbi şəhadətnamədə 

qeyd edilməlidir. 

 
 Snellen onluq sisteminı hesablamasına uyğun alınan rəqəm 
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12  Rəngləri seçmək qabiliyyətinin yoxlanılması zamanı İşıq Texnikası üzrə Beynəlxalq 

Komissiya (CIE 143-200, o cümlədən hər hansı sonrakı nəşr) tərəfindən nəşr edilən  

Nəqliyyat vasitələrində rəngləri seçmək qabiliyyətinə dair tələblər haqqında Beynəlxalq 

Tövsiyə və ya ekvivalent yoxlama üsullarına uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. 

 
Cədvəl  B-I/9 

Minimal başlanğıc səviyyənin və dənizçilərin xidmət üzrə fiziki bacarıqlarının 

qiymətləndirilməsi3 

Gəmidə tapşırıq, funksiya, 

hadisələr və ya şərtlər3 

Müvafiq fiziki bacarıqlar Tibbi müayinəni həyata 

keçirən mütəxəssislər 

qane olmalıdırlar ki, 

namizədin4: 
Gəmidə müvafiq qaydada 

hərəkət: 
- Hərəkət edən 

göyərtədə 

- Mərtəbəarası 
- Şöbələrarası 

 
 
 
 
 
 
Qeyd 1 bu sətirə tətbiq edilir 

Müvazinəti saxlamaq və çevik 

hərəkət etmək 
 
Şaquli yerləşən nərdivan və 

pilləkənlərlə (traplarla) yuxarı 
qalxmaq və aşağı enmək 

 
Комингс üzərindən keçmək ( 

məsələn, Yük nişanı haqqında 

Konvensiyanın tələbinə 

əsasən comamings 600mm 
hündürlükdə olmalıdır) 
 
Sukeçirməyən qapıları açmaq 

və bağlamaq 

Müvazinətinin pozulması 
müşahidə edilmir. Müvafiq 

hərəkətlərin icrasının və 

fiziki fəlaiyyətinin qarşısını 
alan hər hansı zəiflik və ya 

xəstəliyi yoxdur 
 
Köməkdən5 istifadə 
etmədən, bacarır: 
- Şaquli yerləşən nərdivan 

və pilləkənlərlə (traplarla) 
yuxarı qalxmağı; 
-  yüksək astanaların 

üzərindən keçməyi 

- qapını bağlayan 

sistemlərdən məharətlə 
istifadə etməyi 

Gəmidə adi vəzifələr: 
- əl əməyi alətlərindən istifadə 
etmək; 
- gəmidəki ehtiyatların yerinin 

dəyişdirilməsi; 
- Hündürlükdə görülən işlər 

- Klapanlarla işləmək 

- 4 saatlıq növbə çəkmək 

- Qapalı məkanlarda işləmək 

- Həyəcan siqnalına, 

xəbərdarlıqlara və göstərişlərə 

reaksiya vermək 
- Şifahi ünsiyyət 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mexaniki qurğulardan istifadə 

etmək üçün fiziki güc, çeviklik 

və dözümlülük 

 
Yükün qaldırmaq, çəkib 

aparmaq və daşımaq 
(məsələn, 18 kq) 
 
Əlini yuxarı uzatmaq 

 
Uzunmüddətli dayanmaq, 

gəzmək və sayıq olmaq 

 
Ensiz məkanlarda işləmək və 

dar keçidlərdən keçmək 
(məsələn, SOLAS 
Konvesiyasının tələbinə ısasın 

yük çənlərində və təxliyyə 

yollarında keçidlərin ölçüsü 

600 mm x 600 mm olmalıdır – 

SOLASKonvensiyasının  

3.6.5.1 qaydası) 

Gəminin təhlükəsiz 

istismarı üçün zəruri olan 

gündəlik vəzifələri icra 

etmək məqsədilə tələb 
edilən qabiliyyəti zəiflədən, 
müəyyən edilmiş zəiflik və 
ya diqnoz qoyulmuş 
xəstəliyi yoxdur 
 
Bacarır: 
- əllər qalxmış şəkildə 

işləməyi; 

- uzunmüddətli dayanmağı 
və gəzməyi; 
- Qapalı məkanlarda 
işləməyi; 

- Görmə qabiliyyətinə dair 

standartlara cavab verir 
(cədvəl A-I/9); 
- Eşitmə qabiliyyətinə dair 

səalahiyyətli qurum 
tərəfindən müyyən edilmiş 
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Qeyd 1 bu sətirə tətbiq edilir 

 
Əşyaları, formaları və 

siqnalları vizual olaraq 

fərqləndirmək 
 
Xəbərdarlıqları və göstərişləri 
eşitmək 

 
Aydın şəkildə şifahi təsvir 

etmək 

standartlara cavab vermək 
və ya beynəlxlq təlimatları 
nəzərə almaq 
- normal şəkildə danışmaq 

 
 

Gəmidə fövqəladə hallar 

zamanı vəzifələr6: 
- Qəza zamanı qaçış 
- Yanğınsöndürmə 

- Təxliyyə 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qeyd 2 bu sətirə tətbiq edilir 

Xilasedici jileti və ya 
hidrotermokostyumu 
geyindirmək 
 
Tüstü ilə dolu məkanlardan 

qaçmaq 

 
Yanğınsöndümədə iştirak 

etmək, o cümlədən nəfəsalma 

aparatlarından istifadə etmək 
 
Gəminin təxliyyə edilməsi 
prosedurlarında iştirak etmək 

Gəminin təhlükəsiz 

istismarı üçün zəruri olan 
fövqəladə hallara qarşı 
vəzifələri icra etmək 
məqsədilə tələb edilən 
qabiliyyəti zəiflədən, 
müəyyən edilmiş zəiflik və 

ya diqnoz qoyulmuş 
xəstəliyi yoxdur 
 
Bacarır: 
- Xilasedici jileti və ya 
hidrotermokostyumu 
geyindirməyi 
- sürünərək getməyi 

- temperaturun 
dəyişilməsini hiss etməyi 

- yanğınsöndürən 

avadanlıqlardan istifadə 
etməyi 
- nəfəsalma aparatlarını 
geyinmək (vəzifələrinə 
uyğun olaraq tələb 

edildikdə 
 

 

Qeydlər: 

1 Yuxarıdakı cədvəlin 1 və 2-ci sətirləri (a) gəmidəki adi vəzifələri, funksiyaları, 

hadisələri və şərtləri, (b) dənizçinin, heyətin digər üzvlərinin və gəminin təhlükəsizliyi 

üçün zəruri hesab edilə bilən müvafiq fiziki bacarıqları və (c) dənizçilərin müxtəlif 

vəzifələrini və onların yerinə yetirəcəkləri gəmidəki işlərin xarakterini nəzərə almaqla, 

tibbi mütəxəssisləri  tərəfindən sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə 

edilən yüksək səviyyəli meyarları təsvir edir. 

2 Yuxarıdakı cədvələin 3-cü sətiri (a) gəmidəki adi vəzifələri, funksiyaları, hadisələri və 

şərtləri, (b) dənizçinin, heyətin digər üzvlərinin və gəminin təhlükəsizliyi üçün zəruri 

hesab edilə bilən müvafiq fiziki bacarıqları və (c) dənizçilərin müxtəlif vəzifələrini və 

onların yerinə yetirəcəkləri gəmidəki işlərin xarakterini nəzərə almaqla, tibbi 

mütəxəssisləri  tərəfindən sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə 

edilən yüksək səviyyəli meyarları təsvir edir. 
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3 Bu cədvəlin məqsədi gəmidəki bütün mümkün şəraiti və ya ixtisasdan məhrum edən 

potensial tibbi şərtləri əhatə etmək deyil. Tərəflər dənizçi kateqoriyalarına (məsələn, 

“Kapitanın növbə köməkçisi” və “maşın şöbəsinin ixtisaslaşmış matrosu”)  aid fiziki 

bacarıqları qeyd etməlidirlər. Şəxslərin xüsusi cəhətləri və xüsusiləşdirilmiş və ya 

məhdudlaşdırılmış vəzifələrə malik olan şəxslərə lazımi diqqət yetirilməlidir.  

4 Tibbi mütəxəssis tərəddüd etdiyi təqdirdə,  zəifliyin səviyyəsini və ağırlığını obyektiv 

yoxlamalar vasitəsilə, müvafiq testlər mövcud olduqda və ya namizədi ətraflı 

yoxlamaqla müəyyən etməlidir.  

5 “Kömək” ifadəsi vəzifəni yerinə yetirmək üçün digər şəxsdən istifadə etməyi bildirir. 

6 “Fövqəladə hallar üzrə vəzifələr” ifadəsi  gəmini tərk etmək və ya yanğınsöndürmə, o 

cümlədən sağ qalmaq üçün dənizçilər tərəfindən riayət edilməli olan prosedurlar kimi 

fövqəladə hallarla mübarizəyə dair bütün standart situasiyaları əhatə etmək üçün 

istifadə edilmişdir. 

Бюлmя Б-I/10 
Серtификаtларын tанынmасына даир təlimat 

 

1 Hazırlıqlar DHDNÇ Konvensiyası əsasında həyata keçirildikdə, lakin ixtisas 

şəhadətnaməsinin verilməsini nəzərdə tutmadıqda və Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi 

Komitəsi, Tərəfin I/7 qaydasının 2-ci bəndinə uyğun olaraq təqdim etdiyi məlumat ilə  

Konvensiyanın  tam və qeyd-şərtsiz tətbiq edildiyi qənaətinə gəldikdə, Konvensiyanın 

digər Tərəfləri hazırları müvafiq tələblərə uyğun hesab edə bilər. 

2 Liman dövlət nəzarətini həyata keçirən qurumların digər Tərəfin təqdim etdiyi 

sertifikat təsdiqnaməsi əvəzinə sorğu alan Administrasiyaların təqdim etdiyi, 3 təqvim ayı 

müddətinə I/10 qaydasının 5-ci bəndində istinad edilən sənədli sübutu, aşağıda sadalanan 

məlumatları ehtiva etdiyi təqdirdə, qəbul edə bilər: 

.1 Dənizçinin adı; 

.2 Doğum tarixi; 

.3 İxtisas sertifikatının əslinin nömrəsi; 

.4 Vəzifə 

.5 Məhdudiyyətlər 

.6 Administrasiyanın əlaqə vasitələri 

.7 Verilmə tarixi və etibarlılıq müddəti 

3 Qeyd edilən sənədli sübut elektron vasitələrlə təqdim edilə bilər. 

Бюлmя Б-I/11 

Серtификаtларын mцддяtинин узадылmасына даир təlimat 

1 I/11 гайдаларына mцфавиг олараг tяляб олунан курслара dəniz qanunvericiliyi, дяниз 

tехнолоэийасы цзря mцвафиг дяйишикликляр, щабеля дяниздя инсан щяйаtынын tящлцкясизлийи, 

mühafizə вя дяниз mцщиtинин горунmасыna dair tювсийяляр дахил едилmялидир. 

2 Yoxlama yazılı və ya şifahi imtahan formasında, trenajorlardan və digər müvafiq 

vasitələrdən istifadə edilməklə həyata keçirilə bilər. 

3 A-I/11 bölməsinin 1-ci bəndində qeyd edilən təsdiq edilmiş üzmə stajına 

sertifikatda göstəriləndən aşağı olan müvafiq komandir heyəti üzrə staj aid edilə bilər. 
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4 I/11 qaydasının 1-ci bəndində nəzərdə tutulan серtификаtларын mцддяtинин 

узадылmасы üzrə ərizə sertifikatın etibarlılıq müddətinin bitməsinə 6 ay qalmış təqdim 

edildiyi təqdirdə, sertifikatın müddəti etibarlılıq müddətinin və ya uzadılmış etibarlılıq 

müddətinin 5-ci ilinə qədər uzadıla bilər. 

Бюлmя Б-I/12 

Tренаъорлардан исtифадяйя даир təlimat 

1 Яэяр tренаъорлардан щазырлыг вя йа bacarıqların гийmяtляндирилmяси mягсядиля исtифадя 

едилирся, бу гябилдян олан исtянилян щазырлыг вя йа bacarıqların гийmяtляндирилmяси просесиндя 

ашаьыдакы təlimat нязяря алынmалыдыр. 

Радар mцшащидяси вя qrafik tясвири цзря щазырлыг вя bacarıqların гийmяtляндирилmяси  

2  Радар mцшащидяси вя tясвири цзря щазырлыг вя bacarıqların гийmяtляндирилmяси заmаны: 

.1 радар  tренаъору аваданлыьындан исtифадя едилmялидир; 

.2  ашаьыдакы 3-17-жи бяндлярдя верилmиш сtандарtлардан ашаьы олmайан сtандарtлар 

эюзлянилmялидир.  

3 Tренаъорлардан исtифадя дя дахил олmагла, радардан исtифадянин нцmайиш еtдирилmяси вя 

исtифадя пракtикасы mягсядляри цчцн, mцmкцн олан щалда, ясл дяниз радары исtифадя едилmялидир.  

Радарын вердийи mялуmаtлардан сящв исtифадянин tюрядя биляжяйи tящлцкяйя гаршы tялиm 

ишtиракчыларынын жавабдещлик щиссини арtырmаг, щабеля онларын mцшащидя вя tясвир tехникасыны реал 

дяниз шяраиtиндя tоггушmанын баш верmяmяси цчцн tящлцкясиз mаневрлярин йериня йеtирилmяси 

цчцн зярури олан сtандарtлар сявиййясиня галдырmаг mягсядиля радар mцшащидясинин вя 

tясвиринин реал заmанда щяйаtа кечирилmясиня цсtцнлцк верилmялидир.  

Ümumi 

Ишя вя дягиглийя tясир эюсtярян нязяри аmилляр 

4 Радарда иш принсипляри tаm пракtики биликлярля бирликдя елеmенtар сявиййядя 

mяниmсянилmялидир: 

.1 mясафя вя пеленгин юлчцлmяси; радар екранына чыхан tясвирлярин кейфиййяtиня tясир 

едян кюклянmянин хцсусиййяtляри; радар анtеналары; гцtб диаграmлары; ясас шца 

харижиндя, фяргли исtигаmяtляря шцаланан эцжцн эюсtярдийи tясирляр; радар гурьуларынын 
mцхtялиф нювляринин mяхсуси харакtерик хцсусиййяtляри дя дахил олmагла радарын гейри-

tехники tясвири; радарын ишиня нязаряt вя mаксиmуm вя mиниmуm mясафя вя 

mялуmаtын дягиглийиня tясир едян аваданлыг аmилляри; 

.2 дяниз радарлары цзря Tяшкилаt tяряфиндян гябул едилmиш, гцввядя олан исtисmар 

гайдалары; 

.3 сахtа ехосигналлар, кюлэя секtорлары вя ашаьы щяссаслыьа mалик олан секtорлар, радар 

анtеннасынын гурулдуьу йерин онун ишиня tясири, анtенанын щцндцрлцйцнцн ашкарлаmа 

mясафясиня tясири вя аваданлыьын гурулдуьу йерин эюсtярдийи tясир, щабеля ещtийаt 
щиссялярин mагниt коmпасынын йахынлыьында сахланылmасы, щабеля mагниt 

коmпасындан mиниmал mясафядя  олmанын tясири; вя 

.4  радиасийа шцаланmасына mяруз галmа tящлцкяси, анtенна вя шцаланmа mянбяляри 
йахынлыьында йериня йеtирилmяли олан tящлцкясизлик tядбирляри. 

Сахtа ехосигналлар вя дяниздян якс олунан сигналлар (mанеяляр) дахил олmагла, йанлыш 

эюсtярижилярин ашкар едирmяси 

 
 Kursların hazırlanması zamanı BDT-nin müvafiq Model kurslarından istifadə edilə bilər. 
  Bax. Təşkila t tərəfindən qəbul edilən müvafiq istismar tələblərinə 
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5  Щядяфин ашкар едилmядийи tягдирдя йаранан tящлцкяляри гийmяtляндирmяк цчцн mцшащидячи 

ашкарлаmа заmаны олан mящдудиййяtляр щаггында биликляря mалик олmалыдыр. Ашаьыдакы аmилляря 

хцсуси диггяt йеtирилmялидир: 

.1 гурьунун исtисmар гайдалары; 

.2 парлаглыьын, эцжляндирmянин вя видеопросессору идаря едян органларын   кюклянmяси; 

.3 радар цфцги; 

.4 щядяфлярин юлчцсц, суряtи (форmасы), ракурсу вя вязиййяtи; 

.5 дальаланmайа эяmинин щярякяtинин tясири; 

.6 радиодальаларын йайылдыьы шяраиt; 

.7  mеtереолоjи шяраиt, дяниз ва йаьышда  якс олунан сигналлар (mанеяляр); 

.8 якс олунан сигналларын (mанеялярин) гаршысыны алан гурьунун идаря едилmяси; 

.9 кюлэя секtорлары; вя 

.10 башга радарлардан якс олунан сигналлар. 

6 Йанлыш tяфсиря эяtириб чыхара билян аmилляр щаггында биликляр ялдя едилmялидир, бурайа дахилдир: 

сахtа ехосигналлар, йахынлыгда олан mачtа (сигнал диряйи) вя ялавя tикилилярин (цсt tикилилярин) 

эюсtярдийи tясир; чай вя есtуарилярдян кечян елекtрик юtцрmя хяtляринин tясири; чох узаг 

mясафядя олан вя анtеннанын икинжи вя йа даща сонракы дюнцшцндя радара дцшян щядяфлярдян 

ехосигналлар.  

7 Tяфсири асанлашдыран васиtяляр щаггында биликляр ялдя едилmялидир, бурайа дахилдир: радар 

рефлекtорлары (якс едижиляри), радар жавабверижи mайаклары; гуруда олан щядяфлярин ашкарланmасы вя 

tанынmасы; tопографик хцсусиййяtлярин эюсtярдийи tясир; цфцги сяtщдя иmпулсун узунлуьу вя 

шцаланmа диаграmынын tясири; радар mцшащидяси заmаны йахшы вя пис якс олунан щядяфляр; 

радар mцшащидяси заmаны якс олунmайа tясир едян аmилляр.  

ПРАКTИКА 

Радар индикаtорларынын кюклянmяси вя онларын норmал иш реъиmинин tяmин едилmяси 

8 Ашаьыдакы mясяляляр щаггында биликляр ялдя едилmялидир: 

.1 радар индикаtорунун mцхtялиф нюв иш режиmляри; "Курс" tясвири исtигаmяtиндя эяmинин 
сабиtляшдирилmяmиш нисби щярякяtи; "Курс" вя "Шиmал" tясвири исtигаmяtиндя эяmинин 

сtабилляшдирилmиш нисби вя щягиги щярякяtи; 

.2 сящвлярин якс олунан инфорmасийанын дягиглийиня tясири; коmпасда едилян дцзялишлярин 

эяmинин сабиtляшдирилmиш нисби вя щягиги щярякяtинин tясвириня tясири; лагда едилян 
дцзялишлярин щягиги щярякяtин tясвириня эюсtярдийи tясир; вя сцряtин 

авtоmаtлашдырылmаmыш (ял иля) цсулла гейри-дягиг mцяййянляшдирилmясинин щягиги 

щярякяtин tясвириня tясири; 

.3 щягиги щярякяt реъиmиндя сцряtин гейри-дягиг mцяййянляшдирилmясинин ашкар едилmяси 

mеtодлары; зяиф ехосигналларын tуtулmасыны mящдудлашдыран гябуледижи (радио) сяс-

кцйляринин tясири, щабеля екранын гябуледижи (радио) сяс-кцйляри иля tуtулmасынын 
эюсtярдийи tясир вя с.; радарын ишини идаря едян органларын кюклянmяси; идаря едян 

органларын опtиmал вязиййяtдя олmасына дялаляt едян эюсtярижиляр; радарын ишини идяря 

едяркян зярури ардыжыллыьын эюзлянилmясинин важиблийи вя пис кюклянmиш идаряеtmя 

органларынын tясирляри; пис кюклянmянин ашкар едилmяси вя дцзялишлярин едилmяси: 

.3.1 ашкарлаmа mясафясиня tясир эюсtярян идаряеtmя органларында; вя 

.3.2 дягиглийя tясир эюсtярян идаряеtmя органларында; 

.4 идаряеtmя органлары пис кюклянmиш радар гурьусундан исtифадя иля баьлы tящлцкяляр; вя  

.5 ишин tез-tез вя mцнtязяm шякилдя йохланылmасынын зярурилийи вя tясвирин 

хцсусиййяtляринин радар гурьусунун ишляк mясафяси иля ялагяси. 
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Mясафя вя пеленг 

9 Ашаьыдакы mясяляляр щаггында биликляр ялдя едилmялидир:     

.1 mясафяни юлчmя mеtодлары; дяйишmяз mясафя даиряляри (нишанлары), дяйишкян mясафя 

даиряляри (нишанлары); 

.2  щяр бир mеtодун дягиглик дяряжяси вя mцхtялиф mеtодларын нисби дягиглийи; 

.3  mясафя щаггында инфорmасийаны яск еtдирmя mеtодлары; tясбиt едилmиш инtерваллар 

дахилиндя, рягяmли сайгаж вя градуасийа едилmиш (дяряжяляря бюлцнmцш) шкала цзря 
mясафя; 

.4  пеленгин юлчцлmяси mеtодлары; дисплейин сяtщини юрtян опtик планшеt цзяриндя фырланан 

курсор, елекtрон курсор вя башга mеtодлар; 

.5  пеленгля юлчmянин дягиглийи, щяmчинин параллакс, курсу эюсtярян нишанын 
йердяйишmяси, сящв mяркязляшдирmя цзцндян баш верян гейри- дягигликляр; 

.6  пеленг щаггында инфорmасийаны якс еtдирmя цсулу; градуасийа едилmиш (дяряжяляря 

бюлцнmцш) шкала вя рягяmли сайгаж;  вя 

.7  mясафянин дягиглийи вя пеленглярин mцнtязяm йохланылmасынын зярурилийи, йохлаmа 

цсуллары вя дцзялишлярин гейдиййаtы. 

Радар mцшащидяси  вя tясвири tехникасы вя нисби щярякяt консепсийасы 

10 Лазыmдир ки, авtоmаtлашдырылmаmыш цсулла (ял иля) эяmи цчцн опtик планшеtдян исtифадя 

еtmякля радар mцшащидяси tяmин олунсун.  Mягсяд юз эяmиси иля башга эяmилярин гаршылыглы йер 

дяйишдирmясини mцяййянляшдирmякдир, бура tоггушmанын гаршысыны алmаг цчцн сяmяряли 

mаневр дя дахилдир. Беля щазырлыьын илкин mярщяляляриндя радар mцшащидяси цзря садя 

чалышmалар кечирилmялидир ки,  mцшащидянин щяндяси гавранmасы вя нисби щярякяt консепсийасы 

дяриндян mяниmсянилсин. Mяшьялялярин mцряккяблик сявиййяси щазырлыг курсу ярзиндя о вах tа 

гядяр арtmалыдыр ки, tялиm кечян mясялянин бцtцн аспекtлярини дяриндян юйряня билсин. Сяришtя 

реал вахtда чалышmалар йолу иля, tренаъорда вя йа башга сяmяряли васиtялярдян исtифадя 

едилmякля арtырыла биляр. 

Tящлцкяли ехосигналларын tанынmасы  

11 Лазыmдыр ки, ашаьыдакылар цзря tаm анлайыш ялдя олунсун: 

.1  эяmинин mювгейини йерцсtц нишан вя дяниз орийенtирляриндян исtифадя еtmякля радар 
васиtяси иля mцяййянляшдирmяк;    

.2 mясафя вя пеленгля эяmинин mювгейинин tяйин едилmясинин  дягиглийи; 

.3 радар вя башга навигасийа васиtяляринин дягиглийинин чарпаз йохланылmасынын 

ящяmиййяtи; вя       

.4  tоггушmадан гачmаьа ижазя верян васиtя киmи  радардан исtифадя еtmякля mясафя 

вя пеленглярин mцнtязяm фасилялярля tез-tез йазылmасынын ящяmиййяtи;   

Башга эяmилярин курсу вя сцряtи 

12 Лазыmдыр ки, ашаьыдакылар цзря tаm анлайыш ялдя олсун: 

.1  mцхtялиф mеtодларла, гейд олунан mясафя вя пеленгдян исtифадя еtmякля, башга 

эяmилярин сцряtини вя курсуну ялдя еtmяк, бура дахилдир: 

.1.1  сабиtляшдирилmяmиш нисби mцшащидя tясвири; 

.1.2  сабиtляшдирилmиш нисби mцшащидя tясвири;  

.1.3  щягиги mцшащидя tясвири; вя  

.2 визуал вя радар mцшащидясинин гаршылыглы ялагяси, бура башга эяmилярин хцсусиййяtи, 

курсунын вя сцряtинин дягиг гийmяtляндирилmяси дя дахил едилир. 
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Чарпаз,  гаршы вя йа юtяряк курсла эялян эяmилярля ян гыса йахынлашmанын вахtы вя 
mясафяси   

13 Лазыmдыр ки, ашаьыдакылар цзря tаm анлайыш олсун: 

.1 гейд олунан эюсtярижилярдян ашаьыдакы mягсядля исtифадяеtmя: 

.1.1  ян гыса йахынлашmа mясафясинин вя пеленгин эюсtярижиляри; 

.1.2  ян гыса йахынлашmанын вахtы; вя 

.2 mцнtзяm олараг tез-tез апарылан mцшащидялярин ящяmиййяtи.   

Башга эяmилярин курсунун вя/ вя йа сцряtинин дяйишдийинин ашкар едилmяси  

14 Лазыmдыр ки, ашаьыдакылар цзря tаm анлайыш олсун: 

.1 башга эяmилярин курс вя/ вя йа сцряtинин дяйишmясинин дисплей екранында онларын 
йердяйишmясиня tясири; 

.2 сцряt вя йа курсун дяйишmяляри  иля бу дяйишmянин ашкарланmасы арасында эежикmя; 

вя  

.3 сцряtин вя йа курсун ящяmиййяtли дяйишmяляри иля mцгайисядя кичик дяйишmялярин, бу 

дяйишmярин tез вя дягиг ашкарланmасына mцнасибяtдя,   tящлцкяси.       

Юз эяmисинин курсунун вя/вя йа сцряtинин дяйишmясинин tясири 

15 Юз эяmисинин mаневр еtmяси иля бунун екрандакы нисби щярякяtин tясвириня вя башга 

эяmилярин mаневрляриня tясирини, щабеля нисби щярякяt режиmиндя оларкян коmпас цзря 

сабиtляшmянин цсtцнлцйцнц tаm  анлаmа.   

16 Щягиги щярякяtин tясвириня mцнасибяtдя tаm анлайыш ялдя олунmалыдыр: 

.1 сящвлярин tясири: 

.1.1   сцряtин вя курс щаггында mялуmаtларда; вя 

.1.2  коmпас цзря сабиtляшmянин mялуmаtлары, щансылар ки сабиtляшmиш нисби 

щярякяtин tясвири цчцн исtифадя едилир; 

.2 юз эяmисинин курсунун вя/вя йа сцряtинин дяйишmяси иля индикаtор екранында башга 
эяmилярин йердяйишmясиня tясири; вя 

.3 радар mцшащидяляринин tезлийинин щярякяtин сцряtиндян асылылыьы.    

1972-жи ил tарихли düzəlişlər edilmiş Дяниздя эяmилярин tоггушmасынын гаршысынын 

алынmасына даир бейнялхалг гайдаларын tяtбиги 

17 1972-жи ил tарихли düzəlişlər edilmiş Дяниздя эяmилярин tоггушmасынын гаршысынын алынmасына 

даир Бейнялхалг гайдаларын радарын исtифадя едилmяси иля баьлылыьында tаm анлайыш ялдя 

олунmалыдыр, ашаьыдакылар дахил едилmякля: 

.1 tоггушmанын гаршысыны алmаг цчцн щярякяtляр; tаm олmайан mялуmаt ясасында 

чыхарылан няtижялярин tящлцкяси вя эяmи курсунун вя сцряtинин ящяmиййяtсиз дяйишmяси 

иля баьлы tящлцкя; 

.2 tоггушmанын гаршысыны алmаг цчцн радардан исtифадя заmаны tялцкясиз сцряtин 

цсtцнлцйц; 

.3 сцряtин гыса йахынлашmа mясафяси вя гыса йахынлашmа вахtы иля, щабеля mцхtялиф tипли 
эяmилярин mаневреtmя харакtерисtикалары  иля баьлылыьы; 

.4 радаг mцшащидяляринин гейдиййаtынын йахшы шякилдя апарылmасынын вя исtифадя олунан 

йазы проседураларынын ящяmиййяtи;    
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.5 айдын щавада радарын иmкан вя mящдудиййяtляри барядя tаm tясяввцря mалик олmаг 
mягсяди иля радардан исtифадяеtmя, радар эюсtярижиляринин визуал mцшащидя эюсtярижиляри 

иля mцгайисяси вя mялуmаtын нисби дягиглийи цзря гийmяtин алынmасы; 

.6 айдын щавада эежя вахtы вя эюрцнmянин писляшяжяйи барядя хябярдарлыгларын олдуьу 
заmан радардан еркян исtифадеtmянин зярурилийи;  

.7 радар екранында верилян tясвирин хяриtядя йерин харакtерик хцсусиййяtляри иля 

mцгайисяси; вя 

.8 mцхtялиф узаглыг шкалаларында tясвирин mигйасынын tясирини mцгайися еtmя. 

Щазырлыг вя авtоmаtик радар mцшащидяси  васиtяляринин (АРMВ) исtифадясинин 

гийmяtляндирилmяси 

18 Щазырлыг вя авtоmаtик радар mцшащидяси васиtяляринин (АРMВ) исtифадясинин 

гийmяtляндирилmяси: 

.1 радар mцшащидяси вя tясвири сащясиндя щазырлыьын габагжадан баша чаtдырылmасыны вя 
йа бу щазырлыьын башга - ашаьыдакы 19-35-жi бяндлярдя верилmиш щазырлыгла бирликдя 

бирляшдирилmясини tяляб еtmяк;  

.2 АРMВ  tренаjор аваданлыьынын исtифадясини дахил еtmяк; вя 

.3 ашаьыдакы 19-35-жi бяндлярдя шярщ едилmиш сtандарtлардан ашаьы олmайан 
сtандарtлара уйьун олmаг. 

19 Яэяр АРMВ цзря щазырлыг 1978-жи ил tарихли дцзялишляr едилmiş Дянизчилярин щазырланmасы, 

серtификаtландырылmасы вя нювбя чякmяляри щаггында Mяжялляйя уйьун олараг цmуmи щазырлыьын 

бир щиссяси киmи апарылырса, капиtанлар, баш кюmякчиляр вя капиtанын нювбя кюmякчиляри  башга 

навигасийа mялуmаtлары иля бирликдя АРMВ tяряфиндян tягдиm олунан mялуmаtлар ясасында 

гярарын гябул едилmя проссесиня жялб едилян аmилляри,  mцасир елекtрон навигасийа сисtеmляринин 

хяtаларыны (сисtеm сящви) вя бу сисtеmлярин исtисmар аспекtляри барядя tясяввцрляри олmагла, 

баша дцшmялидирляр. 

Нязяриййя вя нцmайиш еtдирmя 

Авtоmаtик радар mцшащидяси васиtяляриня (АРMВ) щяддян арtыг еtибар еtmянин mцmкцн 

tящлцкяси 

20 АРMВ-ын йалныз навигасийа васиtяси олдуьуну анлаmаг вя: 

.1 онларын mящдудиййяtляри, бура харижи верижилярин дя mящдудиййяtляри дахилдир, АРMВ-а 

щяддян арtыг еtибар еtmяйи tящлцкяли едир, одур ки, о жцmлядян лазыmи визуал 
mцшащидяйя mцнасибяtдя mювгенин эюзлянилmяси зяруридир; вя 

.2 щярякяtдя навигасийа нювбясинин принсиплярини  вя Щярякяtдя навигасийа нювбясинин 

чякилmяси цзря рящбярлийи даиmа эюзляmяк зяруридир. 

АРMВ сисtеmляринин ясас tипляри вя онларын харакtерисtикалары 

21 Исtифадя олунан АРMВ сисtеmляринин ясас tипляри щаггында билик; онларын mялуmаtы tясвир 

еtmякдя mцхtялиф харакtерисtикалары вя грунtа вя йа суйа нисбяtян сабиtляшmя вя “Курс” вя 

“Шиmал” tясвириня исtигаmяtляндирmякля сабиtляшmя режиmляриндян ня заmан исtифадя еtmяйин 

анлайышы. 

Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtынын (БДT) Авtоmаtик радар mцшащидяси васиtяляри (АРMВ) 

цчцн щазырладыьын исtисmар tялябляри 

22 БДT-нин АРMВ цчцн щазырладыьы исtисmар tялябляри, о жцmлядян дягиглийя аид едилян 

сtандарtлар барядя mялуmаtлы олmаг. 

 
 Kursların hazırlanması zamanı BDT-nin müvafiq Model kursu və düzəlişlər edilmiş MSC.64(67) nömrəli 

qətnamə istifadə edilə bilər 
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Сисtеmин ишиня вя дягиглийиня tясир эюсtярян аmилляр  

23 АРMВ цчцн  харижи mялуmаt верижиляриня - радарлара, коmпаслара вя лаглара олан исtисmар 

tялябляри вя дцзэцн функсийа эюсtярmяйян верижинин АРMВ mялуmаtынын дягиглийиня tясири 

щаггында билик.  

24 Билик: 

.1  радарын mясафя вя пеленг цзря айрыдеtmя габилиййяtинин mящдудиййяtляринин, щабеля 
коmпас вя лагын дягиглийинин вя mящдудиййяtляринин АРMВ-ын эюсtярижиляриня tясири; вя 

.2 векtорларын дягиглийиня tясир эюсtярян аmилляр. 

Юtцрmянин иmканлары вя mящдудиййяtляри  

25 Билик: 

.1 авtоmаtик tуtmа заmаны щядяфлярин сечилmя mейарлары; 

.2 авtоmаtлашдырылmаmыш  tуtmа цчцн щядяфлярин дцзэцн сечилmясиня апаран аmилляр; 

.3 “иtирилmиш” щядяфин  вя сайрышан щядяфин  юtцрmяйя tясири; 

.4 “щядяфин башга йеря эюндярилmяси”ни йарадан сябябляр вя онларын tясвиря tясири. 

Mялуmаtларын арашдырылmасы иля баьлы эежикmяляр  

26 АРMВ-ын ишляйиб щазырладыьы mялуmаtын tясвириня хас олан эежикmяляр щаггында билик, 

хцсусиля излянян щядяфин (mцшащидя олунан обйекtин) tуtулmасына вя tякрар tуtулmасына вя йа 

mаневрляринин tясвир еtдирилmясиня tясирин эюсtярилmяси.  

Исtисmар хябярдарлыглары, онларын цсtцнлцйц вя mящдудиййяtляри 

27 АРMВ-ын исtисmар хябярдарлыгларынын исtифадяси, цсtцнлцйу вя mящдудиййяtляри щаггында 

анлайыш вя арзуолунmаз mанеялярдян гачmаг цчцн  идаряеtmя органларынын дцзэцн 

кюклянmяси, яэяр бу tяtбиг олуна билярся. 

Сисtеmin ишинин йохланылmасы  

28 Билик: 

.1 АРMВ сисtеmляринин йохланылmасы mеtодлары, бура функсионал юз-юзцня йохлаmа да 
дахилдир; вя 

.2 насазлыгларын йарандыьы щалларда эюрцлmяси tяляб олунан ещtийаt tядбирляри. 

Щядяфлярин авtоmаtлашдырылmаmыш вя авtоmаtик цсулла tуtулmасы вя онларын mцвафиг 

mядудиййяtляри 

29 Бир нечя щядяфин олдуьу щалларда щяр ики щядяф tуtmа tипляриня mяхсус олан 

mящдудиййяtляр щаггында билик вя “щядяфин сайрышmасы”нын вя йа “щядяфин башга йеря 

эюндярилmяси”нин tясири. 

Щягиги вя нисби векtорлар вя щядяф вя tящлцкяли зоналар щаггында mялуmаtларыын бирtипли 

график tясвири   

30 Щягиги вя нисби векtорлар щаггында дярин билик; щядяфлярин щягиги курсларынын вя сцряtляринин 

алынmасы, бура дахил едилир: 

.1 tящлцкянин гийmяtляндирилmяси, векtорларын ексtрополйасийасы васиtяси иля гыса 

йахынлашmанын габагжадан щесабланmыш mясафя вя гыса йахынлашmайа гядярки 

габагжадан щесабланmыш вахtы ялдя еtmяк, tящлцкяли зоналарын график tясвир олунmасы 

mеtодундан исtифадя еtmя; 

.2 юз эяmисинин вя/вя йа курсунун вя/вя йа сцряtинин дяйишmясинин гыса йахынлашmанын 

габагжадан щесабланmыш mясафяйя вя гыса йахынлашmайа гядяр габагжадан 

щесабланmыш вахtа tясири вя tящлцкяли зоналар; 

 
 Baxın- Təşkilat tərəfindən qəbul edilən  müvafiq istismar standartla rına 
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.3 дцзэцн олmайан векtорларын вя tящлцкяли зоналарын tясири; вя 

.4 щягиги векtордан нисби векtора вя яксиня кечирmянин цсtцнлцйц.   

Mцшащидя олунан обйекtин (излянян щядяфин) кечmиш mювгейи барядя mялуmаt 

31 Mцшащидя олунан обйекtин кечmиш mювгеляри барядя mялуmаt алmаг щаггында билик вя  

обйекtлярин mаневр еtmясини mцяййянляшдирmяк  цчцн васиtя вя АРMВ-ын щяйаtа кечирдийи 

mцшащидянин дцзэцнлцйцнц йохлаmаг mеtоду киmи яввялки эюсtярижилярин алынmасы щаггында 

билик. 

Пракtика 

Индикаtорларын кюклянmяси вя онларын ишинин tяmин 
едилmяси   

32 Нцmайиш еtдирmяк габилиййяtи: 

.1 АРMВ-ын mялуmаtыны опtиmал якс еtдирmяк цчцн дцзэцн ишясалmа  проседурасы; 

.2 екранда якс еtдирmянин сечиmи; сабиtляшдирилmиш нисби вя щягиги щярякяtин якс 

олунmасы; 

.3 эюсtярижилярин опtиmал яксини алmаг цчцн  индикаtор екраны иля бцtцн идаряеtmя 
органларынын дцзэцн кюклянmяси; 

.4 АРMВ-я дахил еtmяк цчцн mцвафиг олараг эяmинин лазыmи сцряtинин сечиmи; 

.5 радар васиtяси иля mцшащидя, щядяфи авtоmаtлашдырылmаmыш/авtоmаtик цсулла tуtmаг, 

эюсtярижилярин график вя векtор tясвириня аид олан АРMВ идаряеtmя органынын сечиmи; 

.6 векtорларын заmан шкаласынын/график якс еtдирmянин сечиmи; 

.7 АРMВ авtоmаtик tуtmа реъиmиндя  ишляйян заmан чыхарылmыш зоналарын исtифадя 

едилmяси; 

.8 радарын, коmпасын, сцряt верижиляринин вя АРMВ-ын ишинин йохланылmасы. 

Сисtеmin işinin йохланылmасы 

33 Сисtеmин йохланылmасыны щяйаtа кечирmяк вя йахынлашmа заmаны расt эялинян сtандарt 

щаллары mцгайися еtmяк йолу иля mаневрин tяглид едилmяси цчцн гурьу  да дахиl едилmякля 

АРMВ эюсtярижиляринин дцзэцнлцйцнц mцяййянляшдирmяк габилиййяtи. 

АРMВ екранындан mялуmаtын алынmасы 

34 Щяm нисби, щяm дя щягиги  щярякяt реъиmиндя mялуmаt алmаг габилиййяtини нцmайиш 

еtдирmяк, бура дахилдир: 

.1 tящлцкяли ехосигналларын tанынmасы; 

.2 щядяфин сцряtи вя нисби щярякяtин исtигаmяtи; 

.3 щядяфин габагжадан щесабланmыш гыса йахынлашmа mясафяси вя вахt; 

.4 щядяфин  курслары вя сцряtляри; 

.5 щядяфин курс вя сцряtляринин дяйишmясинин mцяййянляшдирилmяси вя беля mялуmаtын 
mящдудиййяtи;  

.6 юз эяmисинин курсунун вя/вя йа сцряtинин дяйишдирилmясинин tясири; вя  
        .7    mаневрляри tяглид едян гурьу иля иш. 

1972-жи ил tарихли düzəlişlər edilmiş Дяниздя эяmилярин tоггушmасынын гаршысынын 

алынmасына даир бейнялхалг гайдаларын tяtбиги 

35 Екранда якс олунан mялуmаtын кюmяклийи иля  tоггушmайа сябяб ола биляжяк щалларын 

анализи, гцввядя олан düzəlişlər edilmiş Дяниздя эяmилярин tоггушmасынын гаршысынын 
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алынmасына даир бейнялхалг гайдаларына mцвафиг олараг tящлцкяли йахынлашmа щалларынын 

гаршысыны алmаг цзря щярякяtлярин mцяййянляшдирилmяси вя ижрасы.  

Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin istismar qaydalarına dair 

hazırlıq və qiymətləndirmə 

Giriş 

36  Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin istismar qaydalarına dair hazırlıq 

və qiymətləndirmə zamanı trenajorlardan istifadə edilərkən, bu hazırlıq və qiymətləndirmə 

zamanı aşağıdakı müvəqqəti təlimat nəzərə alınmalıdır. 

37   Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin (EXDİS) istismar qaydalarına dair 

hazırlıq və qiymətləndirmə: 

.1 EXDİS üzrə trenajor avadanlığından istifadəni ehtiva etməlidir; 

.2 Aşağıdakı 38-65-ci bəndlər ilə nəzərdə tutulanlardan aşağı olmayan standartlara uyğun 

olmalıdır. 

38   EXDİS trenajor avadanlığı dəyişdirilmiş DHDNÇ Məcəllənin A-I/12 bölməsində müəyyən 

edilən bütün müvafiq istismar tələblərinə cavab verməklə yanaşı, Təşkilat tərəfindən qəbul 

edilən bütün müvafiq istismar tələblərinə cavab verən naviqasiya avadanlığı və kapitan 

körpüsündə əməliyyatların idarəedilməsini təqlid etməyə qadir olmalı, səs əmələ gətirən 

qurğulardan ibarət olmalıdır və: 

.1 Real vaxt ərzində istismar mütinin yaradılması, o cümlədən naviqasiyaya nəzarət və 

rabitə vasitələri və naviqasiya və növbəçəkmə tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün 

müvafiq avadanlıqlar və manevretmə bacarıqlarının qiymətləndirilməsi; və  

.2 açıq dəniz şəraitində “gəminin Qlobal Mövqetəyinetmə Sistemi əsasında mövqeyinin 

xəritə və diaqramlarda əks olunması”nı, eləcə də havanın, qabarma nəticəsində su 

axının dəyişməsinin və cərəyanların təsirini real şəkildə təqlid etmək. 

39   EXDİS-dən istifadənin nümayişi və praktikası mümkün olduğu təqdirdə trenajorlardan 

istifadə etməklə həyata keçirilməlidir. EXDİS-dən yanlış istifadə edilməsi nəticəsində yaranan 

təhlükələr haqqında təlim keçənləri maarifləndirmək məqsədilə, təlim-məşqlərin real vaxt 

ərzində həyata keçirilməsinə ustünlük verilməlidir. Sürətləndirilmiş vaxt rejimi yanlız nümayiş 
üçün istifadə edilə bilər.  

Ümumi 

EXDİS üzrə hazırlıq proqramının hədəfləri 

40   EXDİS üzrə hazırlıq keçən şəxslər bacarmalıdırlar: 

.1 EXDİS avadanlığını istismar etməyi, EXDİS-in naviqasiya funksiyalarından istifadə 

etməyi, bütün müvafiq məlumatları seçmək və qiymətləndirməyi, nasazlıq zamanı 

müvafiq tədbirlər görməyi; 

.2 əks etdirilən məlumatda potensial xətaları və şərhdəki adi səhvləri təyin etmək; və 

.3 EXDİS-in yeganə etibarlı naviqasiya avadanlığı kimi qəbul edilməməsinin səbəblərini 

izah etmək. 

Nəzəriyyə və nümayiş 

41  EXDİS-in təhlükəsiz istifadəsi EXDİS üzrə məlumatları və onların təqdim edilmə 

qaydalarını müəyyənləşdirən əsas prinsiplər, əks etdirilən məlumatdakı potensial səhvlər, 

həmçinin EXDİS üzrə məhdudiyyətlər və potensial təhlükələr haqqında bilik və anlayış tələb 

etdiyindən nəzəri izahları əhatə edən bir neçə seminar keçirilməlidir.  
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42 EXDİS avadanlığının və EXDİS-ə dair məlumatların (EXDİS-in naviqasiya funksiyalarından 

istifadə, bütün müvafiq məlumatları seçmək və qiymətləndirmək, EXDİS üzrə insan-qurğu 

qarşılıqlı əlaqəsinə bələd olmaq) təhlükəsiz istifadəsi məqsədilə EXDİS trenajoru ilə praktiki 

məşqlər və hazırlıq, kursun əsas proqramını təşkil etməlidir.  

43  Hazırlığın məqsədlərini təyin etmək üçün tədbirlərin strukturu müəyyən edilməlidir. Bu 

strukturun hər mövzusu üçün hazırlığın hədəflərinin təfərrüatlı spesifik xüsusiyyətləri işlənib 

hazırlanmalıdır. 

 

Trenajor məşqləri 

44  Hazırlıq keçən şəxsin zəruri praktiki bacarıqları əldə etməsi üçün məşqlər fərdi EXDİS 

trenajorunda və ya EXDİS daxil olmaqla, naviqasiya üzrə kompleks trenajorda keçirilməlidir. 

Naviqasiya üzrə məşqlərin real vaxtda keçirilməsi üçün naviqasiya trenajorlarının mürəkkəb 

naviqasiya şəraitini əhatə etməsi tövsiyə edilir. Hazırlıq keçənlərin konkret situasiyalar zamanı 

avadanlıqdan istifadə edə bilmələri məqsədilə məşqlər mövcud olan müxtəlif şkalaların 

istifadəsi, naviqasiya rejimləri və displey rejimləri üzrə hazırlıqları əhatə etməlidir.  

45   Məşqlərin və ssenarilərin seçimi mövcud trenajor avadanlıqlarından asılıdır. Bir və ya 

daha çox EXDİS üzrə iş stansiyaları və kompleks trenajorlar mövcud olduğu təqdirdə, iş 

stansiyaları əsasən EXDİS avadanlığının istifadəsi üzrə zəruri məşqlər və səfərin 

planlaşdırılmasına dair məşqlər üçün istifadə edilə bilər, lakin kompleks trenajorlar əsasən real 

vaxt ərzində naviqasiya növbəsi üzrə bütün vəzifələr ilə əlaqədar mümkün qədər real olan 

səfərə nəzarət funksiyası ilə əlqadar məşqlər üçün istifadə edilə bilər. Hazırlıq keçən şəxslər 

tədris edilən mövzunun bütün aspektlərini mənimsəyənədək, məşqlərin mürəkkəblik dərəcəsi 

hazırlıq proqramı ərzində artırılmalıdır.  

46   Məşqlər maksimal dərəcədə real təəssürat yaratmalıdır. Buna nail olmaq üçün, ssenarilər 

süni su sahələrində təşkil edilməlidir. Tədrisin müxtəlif hədəflərinə dair fərqli su sahələrində 

təsadüf edilən situasiyalar, funksiyalar və tədbirlər bir məşqdə birləşdirilə və real vaxtda 

həyata keçirilə bilər. 

47  Trenajorla məşqlərin əsas məqsədi hazırlıq keçən şəxslərin təhlükəsizliklə bağlı bütün 

müvafiq aspektlərdə EXDİS –in praktiki istifadəsi üzrə məsuliyyətlərini dərk etməklərini, 

həmçinin istifadə edilən sistem və avadanlıqlarla ətraflı tanış olmalarını təmin etməlidir. 

 

EXDİS sistemlərinin əsas növləri və onların görüntülərinin xüsusiyyətləri 

48. Hazırlıq keçən şəxslər istifadə edilən EXDİS-in əsas növləri haqqında biliklər əldə 

etməlidir; onların görüntülərinin fərqli xüsusiyyətləri, məlumatın strukturu və aşağıdakılar 

haqqında anlayış: 

.1 Vektor və rastr xəritələr arasındakı fərqlər; 

.2 EXDİS və Elektron Xəritə Sistemi (EXS) arasındakı fərqlər; 

.3 EXDİS və Rastr Xəritə Displey Sistemi (RXDS) arasındakı fərqlər; 

.4 EXDİS –in xüsusiyyətləri və onların müxtəlif həlli; və 

.5 Sistemlərin xüsusi məqsədlər(qeyri-adi situasiyalar/fövqəladə hallar) üzrə 

xüsusiyyətləri 

 

EXDİS-ə həddindən artıq etibar edilməsi ilə əlaqədar risklər 

49. EXDİS-in praktiki istifadəsinə dair hazırlıqlar əhatə etməlidir: 

 
 SN/Circ.207/Rev.1 - EXDİS və Rastr Xəritə Displey Sistemi (RXDS) arasındakı fərqlər 
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.1 Naviqasiya cihazı kimi EXDİS-in çatışmazlıqları; 

.2 Sistemin yanlış işləməsi üzrə potensial risklər; 

.3 Sistemin, o cümlədən ötürücülərin məhdudluğu; 

.4 Hidroqrafik məlumatın qeyri-dəqiqliyi; vektor və rastr elektron xəritələrin çatışmazlıqları 

(EXDİS – RXDS və Elektron Naviqasiya Xəritələri(ENX) – Raster Naviqasiya 

Xəritələri(RNX)); və 

.5 İnsanların səhvləri üzrə potensial risklər. 

EXDİS-dən asılı olmayan üsullarla düzgün müşahidə aparılmasının və mütəmadi yoxlamanın - 

xüsusilə gəminin mövqeyi üzrə - keçirilməsinin zəruriliyinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

 

Məlumatın yanlış təqdim edildiyini aşkar etmək  

50   Avadanlığın çatışmazlıqları və məlumatın  yanlış təqdim edildiyinin aşkar edilməsi 

haqqında biliklər EXDİS-dən təhlükəsiz istifadə üçün zəruridir. Hazırlıq zamanı aşağıdakı 

amillərə xüsusi diqqət yetirilmılidir: 

.1 Avadanlığın istismar tələbləri; 

.2 Elektron xəritələrdə radar məlumatların əks etdirilməsi, radar təsviri və elektron xəritə 

arasındakı uyğunsuzluqların aradan qaldırılması; 

.3 Elektron və kağız xəritələrin arasındakı mümkün plan uyğunsuzluqları; 

.4 Elektron xəritənin təsvirində və onun ilkin miqyasında mümkün miqyas 

uyğunsuzluqları (həddindən artıq böyük və həddindən artıq kiçik miqyas) 

.5 Mövqenin müəyyən edilməsi zamanı fərqli koordinat sistemlərindən istifadənin təsiri; 

.6 Fərqli üfüqi və şaquli verilən kəmiyyətlərdən istifadənin təsiri; 

.7 Dalğalanma zamanı gəminin hərəkətinin təsiri; 

.8 rastr xəritəsinin ekran rejimində EXDİS-in məhdudiyyətləri; 

.9 təsvir edilmədə potensial xətalar: 

.9.1 olduğu gəminin mövqeyinin; 

.9.2 radar məlumatları və Avtomatik Radar Müşahidə Vasitələri(ARMV) və 

Avtomatim İdentifikasiya Sistemi (AİS) məlumatları; 

.9.3 fərqli geodeziya koordinat sistemləri; və 

.10  məlumatlara qeyri-avtomatik və avtomatik yolla edilən düzəlişlərin nəticələrinin 

yoxlanılması: 

.10.1 Xəritədəki məlumatların və radar təsvirlərinin müqayisəsi; və 

.10.2 Digər müstəqil mövqemüəyyənetmə sistemlərindən istifadə etməklə  

olduğu gəminin mövqeyinin yoxlanılması. 

51  Məlumatın yanlış şərh edilməsi və şərh etmə zamanı xətaların qarşısını almaq üçün həyata 

keçirllən müvafiq tədbirlər izah edilməlidir. Aşağıdakıların nəticələrinə xüsusi diqqət 

yetirilməlidir: 

.1 Ekranın həddindən artıq böyük miqyasını nəzərə almamaq; 

.2 Olduğu gəminin mövqeyini tənqidi yanaşmadan qəbul etmək; 

.3 Ekran rejiminin qarışıqlığı; 

.4 Xəritənin miqyasına dair qarışıqlıq; 

.5 Koordinat sistemlərinin qarışdırılması; 

.6 Təsvirin müxtəlif rejimləri; 
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.7 Istiqamətin stabilizasiyası üzrə müxtəlif rejimlər; 

.8 Coğrafi şimal ilə və girokompas (radar) ilə müəyyən edilən şimal arasındakı fərqlər; 

.9 Eyni verilənlərdən ibarət koordinat sistemi; 

.10  Müvafiq xəritə miqyasından istifadə etmək; 

.11  Mövcud situasiya və şəraitdə ən münasib ötürücülərdən istifadə etmək; 

.12 Təhlükəsizlik məlumatına dair düzgün ədədləri qeyd etmək: 

.12.1 Olduğu gəminin təhlükəsiz izobatası, 

.12.2 Təhlükəsiz dərinlik (təhlükısiz sular), və  

.12.3 Hadisələr; və 

.13  mövcud məlumatlardan müvafiq qaydada istifadə etmək. 

52  RXDS-nın yalnız naviqasiya avadanlığı olmasını və RXDS rejimində işləyərkən EXDİS 

avadanlığının müvafiq yeni kağız xəritə komplekti ilə birgə istifadə edilməsini anlamaq: 

.1 SN.1/Circ.207/Rev.1 - “RXDS və EXDİS arasındakı fərqlər”də təsvir edildiyi kimi 

RXDS rejiminin istismarı zamanı fərqlilikləri anlamaq; və 

.2 hazırlıq keçərkən EXDİS hər bir rejimdə müvafiq yeni kağız xəritə komplekti ilə birgə 

istifadə edilməlidir. 

Sistemin işinə və dəqiqliyinə təsir edən amillər 

EXDİS-in prinsipləri haqqında elementar anlayış ilə yanaşı, tam praktiki bilik əldə etmək: 

.1 EXDİS-in işə salınması və quraşdırılması; məlumat ötürücülərinin birləşdirilməsi: peyk 

və radio naviqasiya sistemləri üzrə qəbuledicilər, radar, girokompas, laq, exolot; bu 

ötürücülərin dəqiqliyi və çatışmazlıqları, o cümlədən ölçü xətalarının təsiri və gəminin 

mövqeyinin dəqiqliyi, gəminin kursunun indikatorunun dəqiqliyi əsasında manevr 

etmə, kursun əlamətlərinin dəqiqliyi üzrə kompass xətaları, dayaz sularda laqın 

fəaliyyətinin dəqiqliyi; hesablanan sürətin dəqiqliyi əsasında laqın düzəldilməsi, 

exolotun fəaliyyətinin dəqiqliyi əsasında yaranan dalğalanma (dənizin vəziyyəti); və 

.2 Elektron xəritə displeyi və informasiya sistemlərinə dair Təşkilat tərəfindən qəbul 

edilən texniki standartlar. 

Praktika 

Ekranın quraşdırılması və işinin təşkili 

54  Bilik və bacarıqlar əldə edilməlidir: 

.1 EXDİS məlumatı üzrə optimal təsviri əldə etmək üçün düzgün işə salınma prosedurları 

haqqında; 

.2 Təsvirin göstərilmə rejiminin seçilməsi (standart təsvir, təsvir bazası, tələb olduqda 

fərdi olaraq təsvir edilən bütün digər məlumatlar); 

.3 Məlumatın optimal təsviri məqsədilə radar/ARMV ekran idarəetmələrinin bütün 

parametrlərinin düzgün nizamlanması; 

.4 Əlverişli konfiqurasiyanın seçilməsi; 

.5 Zəruri hallarda EXDIS-ə məlumatın daxil edilməsinə dair tələb edilən sürətin 

seçilməsi; 

.6 Vektorların vaxt şkalasının seçilməsi; və 

.7 Mövqenin, radar/ARMV, kompas, daxilolma sürəti ötürücüləri və EXDİS-in texniki 

fəaliyyətinin yoxlanılması 

 
 Təşkilat rərəfindən qəbul edilən müvafiq/uyğun texniki standartlara baxın. 
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Elektron xəritələrin praktiki istifadəsi 

55  Bilik və bacarıqlar əldə edilməlidir: 

.1 EXDİS məlumatının təsvirinin əsas xüsusiyyətləri və navuqasiya vazifələri üzrə 

müvafiq informasiyanın seçilməsi; 

.2 Gəminin mövqeyinin təsviri, istiqamət/ girokompas ilə müəyyən edilən kurs, sürət, 

təhlükəsizlik dəyərləri və zaman kimi gəminin təhlükəsizliyinin yoxlanılması üçün tələb 

edilən avtomatik funksiyalar; 

.3 Qeyri-avtomatik funksiyalar (kursor, elektron hədəf pelenqi,  hədəf halqaları) 

.4 Elektron xəritələrin məzmunun dəyişdirilməsi; 

.5 Miqyas (miqyasla kiçilmək və miqyasla böyütmək); 

.6 Şəkilin ölçüsünün dəyişdirilməsi; 

.7 Olduğu gəminin təhlükəsizlik məlumatlarının parametrləri; 

.8  Ekranın gündüz və axşam vaxtı rejimindən istifadə edilməsi; 

.9 Xəritələrdəki bütün işarə və abreviaturaları oxumaq; 

.10 Naviqasiyaya dair məlumatları əldə etmək üçün müxtəlif qəbildən olan kursorlardan və 

elektron panellərdən istifadə etmək; 

.11 Dəniz rayonlarını müxtəlif istiqamətlərdə görüntüləmək və gəminin olduğu yerə 

qayıtmaq; 

.12 Coğrafi koordinatları istifadə etməklə lazımi ərazini tapmaq; 

.13 Naviqasiya şəraitinə uyğun olan zəruri məlumat səviyyələrinin təsviri; 

.14 Lazımi və dəqiq məlumatın seçilməsi (mövqe, kurs, sürət və s.); 

.15 Dənizçi jurnalında qeydlərin aparılması; 

.16 Şimal istiqaməti təsvirindən və digər istiqamətlərdən istifadə etmək; 

.17 Həqiqi və nisbi hərəkət rejimlərindən istifaə etmək 

Marşrutun planlaşdırılması 

56   Bilik və bacarıq əldə edilməlidir: 

.1 Gəminin xüsusiyyətlrinin EXDİS-nə daxil edilməsi; 

.2 marşrutun planlaşdırılması üçün dəniz rayonunun seçilməsi: 

.2.1 keçid üçün tələb edilən suyun miqdarını nəzərdən keçirmək; 

.2.2 xəritənin miqyasının dəyişdirilməsi; 

.3 müvafiq və yenilənmiş xəritələrin mövcud olduğunu yoxlamaq; 

.4 Loksodrom və böyük çevrə qövsü ilə hərəkəti nəzərə almaqla, qrafik redaktordan 

istifadə edərək EXDİS vasitəsilə ekranda marşrutun planlaşdırılması: 

.4.1 Naviqasiya, hidrometeoroloji və digər məlumatları əldə etmək üçün EXDİS 

məlumat bazasından istifadə etmək; 

.4.2 Xəritənin miqyasında əks olunduqda, dönmə radiusunu və şturvalın dönmə 

nöqtələrini/xətlərini nəzərə almaq; 

.4.3 Təhlükəli dərinlikləri və rayonları işarələmək, həmçinin izobatanı göstərmək; 

.4.4 Hərəkət məntəqələrinin əlavə və əvəz edilməsi, o cümlədən silinməsi üsulları 
ilə izobata və yol kəsişmələri zamanı kritik uzaqlaşma ilə kəsişən hərəkət 

nöqtələrinin işarələnməsi; 

.4.5  Təhlükəsiz sürətin nəzərə alınması; 
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.4.6 Naviqasiya təhlükəsizliyi məqsədilə əvvəlcədən planlaşdırılmış marşrutun 

yoxlanılması; 

.4.7 Həyəcan siqnalının və xəbərdarlıqların verilməsi; 

.5 cədvəl formasında olan hesablanmış marşrut planlaşdırılması, o cümlədən: 

.5.1. hərəkət məntəqələrinin seçilməsi; 

.5.2. hərəkət məntəqələrinin siyahısının bərpa edilməsi; 

.5.3. planlaşdırmaya dair qeydlər; 

.5.4. planlaşdırılmış marşrutun nizamlanması; 

.5.5. naviqasiya təhlükəsizliyi məqsədilə əvvəlcədən planlaşdırılmış marşrutun 

yoxlanılması; 

.5.6. alternativ marşrutun planlaşdırılması; 

.5.7. planlaşdırılmış marşrutun saxlanılması, marşrutların yaddaşa yüklənilməsi və 

çıxarılması və ya silinməsi; 

.5.8. monitor ekranın qrafik surətinin hazırlanması və marşrutun çap edilməsi; 

.5.9. planlaşdırılmış marşrutun redaktə edilməsi və dəyişdirilməsi; 

.5.10. gəminin ölçüsü və manevr parametrlərinə uyğun olaraq təhlükəsizliyə 

dair prioritetlərin müəyyən edilməsi; 

.5.11. geri qayıtma marşrutun planlaşdırılması; və 

.5.12. bir neçə marşrutun birləşdirilməsi. 

Marşruta nəzarət 

57   Bilik və bacarıqlar əldə edilməlidir: 

.1 gəminin mövqeyinə nəzarət etmək üçün sistemdən asılı olmayan məlumatlardan və ya 

EXDİS daxilində alternativ sistemlərdən istifadə etmək; 

.2 ilkin baxış funksiyasından istifadə etmək: 

.2.1 xəritələri və onların miqyaslarını dəyişmək; 

.2.2 naviqasiya xəritələrini nəzərdən keçirmək; 

.2.3 vektor müddətinin seçilməsi; 

.2.4 müəyyən dövr üzrə gəminin mövqeyinin ehtimal edilməsi; 

.2.5 əvvəlcədən planlaşdırılmış marşrutun dəyişdirilməsi (marşrutun dəyişdirilməsi); 

.2.6 külək və ya axın təsirilə baş verən dreyfin hesablanması üçün müstəqil 

məlumatın daxil edilməsi; 

.2.7 həyəcan siqnalına müvafiq qaydada cavab vermək; 

.2.8 Geodeziya məlumatlarının qeyri-dəqiqliyinə dair düzəlişlərin daxil edilməsi; 

.2.9 Gəminin marşrutu üzrə vaxt nişanlarının göstərilməsi; 

.2.10 Gəminin mövqeyinin qeyri-avtomatik üsulla daxil edilməsi; və 

.2.11 Xəritədə koordinatların, kursun, pelenqin və məsafənin ölçülməsi. 

Həyəcan siqnalına cavab verilməsi 

58   Aşağıdakı hallar zamanı, naviqasiya qəbuledicilərinin (datçiklərin), indikatorların, məlumat 

və xəritələrə dair həyəcan siqnallarının və indikator xəbərdarlıqlarının, o cümlədən səs və 

vizual həyəcam siqnalı sistemlərinin vı bu kimi hər növ sistemlərin şərh edilməsi və bu 

sistemlərə cavab verilməsi haqqında bilik və bacarıqlar əldə edilməlidir: 

.1 EXDİS məlumat bazasında növbəti xəritənin mövcud olmaması; 
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.2 Təhlükəsizlik izobatasını keçmək; 

.3 Kəsisən yolların limitinin artması; 

.4 Planlaşdırılmış marşrutdan kənara çıxmaq; 

.5 Hərəkət məntəqələrinə yaxınlaşmaq; 

.6 Kiritik məntəqəyə yaxınlaşmaq; 

.7 Hərəkət məntəqəsinə çatmaq üçün hesablanmış və real vaxt arasındakı 
uyğunsuzluqlar; 

.8 Həddindən artıq kiçik miqyas və ya böyük miyqas nəticəsində əldə edilmiş məlumat; 

.9 dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyinə dair ayrı-ayrı təhlükələrə və ya təhlükəli 

rayonlara yaxınlaşmaq; 

.10 müəyyən edilmiş ərazilərdən keçmək; 

.11 geodeziya haqqında başqa məlumatın seçilməsi; 

.12 digər gəmilərə yaxınlaşmaq; 

.13 müşahidənin(növbənin) dayandırılması; 

.14 xronometrin dəyişdirilməsi; 

.15 yoxlama sisteminin xətası; 

.16 EXDİS vasitəsilə istifadə edilən mövqe müəyyənetmə sisteminin nasazlığı; 

.17 Naviqasiya hesablamalarında xətalar; və 

.18 Naviqasiya sistemindən istifadə etməklə gəminin mövqeyini müəyyənləşdirə 

bilməmək; 

 

Gəminin mövqeyinin və hərəkət parametrlərinin qeyri-avtomatik düzəldilməsi 

59   Qeyri-avtomatik düzəltmə üzrə bilik və bacarıqlar əldə edilməlidir: 

.1 Peyk və radio-naviqasiya qəbuledici sistemlər söndürüldükdə, naviqasiya 

hesablamaları rejimində gəminin mövqeyi; 

.2 Avtomatik olaraq qəbul edilən koordinatlar dəqiq olmadığı zaman gəminin mövqeyi; 

.3 Kurs və sürəti. 

Gəmi jurnalında qeydlər 

60   Bilik və bacarıqlar əldə edilməlidir: 

.1 Səfər haqqında məlumatların avtomatik qeydiyyatı; 

.2 Aşağıdakılar nəzərə alınmaqla, keçmiş səfər haqqında məlumatların bərpa edilməsi: 

.2.1 Qeydedici vasitələr; 

.2.2 Qeydlər arasındakı fasilələr; 

.2.3 Istifadə edilən məlumat bazasının yoxlanılması; 

.3 Gəminin elektron jurnalında qeydlərin nəzərdən keçirilməsi; 

.4 Gəminin elektron jurnalında təxirəsalınmaz qeydlər; 

.5 əlavə məlumatın daxil edilməsi; 

.6 Gəminin vaxtının dəyişdirilməsi; 

.7 Gəminin elektron jurnalındakı məlumatların çap edilməsi; 

.8 Avtomatik qeydlərin aparılması vaxtlarının nizamnlanması; 

.9 Səfər haqqında məlumatların və məruzələrin məzmunu; 

.10 Səfər məlumatı qeydiyyatı cihazının (VDR) əlqələndirilməsi. 
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Xəritənin yenilənməsi 

61   Bilik və bacarıq əldə edilməlidir: 

.1 Elektron xəritələri qeyri-avtomatik şəkildə yeniləmək. Referens-ellipsoid ilə uyğunluğa 

və xəritədə, eləcə də düzəliş edilmiş mətndə istifadə edilən ölçü vahidlərinə uyğunluğa 

xüsusi diqqət yetirilməlidir; 

.2 Elektron xəritə formasında elektron vasitələrdən əldə edilən məlumatlardan istifadə 

etməklə, elektron xəritələri yarıavtomatik şəkildə yeniləmək; və 

.3 Elektron məlumat kommunikasiya xətləri vasitəsilə əldə edilən yenilənmiş fayllardan 

istifadə etməklə elektron xəritələri avtomatik şəkildə yeniləmək. 

Kritik şərait yaratmaq üçün yenilənməmiş məlumatlardan istifadə edilən ssenarilər zamanı 
hazırlıq keçən şəxslər xəritəni sərbəst şəkildə yeniləməlidirlər. 

Radar/ARMV qoşulduğu zaman EXDİS-dən praktiki istifadə 

62 Bilik və bacarıq əldə edilməlidir: 

.1 ARMV-nin EXDİS-ə qoşulması 

.2 Hədəfin sürət vektorlarının göstərilməsi; 

.3 Hədəfin marşrutunun göstərilməsi; 

.4 Hədəfin marşrut üzrə məlumatlarının arxişləşdirilməsi; 

.5 Hədəf üzrə cədvəllərin nəzərdən keçirilməsi; 

.6 Radar təsvirinin kartoqrafik işarələrlə uyğunlaşdırıldığını yoxlamaq; 

.7 Bir və ya bir neçə manevrin təqlid edilməsi; 

.8 ARMV ilə çəkilən oriyentirdən istifadə etməklə olduğu gəminin mövqeyinin 

düzəldilməsi; 

.9 ARMV kursoru və elektron paneldən istifadə edərək düzəlişlər etmək. 

Həmçinin B-I/12 bölməsinə, Trenajorlardan istifadə edilməsi haqqında təlimata (radar və 

ARMV aid olan), xüsusilə 17-19-cu bəndlər və 36-38-ci bəndlərə baxın. 

Avtomatik İdentifikasiya Sistemi (AİS) qoşulduğu zaman EXDİS-dən praktiki istifadə 

63  Bilik və bacarıqlar əldə edilməlidir: 

.1 AİS ilə qarşılıqlı əlaqə; 

.2 AİS məlumatının şərhi; 

.3 Hədəfin sürət vektorlarının göstərilməsi; 

.4 Hədəfin marşrutunun göstərilməsi; və 

.5 Hədəfin marşrut üzrə məlumatlarının arxişləşdirilməsi. 

Əməliyyat xəbərdarlıqları, onların faydaları və məhdudiyyətləri 

64  Yanlış müdaxilələrin qarşısını almaq üçün hazırlıq keçən şəxslər, mümkün olduğu təqdirdə, 

EXDİS üzrə əməliyyat xəbərdarlıqlarının əhəmiyyəti, faydaları və məhdudliyyətləri, eləcə də 

onların düzgün quraşdırılması haqqında anlayış əldə etməlidirlər.  

Sistemdən istifadənin yoxlanılması 

65  Bilik və bacarıqlar əldə edilməlidir: 

.1 EXDİS-nin nasazlıqlarının yoxlanılması üsulları, o cümlədən öz-özünə funksional 

nəzarət; 

.2 Nasazlıq baş verdikdən sonra həyata keçirilən ehtiyat tədbirləri; və 

.3 Məlumatın saxlanması üzrə müvafiq tədbirlər (Məlumatın saxlanması sistemindən 

istifadə etməklə hərəkətə başlamaq və üzmək). 
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Məşqlərdən sonra sorğu-sual aparmaq 

66 Təlimatçılar hazırlıq keçən şəxslərin tamamladığı bütün məşqlərin nəticələrini təhlil və çap 

etməlidirlər. Sorğu-sual üçün sərf edilən vaxt trenajor məşqləri üçün istifadə edilən ümumi 

vaxtın 10% və 15%-ni təşkil etməlidir.  

Факулtаtив tренаъорлара (tялиm-mяшг аваданлыьына) 

tювсийя олунан исtисmар tялябляри 

67 Щазырлыг вя/вя йа bacarıqların гийmяtляндирилmяси цчцн исtифадя едилян факулtаtив tренаъор 

(tялиm-mяшг) аваданлыьына исtисmар tялябляри ашаьыда верилmишдир. Беля tренаъор щазырлыьынын 

форmалары, бунунла mящдудлашmайараг,  ашаьыдакы tипляри юзцня дахил едир: 

.1 эяmисцрцжцлцйц вя нювбянин чякилmяси; 

.2 эяmини идаряеtmя вя mаневреtmя; 

.3 yük əməliyyatları və yükün yerləşdirilməsi; 

.4 радиорабиtя; вя 

.5 баш вя йардыmчы mеханизmлярин исtисmары. 

Эяmисцрцжцлцйц вя нювбя чякmя tренаъору  

68 Эяmисцрцжцлцйцня вя нювбя чякmя цзря tренаъор аваданлыьы, А-I/12 бюлmясиндя шярщ 

едилmиш бцtцн tяtбиг олунан исtисmар tялябляринин ижрасына ялавя олараг, капиtан кюрпцсцндя 

навигасийа аваданлыьыны вя идаряеtmя органларыны,  щансылар ки юз нювбясиндя Tяшкилаt 

tяряфиндян гябул едилmиш tяtбиг олунан исtисmар tялябляриня жавабдещдирляр, mоделляшдирmяк 

иmканына mалик олmалыдыр, бура сяс сигналлары верян гурьу да дахил едилир вя:   

.1 навигасийа mясяляляринин  вя нювбя чякmя цзря mясялялярин ижрасина аид едилян 

эяmисцрцжцлцйцнцн вя рабиtя жищаз вя аваданлыьынын идаря едилmяси дя дахил олmагла, 

реал вахtда исtисmар mцщиtини йараtmалыдыр; 

2 реал визуал щалы еля tяmин еtmялидир ки, бу щал капиtан кюрпцсцндян эцндцз вя йа эежя 

шяраиtиндя дяйишян эюрцнmя бужаьы алtында, эяmинин идаря олунmасы вя mаневр 

еtmясиня mцнасибяtдя tядрисин mягсяд вя mясяляляриня mцвафиг олараг секtорлары 

mцшаидя едян hazırlıq keçən şəxsə бцtцн mиниmал цвцги эюрmя сащясиндя олсун; вя  

3 ачыг дяниздя, щава шяраиtини, габарmа, жярйан вя башга эяmилярля гаршылыглы 

щярякяtдя шяраиtлярини ишя салmагла, “юз эяmиси” динаmикасыны реалисtжясиня 

жанландырmалыдыр; və 

4  Gəmi və sahil arasında gəmilərin hərəkətinin idarəetmə sistemi üzrə kommunikasiya 

prosedurlarını realistcəsinə təqlid etmək. 

Эяmинин идаря едилmяси вя mаневр еtmяси цчцн tренаъорлар 

69 37-жи бянддя шярщ едилmиш исtисmар tялябляринин mцвафиглийиня ялавя олараг, эяmинин идаря 

едилmяси цзря tренаъор аваданлыьы: 

.1 реал визуал щалы еля tяmин еtmялидир ки, бу щал капиtан кюрпцсцндян   эцндцз вя йа 

эежя шяраиtиндя дяйишян эюрцнmя бужаьы алtында, эяmинин идаря олунmасы вя mаневр 

еtmясиня mцнасибяtдя tядрисин mягсяд вя mясяляляриня mцвафиг олараг секtорлары 

mцшаидя едян юйрянжийя бцtцн mиниmал цвцги эюрmя сащясиндя олсун; вя  

.2 дайаз вя сащил еффекtини ишя салmагла, “юз эяmиси” динаmикасыны чяtин кечилян суларда 

реалисtжясиня жанландырmалыдыр. 

 
 Təşkilat tərəfindən qəbul edilən müvafiq/uyğun istismar qaydalarına baxın. 
 Kursların hazırlanmasında BDT-nin Model kurslarından istifadə edilə bilər. 
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70 Инсан tяряфиндян идаря едилян эяmилярин mоделляри эяmинин идаря едилmяси вя mанеvр 

еtmяси цзря tренаъор щазырлыьы цчцн 68.3 вя 69.2 бяндляриндя шярщ едилmиш исtисmар tялябляриня 

ялавя олараг исtифадя едилир, бу аваданлыг: 

.1 реал эяmинин дягиг юлчцлярини, сащясини, щяжmини вя суtуtуmуну, сцряtини, бужаг 

алtында дюнmя сцряtини вя вахtыны  эюсtярян mасшtаб яmсалларыны ишя салmалыдыр; вя 

.2 дцзэцн вахt mигйасында сцкан вя mцщяррикляри идаряедян органлары ишя салmалыдыр. 

Йцк яmялиййаtы вя йцклярин йерляшдирилmяси цзря tренаъор щазырлыьы  

71 Йцк яmялиййаtы цзря tренаъор аваданлыьы йцк яmялиййаtы цзря аваданлыьы вя бу 

аваданлыьын, щансы ки Tяшкилаt tяряфиндян гябул едилmиш tяtбиг олунан бцtцн исtисmар 

tялябляриня жаваб верир, идаряеtmясини жанландырmалыдыр вя ашаьыдакылар цчцн гурьулары ишя 

салmалыдыр: 

.1 сяmяряли яtраф исtисmар mцщиtини йарадылmасы цчцн,  конкреt йцк сисtеmи tипини 
mоделляшдирmякдя лазыm ола биляжяк йцк яmялиййаtлары жищазларынын идаряеtmя 

mянtягясини ишя салmагла; 

.2 йцкляmя вя бошалtmа яmялиййаtларынын mоделляшдирилmяси, щабеля  йцк яmялиййаtы 
цзря tапшырыгларын ижрасына вя гийmяtляндирилян бажарыьа mцвафиг олан эювдядя 

эярэинлик вя даваmлылыг цзря эюсtярижилярин йарадылmасы цчцн; вя 

.3 бошалдылmа, йцклядилmя, балласt суйунун гябул едилmяси вя аtылmасы яmялиййаtларынын, 
щабеля онларла баьлы даваmлылыьын, суйаоtуруmун, йана яйилmянин, узунуна 

даваmлылыьын, зядя алmыш щалда щярлянmя анларынын вя даваmлылыьын mцвафиг 

щесаблаmалары цчцн. 

ГДФЯРС чярчивясиндя рабиtя цзря tренаъорлар 

72 ГДФЯРС чярчивясиндя рабиtя цзря tренаъор аваданлыьы tяtбиг олунан Tяшкилаt 

tяряфиндян гябул едилmиш исtисmар tялябляриня жаваб верян  ГДФЯРС рабиtя аваданлыьыны tяглид 

едя билmялидир вя ашаьыдакылар цчцн гурьулар дахил олmалыдыр: 

.1 Mящдуд цзmя району серtификаtы олан операtор цчцн tяляб олундуьу киmи УГД, УГД-

РСЧ (рягяmли сечижи чаьырыш), NAVTEX, ГРН (гяза радио нишанэащлары) вя нювбяtчи 

гябуледижи радио аваданлыьынын ишини tяглид еtmяк цчцн; 

.2 Цmуmи цзmя району серtификаtлы операtор цчцн tяляб олундуьу киmи INMARSAT 

сtандарtларынын A, B вя C эяmи пейк сtансийаларынын, гыса дальаларда дарзолаглы 

чапедижи аваданлыгларынын, РСЧ-нын гыса дальаларда, УГД, УГД-РСЧ, NAVTEX, 
ГРН  вя нювбяtчи гябуледижи радио аваданлыьынын ишини tяглид еtmяк цчцн;      

.3 кцй фонунда цнсиййяtи tяmин еtmяк цчцн; 

.4 хябяр mяtнляринин чапыны tяmин еtmяк цчцн; 

.5 реал вахtда исtисmар mцщиtини йараtmалыдыр, щансы ки инtеграллашдырыжы сисtеmлярдян 
ибаряtдир, юзц дя, щеч олmазса, бир tялиmаtчы/иmtащанедижинин посtуна вя щеч 

олmазса, ГДФЯРС эяmи вя йа сащил сtансийаларынын ики посtуна mаликдир.     

Баш вя йардыmчы mеханизmлярин исtисmары цзря tренаъор аваданлыьы 

73 Mашын шюбясинин tренаъор аваданлыьы баш вя йардыmчы mеханизmляр сисtеmини 

жанландырmаг иmканына mалик олmалыдыр вя ашаьыдакылар цчцн гурьулары юзцндя 

жяmляшдирmялидир: 

.1 рабиtя гурьулары иля дяниз вя лиmан яmялиййаtлары цчцн реал яtраф mцщиtи йараtmалы , 

mцвафиг баш вя йардыmчы эцж гурьуларыны, идаряеtmя панелинин жанландырmалыдыр;  

 
 Təşkilat tərəfindən hər hansı standart müəyyənləşdirilməmişdir. 
 Təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq/uyğun istismar qaylarına baxın. 
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.2  mцвафиг йарыmсисtеmлярин жанландырылmасы, щансылара ки дахил олmалы, лакин tякжя онларла 
mящдудлашдырылmаmалыдыр: газанхана, сцкан гурьусу,  елекtрик енеръисинин цmуmи вя 

пайлашдырыжы сисtеmи, йанажаг, су сойуtmа, сойудужу, чиркаб сулары вя балласt 

сисtеmляри; 

.3 эцж гурьуларынын вя mясафядян идаряеtmя сисtеmляринин mцшащидяси вя ишинин 

гийmяtляндирилmяси; 

 .4  mашын вя аваданлыьын насазлыьынын жанландырылmасы;  

.5 жанландырылан яmялиййаtлара tясир эюсtярmяк mягсяди иля харижи шяраиtин дяйишдирилmяси: 
щава шяраиtи, эяmинин суйаоtуруmу, дяниз суйунун tеmпераtуру вя щава;  

.6 tялиmаtчынын нязаряtи алtында харижи шяраиtин дяйишдирилmяси: эюйярtядя бухар, йашайыш 

йерляриндя бухар, бузлу шяраиt, эюйярtя кранлары, арtырылmыш эцж,  эяmи бурнунда йерля 
сцрmя гурьусу, эяmинин йцклядилmяси; 

.7 tялиmаtчынын нязаряt еtдийи tренаъор динаmикасында дяйишиклик: эцж гурьусунун гяза 

шяраиtиндя ишляmяси, просессляря реаксийа, эяmинин реаксийасы вя 

.8 mцяййян просесслярин дайандырылmасы цчцн васиtялярин tяmинаtы: сцряt, елекtрик 
сисtеmляри, дизел йанажаьы сисtеmин, сцрtкц йаьы сисtеmи, аьыр йанажаг сисtеmи, дяниз 

суйу сисtеmи, бухар сисtеmи, газанхананын вя tурбоэенераtорун айырдыьы газлар 

сисtеmи, tялиm заmаны хцсуси mясялялярин ижрасы цчцн сисtеmляr. 

 

Бюлmя  B-I/13 

Сынагларын кечирилmясиня даир рящбярлик 

 

(Mцддяалар йохдур) 

 Бюлmя  B-I/14 

Ширкяtлярин mясулиййяtи вя капиtанларын вя щейяt цзвляринин tювсийя олунан  

mясулиййяtляриня даир təlimat 

Ширкяtляр 

1 Ширкяtляря лазыmдыр ки,  ишя йени эюtцрцлmцш дянизчиляри онларын mясулиййяt сащяляриня аид 

олан бцtцн проседуралар вя аваданлыгла tаныш едян заmан кюmяйин эюсtярилmясиня йюнялmиш 

хцсуси эириш програmлары иля эяmини tяmин еtсинляр.  Həmçinin şirkətlər təmin etməlidirlər: 

.1 Suya sərbəst endirilən xilasedici qayıqlar ilə təchiz edilən gəminin bütün heyəti, bu 

kimi xilasedici qayıqlara minmək və onların suya endirilməsi prosedurları üzrə 

maarifləndirici hazırlıq keçməlidirlər; 

.2 Gəmidə işə başlamazdan əvvəl suya sərbəst endirilən xilasedici qayıqların 

idarəedilməsi vəzifəsinə təyin edilən dənizçilər, bu kimi qayıqlara minmək, onları suya 

endirmək və qaldırmaq üzrə müvafiq hazırlıqlar keçməli, o cümlədən suya sərbəst 

endirmə prosesində ən azı 1 dəfə iştirak etməlidir; və  

.3 QDFƏRS avadanlığını idarəetməsi tələb edilmə ehtimalı olan işçi heyətin üzvü gəmidə 

işləməyə başladıqda və daha sonra müvafiq intervallarla  QDFƏRS üzrə maarifləndirici 

hazırlıq keçməlidirlər. 

2  A-I/14 bölməsinin 3-cü bəndi ilə tələb edilən tanışlıq, ən azı təyin olunan vəzifəyə, o 

cümlədən öhdəlik və məsuliyyətə uyğun aşağıdakı bacarıqların əldə edilməsini təmin 

etməlidir: 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-nin Model kurslarından istifadə edilə bilər. 
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Konstruksiya və istismar məhdudiyyətləri 

.1 Gəmiyə dair hər hansı istismar məhdudiyyətlərini düzgün anlamaq və müşahidə 

etmək, həmçinin gəminin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə dair məhdudiyyətləri, o cümlədən 

insan həyatının, gəminin və yükün təhlüksizliyini təmin etmək üçün əlverişsiz 

hidrometeoroloji şəraitdə sürət məhdudiyyətlərini anlamaq və tətbiq etmək bacarığı. 

Gəminin korpusundakı dəliklərin açılması, bağlanması və bərkidilməsi prosedurları 

.2 Gəminin burun hissəsi, arxa hissəsi və yan qapılar, həmçinin rampaları açmaq, 

bağlamaq və bərkitmək prosedurlarını müvafiq qaydada tətbiq etmək, o cümlədən 

ılaqıli sistemləri düzgün istismar etmək bacarığı. 

Ro-Ro sərnişin gəmilərinə tətbiq edilən qanunvericilik, məcəllələr və razılaşmalar 

.3 Gəmiyə və icra edilən öhdəliklərə uyğun Ro-Ro sərnişin gəmilərinə dair beynəlxalq və 

milli tələbləri anlamaq və tətbiq etmək 

Dayanıqlılıq və stressə dair tələblər və məhdudiyyətlər 

.4 Sukeçirməzliyi təmin edən burun hissədəki qapılar və dilər bağlayıcı mexanizmlər kimi 

gəminin həssas hissələrinə zərbənin hədlərinin, həmçinin Ro-Ro sərnişin gəmilərinin 

təhlükəsizliyinə təsir edə bilən dayanıqlılığa dair xüsusi mələlələrin müvafiq qaydada 

nəzərə alınması üzrə bacarıqlar; 

Ro-Ro sərnişin gəmilərində xüsusi avadanlıqlara dair texniki xidmətin göstərilməsi 

prosedurları 

.5 Burun hissə, arxa hissə və yan qapılar, habelə rampalar, şpiqatlar və əlaqəli sistemlər  

kimi Ro-Ro sərnişin gəmiləri üçün səciyyəvi olan avadanlıqlara gəmidə texniki 

xidmətin göstərilməsi prosedurlarını müvafiq qaydada tətbiq etmək bacarığı. 

Yükləmə və yüklərin bərkidilməsinə dair təlimatlar və hesablamalar 

.6 Bütün gəmi tiplərinə və tətbiq edildiyi təqdirdə dəmiryolu vaqonlarına dair yükləmə və 

yüklərin bərkidilməsinə dair təlimatlardan düzgün istifadə etmək, habelə gəmi 

göyərtəsi üzrə zərbənin hədlərinin hesablanması və tətbiq edilməsi bacarığı. 

Təhlükəli yük yerləri 

.7 Təhlükəli yüklər üzrə müəyyən edilmiş yerlərdə tətbiq edilən xüsusi ehtiyat tədbirlərinə 

və məhdudiyyətlərə müvafiq qaydada riayət edilməsini təmin etmək bacarığı. 

Fövqəladə hallara qarşı prosedurlar 

.8 Aşağıdakılar üzrə hər hansı xüsusi prosedurların müvafiq qaydada tətbiq edilməsini 

təmin etmək bacarığı: 

.8.1 Suyun gəminin göyərtəsinə daxil olmasının qarşısını almaq və ya onu 

azaltmaq; 

.8.2 Suyun gəminin göyərtəsindən kənarlaşdırılması; və 

.8.3 Suyun gəminin göyərtəsinə təsirinin minimuma endirilməsi.  

3 A-I/14 bölməsinin 4-cü bəndi ilə tələb edilən tanışlıq hazırlığı, ən azı icra ediləcək vəzifəyə, o 

cümlədən öhdəlik və məsuliyyətə uyğun olan bacarıqlara yiyələnməyi aşağıdakı qaydada 

təmin etməlidir: 
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Dizayn və istismar məhdudiyyətləri 

.1 gəmidə istismara dair hər hansı çatışmazlıqları düzgün şəkildə anlamaq və müşahidə 

etmək, insan həyatının, gəminin və yükün təhlükəsizliyini təmin etmək məqəsdilə əlverişsiz 

hava şəraitində sürətin məhdudluğu daxil olmaqla, gəminin fəaliyyətindəki məhdudiyyətləri 

anlamaq və tətbiq etmək bacarığı. 

 

Sərnişin gəmilərinə tətbiq edilən qanunlar, məcəllələr və sazişlər 

.2 Müvafiq gəmiyə və icra edilən vəzifələr uyğun olan, sərnişin gəmilərinə tətbiq edilən 

beynəlxalq və milli tələbləri anlamaq və tətbiq etmək bacarığı. 

 

Капиtан 

4   Gəmi kapitanları şirkətin A-I/14 bölməsinə uyğun verdiyi hər hansı göstərişi yerinə yetirmək 

üçün bütün lazımi tədbirləri həyata keçirməlidir. Bu tədbirlər ehtiva etməlidir: 

.1 Hər hansı vəzifəyə təyin edilməzdən əvvəl gəmidə işləməyə başlayan bütün yeni 

dənizçiləri müəyyənləşdirmək; 

.2 Bütün yeni dənizçilər üçün imkan yaratmaq: 

.2.1 əsas vəzifələrini yerinə yetirəcəkləri yerləri ziyarət etmək; 

.2.2 istismar və ya istifadə edəcəkləri avadanlıqların yeri, idarəetmə vasitələri və 

ekran xüsusiyyətləri ilə tanış olmaq; 

.2.3 mümkün olduqda avadanlığı işə salmaq və avadanlığın idarəetmə 

vasitələrindən istifadə etməklə vəzifələrini icra etmək; və 

.2.4 avadanlıq, prosedur və digər tədbirlərlə tanış olan şəxsləri, həmçinin 

dənizçiyə anladığı dildə məlumat ötürən şəxsləri müşahidə etməkvə suallar 

vermək. 

.3 Öz xidməti vəzifələrini lazımi qaydada icra etmək üçün işəgötürülən yeni dənizçinin 

gəmi avdanlıqları, istismar prosedurları və digər tədbirlər ilə tanış olduğuna dair şübhə 

yarandıqda, müvafiq dövr ərzində nəzarət etmək üçün tədbirlər görmək. 

Щейяt цзвляри 

3 Эяmийя илк дяфя tяйин олунmуш дянизчиляр онлара верилян бцtцн иmканлардан исtифадя 

еtmялидирляр ки, хидmяtи вязифялярини лазыmынжа ижра едя билmяляри цчцн эяряк олан эяmи 

аваданлыьы, исtисmар проседуралары вя башга tядбирляр вя гурьулар иля tаныш ола билсинляр. Эяmийя 

илк дяфя эялян киmи щяр бир дянизчи эяmидяки иш шяраиtи иля, хцсусян дя онун цчцн йени вя йа 

она наmялуm олан аваданлыг, проседура вя йа tядбир вя гурьу иля tаныш олmалыдыр. 

4 О дянизчиляр ки, юз хидmяtи вязифяляринин ижрасы цчцн tяляб олунан биликляри tез ялдя едя 

билmяmишляр, бу факt барядя mялуmаtы билавасиtя юз ряисляриня вя йа А- I/14 гайдасынын 2.2-жи 

бяндиня mцвафиг олараг tяйин едилmиш щейяt цзвцня чаtдырmалы вя онун цчцн аз tанынmагда 

галан щяр щансы бир аваданлыьы, проседура вя йа tядбири эюсtярmялидир.   

 

Бюлmя B-I/15 

Кечид mцддяалара даир təlimat 

(Mцддяалар йохдур) 
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ФЯСИЛ II 

КАПИTАН ВЯ ЭЮЙЯРTЯ ЩЕЙЯTИНЯ  

DAİR TƏLİMAT 

Бюлmя B-II/1 

Цmуmи tуtуmу 500 tон вя даща арtыг олан эяmилярин капиtанларынын нювбя цзря кюmякчиляринин 

серtификаtлаşдырылmасына даир təlimat 

Щазырлыг 

1 Капиtанын нювбя цзря кюmякчиси серtификаtыны алmаьа наmизяд олан щяр шяхс эяляжяк 

коmандир щейяtи цзвцня А-II/1 жядвялиня mцвафиг олараг сяришtя сtандарtлары ялдя еtmякдя 

кюmяйин эюсtярилmясиня йюнялmиш планлашдырылmыш вя сtрукtурлашдырылmыш щазырлыг програmыны 

гурtарmалыдыр. 

2 Щазырлыг програmынын сtрукtуру щазырлыг планында шярщ едилmялидир,  план бцtцн жялб олунmуш 

tяряфляр цчцн эяmидя вя йа сащилдя щяр бир щазырлыг mярщялясинин mягсядини дягиг ифадя едир. 

Важибдир ки, эяляжяк коmандир щейяtинин цзвц, щазырлыьын рящбярляри, эяmинин щейяtи вя ширкяtин 

щейяtи юзляри цчцн програmын сонунда ялдя едиляжяк сяришtяни вя онун tящсил, щазырлыг, эяmидя 

вя сащилдя пракtики tяжрцбяни ялагяляндирmяк йолу иля нежя ялдя олунажаьыны дягиг tясяввцря 

эяtиря билсинляр. 

3 Эяmилярдя mяжбури иш сtаъы коmандир щейяtи цзвцнцн эяmидя иш билийи газанmасында вя 

tяляб олунан tаm пешякарлыг сtандарtы ялдя еtmясиндя ян mцщцm аmилдир. Лазыmи шякилдя 

эяmилярдя планлашдырылmыш вя сtрукtурлашдырылmыш иш сtаъы эяляжяк коmандир щейяtи цзвляриня 

пракtикада бажарыг ялдя вя исtифадя еtmяйя иmкан верир вя гийmяtляндирилmяли олан пешякарлыг 

сtандарtыны нцmайиш еtдирmяйя иmкан йарадажагдыр.  

4 О щалларда ки, эяmидя щазырлыг tягдир едилmиш щазырлыг програmынын бир щиссясини tяшкил едир, 

ашаьыдакы принсипляр эюзлянилmялидир: 

.1 эяmидя щазырлыг програmы цmуmи щазырлыг програmынын tяркиб щиссяси олmалыдыр; 

.2 эяmидя щазырлыг програmы дянизчинин ишляйяжяйи эяmини идаря едян ширкяt tяряфиндян 

идаря едилmяли вя уйьунлашдырылmалыдыр;  

.3 коmандир щейяtинин эяляжяк цзвц щазырлыьын гейдиййаt киtабчасы* иля tяmин едилmялидир 

ки, бурада пракtики щазырлыг вя эяmидя алынан tяжрцбя щаггында эениш гейдляр еtmяк 

mцmкцн олсун. Щазырлыьын гейдиййаt киtабчасы еля tярtиб едилmялидир ки, бурада йериня 
йеtириляжяк mясяляляр вя хидmяtи вязифяляр вя онларын ижрасы заmаны ялдя едилян 

ирялиляmяляр щаггында яtрафлы mялуmаt олсун. Лазыmи шякилдя долдурулmуш щазырлыьын 

гейдиййаt киtабчасы эяmидя сtрукtурлашmыш щазырлыг програmынын баша чаtдыьыны, 

серtификаtын верилmяси цчцн сяришtянин гийmяtляндирилmясиндя нязяря алынажаьы барядя 
фярди сцбуtу tяmин едяжякдир; 

.4 эяляжяк коmандир щейяtинин цзвц щяmишя эяmидя щазырлыг програmынын идарясиня эюря 

жавабдещ ики конкреt шяхси tаныmалыдыр. Онлардан биринжиси ихtисаслы коmандир щейяtи 
цзвцдцр ки, бундан сонра “эяmидя щазырлыьа эюря жавабдещ олан коmандир щейяtинин 

цзвц” адланажаг, о, капиtанын рящбярлийи алtында щяр сяфяр ярзиндя щазырлыг програmыны 

tяшкил вя онун ижрасына нязаряtи tяmин еtmялидир. Икинжи шяхс ширкяt tяряфиндян tяйин 
олунур ки, бундан сонра “ширкяtин коmандир щейяtинин цзвц” адланажаг, о, бцtювлцкдя 

щазырлыг програmына вя програmын tядрис ожаглары иля уйьунлашдырылmасына эюря 

mясулиййяt дашыйыр; 

.5 ширкяt эяmидя щазырлыг програmынын эяmинин ади исtисmар tялябляри чярчивясиндя йериня 
йеtирилmяси цчцн mцвафиг дюврляри mцяййянляшдирmялидир. 

Рол вя mясулиййяt 
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5 Ашаьыдакы бюлmя эяmидя щазырлыьын tяшкилиня вя кечирилmясиня жялб едилmиш шяхслярин 

ролларыны вя mясулиййяtлярини екунлашдырыр: 

.1 эяmидя щазырлыьа жавабде олан коmандир щейяtинин цзвц ашаьыдакылара эюря 
mясулиййяt дашыйыр: 

.1  щазырлыг програmына цmуmи рящбярлик; 

.2  щазырлыьын эедиши ярзиндя эяляжяк коmандир щейяtи цзвляринин ирялиляйишиня 

нязаряt вя mцшащидя; вя 

.3  tяляб олунарса, лазыmи эюсtяришлярин верилmяси вя бцtцн mараглы tяряфлярин юз 

функсийаларыны ижра еtmяляринин tяmин олунmасы;    

.2 эяmидя щазырлыьа эюря жавабдещ олан коmандир щейяtинин цзвц ашаьыдакылара эюря 
mясулиййяt дашыйыр: 

.1  эяmидя пракtики щазырлыг програmынын tяшкили; 

.2  щазырлыьын гейдиййаt киtабчасынын лазыmи шякилдя апарылmасына вя диэяр 
tяляблярин йериня йеtирилmясиня нязаряt вя mцшащидянин tяmин едилmяси; вя 

.3  эяляжяк коmандир щейяtи цзвцнцн эяmидяки вахtыны, щазырлыг вя tяжрцбя 

tоплаmаг бахыmындан,  mцmкцн гядяр mаксиmуm файда иля кечирmясини, 

щабеля бу вахtын щазырлыг програmынын mягсядляриня, щазырлыьын инкишафына вя 
эяmинин исtисmар иmканларына mцвафиглийинин tяmин едилmяси;     

.3 капиtан жавабдещдир: 

.1  щазырлыьа жаваб верянлярин - эяmидяки коmандир щейяtинин цзвц иля ширкяtин 
коmандир щейяtинин цзвц арасында рабиtянин tяmин олунmасына; 

.2  коmандир щейяtинин цзвц сяфяр заmаны бу ролдан азад едилярся, онун ролунун 

ижрасына; вя 

.3  бцtцн mараглы tяряфлярин эяmидяки щазырлыг програmыны сяmяряли йериня 
йеtирmяляринин tяmин олунmасына;         

.4 эяляжяк коmандир щейяtинин цзвц жавабдещдир: 

.1  щазырлыг програmына дягиг риайяt едилmяси; 

.2  бцtцн mцmкцн иmканлардан, онларын иш вя йа ишдянкянар вахtда 

верилmясиндян асылы олmайараг, mаксиmуm исtифадя едилmяси; вя 

.3  щазырлыьын гейдиййаt киtабчасынын mцасир сявиййядя сахланылmасы вя йохлаmа 

цчцн исtянилян вахtда ашкарлыьынын tяmин едилmяси. 

 

Эириш tялиmаtы 

6 Програmын яввялиндя вя башга эяmидя щяр сяфяр габаьы коmандир щейяtинин эяляжяк 

цзвляри,  онлардан ня эюзлянилдийи вя онларын щазырлыг програmынын нежя tяшкил олундуьу барядя 

tаm mялуmаt вя рящбярлик алmалыдырлар. Эириш tялиmаtы эяляжяк коmандир щейяtи цзвлярини, эяmи 

ишляринин tящлцкясиз tяжрцбясиня вя дяниз mцщиtинин горунmасына хцсуси диггяt йеtирmякля, 

онларын щялл едяжякляри mясялялярин mцщцm аспекtляри иля tаныш еtmяйя иmкан йарадыр.  

Эяmи щазырлыг програmы 

7 Щазырлыьын гейдиййаt киtабчасына,  гейрилярдян савайы, tящсил вя йа эяmилярдя tягдир 

едилmиш щазырлыг програmынын бир щиссяси киmи ижра едиляжяк хидmяtи вязифяляр цзря кифайяt гядяр 

mясяляляр дахил едилmялидир. Беля mясяля вя хидmяtи вязифяляр, щеч олmаса, ашаьыдакы сащяляря 

аид олmалыдыр:  
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.1 сцканла идаряеtmя сисtеmляри; 

.2 цmуmи дяниз tяжрцбяси; 

.3 кюрпцйя йаналmа, лювбяря дурmа вя лиmан яmялиййаtлары; 

.4 хиласедижи вя йаньынсюндцрян вясаиtляр; 

.5 сисtеmляр вя аваданлыглар; 

.6 йцкля иш; 

.7 капиtан кюрпцсцндя иш вя нювбя чякmя; вя 

.8 mашын шюбяси иля tанышлыг. 

8 Сон дяряжя важибдир ки, коmандир щейяtинин эяляжяк цзвц, хцсусиля эяmидя щазырлыг 

програmынын сон mярщяляляриндя,  ихtисаслы коmандир щейяtи цзвцнцн нязаряtи вя mцшащидяси 

алtында щярякяtдя навигасийа нювбяси чякmякдя tяжрцбя tоплаmаг цчцн кифайяt гядяр иmкана 

mалик олсун.   

9 Коmандир щейяtинин эяляжяк цзвц tяряфиндян щазырлыьын гейдиййаt киtабчасында сийащыйа 

алынmыш щяр бир mясяля вя хидmяtи вязифянин ижрасына коmандир щейяtинин ихtисаслы цзвц ижазя 

верmялидир, яэяр онун mцлащизясиня эюря эяляжяк коmандир щейяtи цзвц кафи пешякарлыг 

сtандарtы ялдя еtmишдирся. Анлаmаг важибдир ки, коmандир щейяtинин эяляжяк цзвцня бир нечя 

щадисядя юз габилиййяtини нцmайиш еtдирmяк лазыm ола биляр ки, ихtисаслы коmандир щейяtи цзвц 

кафи сtандарtын ялдя едилmясиня яmин олсун. 

Mцшащидя вя нязаряt 

10 Рящбярлик вя нязаряt она эюря важибдир ки, коmандир щейяtинин эяляжяк цзвляри ялдя 

еtдикляри ирялиляmя иля tаm tаныш ола билсинляр вя онларын эяляжяк програmына даир бирликдя гярар 

гябул еtmяляри tяmин едилсин. Сяmярялийи tяmин еtmяк цчцн нязаряt щазырлыьын гейдиййаt 

киtабчасындан вя mцвафиг олараг диэяр mянбялярдян алынан mялуmаtла баьлы олmалыдыр. 

Щазырлыьын гейдиййаt киtабчасы рясmи олараг капиtан вя щяр бир сяфярин яввялиндя, ярзиндя вя 

сонунда щазырлыьа эюря жавабдещ олан коmандир щейяtинин цзвц tяряфиндян йохланылmалы вя 

tясдиг едилmялидир. Щазырлыьын гейдиййаt киtабчасы сяфярлярарасы да щазырлыьа эюря ширкяtин 

жавабдещ олан коmандир щейяtинин цзвц tяряфиндян йохланылmалы вя tясдиг едилmялидир.     

Щярякяtдя навигасийа нювбя чякmяси цчцн габилиййяt вя бажарыгларын 

гийmяtляндирилmяси 

11 Серtификаt алmаьа наmизяд, щансындан ки нювбя чякmяк цчцн mцвафиг щазырлыгдан 

кечmяк вя габилиййяt вя бажарыгларынын гийmяtляндирилmяси tяляб олунур,  tренаъор да, йа да 

tягдир едилmиш эяmидя щазырлыг програmынын бир щиссяси киmи эяmидя нцmайиш йолу иля сцбуtлар 

tягдиm еtmялидир ки, капиtанын нювбя цзря кюmякчисинин функсийаларыны ижра еtmяк цчцн бажарыг 

вя mящаряt ян азы ашаьыда эюсtярилян сащялярдя газанылmышдыр:  

.1 кечидин щазырланmасы вя щяйаtа кечирилmяси, бура дахилдир: 

.1  хяриtялярдян алынан mялуmаtын tяфсири вя tяtбиги; 

.2  сащилбойу суларда жоьрафи mювгенин tяйин едилmяси; 

.3  габарmа жядвялляриндян вя башга навигасийа вясаиtляриндян алынан ясас 

mялуmаtын tяtбиги; 

.4  идаряедижи кюрпцдя аваданлыьын йохланылmасы вя исtисmары; 

.5  mагниt вя  гидрокоmпасларын йохланылmасы; 

.6  mювжуд mеtеоролоъи mялуmаtын гийmяtляндирилmяси;  

.7  чоьрафи mювгени tяйин еtmяк цчцн эюй жисиmляринин исtифадя едилmяси; 

 .8 асtороноmик mеtодларла вя йерцсtц орийенtирлярдян исtифадя еtmякля коmпасын 

сящвляринин mцяййянляшдирилmяси;  
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.9  24 сааtадяк цзэцчцлцк щесаблаmаларынын йериня йеtирилmяси; 

.2 радионавигасийа сисtеmляриндян алынан mялуmаtын исtифадя едилmяси вя tяtбиги; 

.3 радиолокаtорла вя САРП -ла иш вя эяmи сцрцжцлцйц вя tоггушmаларын гаршысыны алmаг 

цчцн радиолокасийа mялуmаtынын tяtбиги; 
.4 эяmинин исtигаmяtиня вя сцряtиня нязаряt цчцн mцщяррик гурьусунун вя сцканын 

идаряеtmя сисtеmиндян исtифадянин едилmяси;  

.5 щярякяtдя навигасийа нювбясини чякmя гайдаларынын вя проседурларынын tяtбиги; 

.6 суйа дцшmцш инсанын хиласы цчцн tяляб олунан mаневрлярин ижрасы; 

.7 лабцд гяза щадисясиндя (mясялян,  йаньын,  tоггушmа,  сайа оtурmа      заmаны) 

гязадан дярщал сонра щярякяt вя йа щярякяtлярин ижрасы;   

.8  аваданлыьын ясас говшагларынын вя йа гурьуларын (mясялян,   сцкан      гурьусунун, 
елекtрик енеръиси mянбяйинин, навигасийа сисtеmляринин)       дцзэцн ишляmядийи вя йа 

дайандыьы щалда щярякяtин ижрасы; 

.9 ади вя гяза щалларында радиорабиtянин, визуал вя сяс сигналлашдырmасынын щяйаtа 

кечирилmяси; 
.10  нязаряt, mцшащидя вя эяmидахили рабиtя дя дахил олmагла,  tящлцкясизлик сисtеmляринин 

вя гяза-хябярдарлыг сигнализасийасынын исtисmары.   

12 Щярякяtдя навигасийа нювбя чякmяси цчцн габилиййяt вя бажарыгларын гийmяtляндирилmяси: 

.1 А-II/1жядвялиндя эяmи сцрцжцлцйц функсийалары цчцн шярщ едилmиш сяришtянин 

гийmяtляндирилmяси mейарлары ясасындащ яйаtа кечирилир; 

.2 tяmин еtmяк лазыmдыр ки, наmизяд нювбя чякmяк цзря вязифяляри “Tящлцкясиз 
щярякяtдя навигасийа нювбя чякmясинин принсипляри”ня (Бюлmя А-VIII/2, щисся 3-1) вя 

“Щярякяtдя навигасийа нювбя чякmяси цзря” рящбярлийя (Бюлmя B-VIII/2, щисся 3-1) 

mцвафиг олараг йериня йеtирсин. 

Сяришtянин гийmяtляндирилmяси 

13 Капиtанын нювбя цзря кюmякчисинин серtификаtландырылmасы цчцн ялдя едилmяси лазыm олан 

сяришtя сtандарtы А-II/1 жядвялиндя шярщ едилmишдир.Сtандарt tяляб олунан биликляри вя бажарыглары 

вя бу билик вя бажарыгларын эяmидя tяляб олунан иш сtандарtына tяtбиг едилmясини 

mцяййянляшдирир. 

14 Биликлярин щяжmи сяришtя консепсийасына mяхсусдур. Буна эюря сяришtянин гийmяtи ишя олан 

илкин tехники tяляблярдян, бажарыг вя йериня йеtирилmяси лазыm олан mясялялярдян дя даща арtыьыны 

ящаtя еtmяли вя эяmинин коmандир щейяtинин сяришtяли ишиндян эюзлянилянляря tаm щяжmдя 

mцвафиг олmаг цчцн лазыm олан даща эениш аспекtляри якс еtдирmялидир. Бу, сяришtянин бцtцн 

сявиййяляри цчцн mцхtялиф дяряжялярдя бцнюврянин ясасыны гойан mцвафиг биликляри, нязяриййяни, 

принсипляри вя юйрянилян бажарыглары юзцня дахил едир. Бу, ейни заmанда ня еtmяк, нежя вя ня 

вахt еtmяк, ня цчцн буну еtmяк лазыmдыр суалларынын mейдана чыхдыьы вахt исtифадя едилян 

пешякар бажарыглары ящаtя едир.  Дцзэцн tяtбиг олунан заmан бу, tяmин едя биляр ки, наmизяд: 

.1 mцхtялиф эяmилярдя вя шяраиtин эениш спекtериндя сяришtяли ишлясин; 

.2 фювгяладя щаллары габагжадан эюрсцн, щазыр олсун вя беля шяраиtдя ишляйя билсин; 

.3 йени вя дяйишян tялябляря уйьунлашсын. 

15 Сяришtянин гийmяtляндирилmяси цчцн mейарлар (А-II/1 жядвялин 4-жц сцtуну) илк нювбядя 

няtижяляря эюря сяришtяли ишин аспекtлярини mцяййянляшдирир. Бу аспекtляр еля ифадя олунmушдур 

ки, наmизядин ишинин гийmяtи онларла mцгайися едиля билсин вя щазырлыьын гейдиййаt киtабчасында 

сянядли суряtдя якс олунсун. 

16 Сяришtянин гийmяtляндирилmяси просесдир: 

.1 наmизядин биликляринин кифайяt гядяр, щягиги вя еtибарлы сцбуtларынын, mясялялярин щялли 
цчцн онун анлайыш вя пешякарлыьынын, А-II/1 жядвялинин 1-жи сцtунунда садаланан 

хидmяtи вязифя вя mясулиййяtляринин tопланmасыдыр; вя  
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.2 сцбуtларын сtандарtда эюсtярилян mейарлара уйьунлуьу барядя няtижянин 
чыхарылmасыдыр. 

17 Сяришtянин гийmяtляндирилmясинин tяшкили еля олmалыдыр ки, гийmяtляндирmянин mцхtялиф 

mеtодларыны нязяря алmаг олсун, бунлар наmизядлярин сяришtяляринин mцхtялиф tип сцбуtларыны 

tягдиm едя биляр, mясялян: 

.1 фяалиййяtин билавасиtя mцшащидя едилmяси (эяmилярдя иши дахил еtmякля)  

.2 бажарыгларын/ пешякарлыьын/ сяришtянин йохланmасы; 

.3 лайияляр вя tапшырыглар; 

.4  кечmиш tяжрцбядян сцбуtлар; вя 

.5 йазылы, шифащи вя коmпцtер сорьулары tехникасы*. 

18 Йухарыда садаланан илк дюрд mеtодун бири вя йа даща чоху, деmяк олар ки бу, 

гачылmаздыр, билик вя анлайышларын сцбуtларыны tягдиm еtmяк цчцн mцвафиг сорьу tехникасына 

ялавя олараг, габилиййяtин сцбуtуну tяmин еtmякдя исtифадя олунmалыдыр. 

 

Astronaviqasiya üzrə hazırlıq 

19  Aşağıdakı sahələr astronaviqasiya üzrə tövsiyə edilən hazırlığı ümumiləşdirir: 

.1 Nizamlana bilən xətalar üçün sekstantı düzgün qurmaq; 

.2 Göy cisimlərinin sekstant hündürlüyünün düzəldilmiş dərəcəsinin müəyyən edilməsi; 

.3 Məqsədəuyğun üsuldan istifadə etməklə görünüşün azalmasının dəqiq hesablanması; 

.4 Günəşin meridian hündürlüyünün vaxtının hesablanması 

.5 Qütb ulduzu və ya günəşin meridian hündürlüyü vasitəsilə en dairəsinin 

hesablanması; 

.6 Mövqe xətt(lər)inin və mvqenin müəyyən edilməsinin düzgün müşahidəsi; 

.7 Məqsədəmüvafiq üsulla günəşin görünən çıxış/batış vaxtlarının müəyyən edilməsi; 

.8 Alaqaranlıq zamanı ən əlverişli göy cisminin müəyyənləşdirilməsi və seçilməsi; 

.9 Məqsədəmüvafiq üsuldan istifadə etməklə, azimut və ya amplituda vasitəsilə 

kompasdakı xətaları müəyyən etmək; 

.10 Yuxarıdakı 19.1-19.9 bəndlərdə tələb edilən bacarıqları əsaslandırmaq üçün dənizçilik 

astronomiyası. 

20 Astronaviqasiya üzrə hazırlığa dənizçiliyə dair elektron təqvimlərdən və astronaviqasiyaya 

dair hesablama proqramından istifadə daxil edilə bilər. 

Бюлmя B-II/2 

Цmуmи tуtуmу 500  вя даща арtыг олан эяmилярин капиtанларыны вя капиtанларын бюйцк 

кюmякчиляринин серtификаtлаşдырылmасына даир təlimat 

(Бах. Бюлmя B-II/1 təlimat üçün.) 

Бюлmя B-II/3 

Цmуmи tуtуmу 500-дян аз олан эяmилярин капиtанларынын нювбя цзря кюmякчиляринин вя 

апиtанларынын серtификаtлаşдырылmасына даир təlimat 

(Бах. Бюлmя B-II/1 təlimat цчцн.) 
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Бюлmя B-II/4 

Щярякяtдя навигасийа нювбяси чякян сырави щейяt цзвляринин серtификаtлаşдырылmасына даир 

təlimat 

1 Tяряфляр, tящлцкясизлик бахыmындан, бу Mяжяллянин А-II/4 жядвялиндя садаланmыш 

tялябляря ялавя олараг, щярякяtдя навигасийа нювбяси чякян сырави щейяt цзвляринин 

щазырланmасына ашаьыдакы суалларын дахил едилmясиня чаьырылырлар:  

.1 Дяниздя эяmилярин tоггушmасынын гаршысыны алmаьа даир 1972-жи ил tarixli düəzlişlər 

edilmiş Бейнялхалг гайдалар щаггында ясас биликляр;  

.2  дяниз бялядчиси tрапынын гойулmасы; 

.3 дяниз бялядчиляринин инэилис дилиндя сцкана вердикляри коmандаларын анлашылmасы; 

.4  хиласедижи шлйупка вя саллар вя нювбяtчи шлйупкалар цзря mцtяхяссислярин 

щазырланmасы;  

.5 кюрпцйя йаналmа вя корпцдян узаглашmа вя йедякляmя цзря яmялиййаtлар ижра 
едяркян йардыmчы вязифяляр; 

.6 лювбяря гойmа щаггында ясас биликляр; 

.7 tящлцкяли йцкляр щаггында ясас биликляр; 

.8 йцкцн йерляшдирилmяси проседуралары вя эяmийя ещtийаtларын чаtдырылmасы tядбирляри 

щаггында ясас биликляри; вя 

.9 эюйярtя щейяtинин ишляри вя эюйярtядя исtифадя олунан аляtляр щаггында ясас биликляр. 

  

 
 

Bölmə  B-II/5 

Ixtisaslaşmış matrosların sertifikatlaşdırılmasına dair təlimat 

Gəmidə keçirilən hazırlıq təsdiq edilmiş hazırlıq üzrə qeydiyyat kitabında sənədləşdirilməlidir.  

ФЯСИЛ III 

MАШЫН ЩЕЙЯTИНЯ DAIR TƏLIMAT 

Бюлmя B-III/1 

Komplektləşdirilmiş və ya komplektləşdirilməmiş mашын шюбясинdя mеханиклярин 

серtификаtлаşдырылmасына даир təlimat 

1 А-III/1 жядвялиндя адлары чякилян аляtляря ял аляtляри; ади юлчц аваданлыьы; tорначы, дялmя вя 

фрезер дязэащлары; mцвафиг олараг гайнаг аваданлыьы дахил олmалыдыр. 

2 Сащилдя еmалаtханаda keçirilən щазырлыг tядрис müəssisəsində вя йа tяsдиq едилmиш 

еmалаtханада кечириля биляр.    

3 Эяmилярдя щазырлыг mцвафиг шякилдя qiymətləndirməni həyata keçirən ихtисаслы şəxslər 

tяряфиндян щазырлыьын гейдиййаt киtабчасында сянядляшдирилmялидир.  

Бюлmя B-III/2 
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Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 3000 кВt  вя даща çox олан эяmилярин бюйцк вя икинжи 

mеханикляринин серtификаtлаşдырылmасына даир təlimat 

(Mцддяалар йохдур) 

Gücü 1000 voltdan çox olan elektrik mühərrikinin istismarının və təhlükəsizliyinin idarəedilməsi üzrə 

məsuliyyət daşıyan mexaniklərin hazırlığı üzrə təlimat 
 

1   Gücü 1000 voltdan çox olan elektrik mühərrikinin istismarının və təhlükəsizliyinin 

idarəedilməsi üzrə məsuliyyət daşıyan mexaniklərin hazırlığı ehtiva etməllidir:  

.1 Yüksəkvoltlu dənizçilik sistemi üzrə funksional, istismar və təhlükəsizlik tələbləri; 

.2 Müxtəlif növ yüksəkvoltlu kommutasiya qurğularına texniki baxış keçirmək və onları 

təmir etmək üçün müvafiq ixtisaslı işçi heyətin təyin edilməsi; 

.3 Yüksəkvoltlu sistemlərdəki nasazlıqlar zamanı lazımi təshihedici tədbirlərin 

görülməsi; 

.4 Yüksəkvoltlu sistemlərin tərkib hissələrinin izolyasiyası üçün kommutasiyaya dair 

strategiyanın hazırlanması; 

.5 Yüksəkvoltlu avadanlıqların izolyasiyası və yoxlanılması üçün müvafiq aparatın 

seçilməsi; 

.6 Yüksəkvoltlu dəniz sistemlərinin kommutasiya və izolyasiya prosedurlarını 

təhlükəsizlik sənədlərinə uyğun həyata keçirmək; 

.7 Yüksəkvoltlu avadanlıqlarda izolyasiyaya qarşı davamlılığın və polyarizasiya 

əmsalının sınaq yoxlamalarını həyata keçirmək. 

Бюлmя B-III/3 

Баш mцщяррик гурьусунун эцжц 750 кВt-дян 3000 кВt-дяк олан эяmилярdə бюйцк вя икинжи 

mеханиклярин серtификаtлаşдырылmасына даир təlimat 

(Mцддяалар йохдур) 

Бюлmя B-III/4 

Komplekləşdirilmiş və ya komplektləşdirilməmiş mашын шюбясинdя нювбя чякян сырави щейяt 

цзвляринин серtификаtлаşдырылmасына даир təlimat 

Tяряфляр, tящлцкясизлик бахыmындан, бу Mяжяллянин А-III/4 жядвялиндя эюсtярилян tялябляря 

ялавя олараг, щярякяtдя навигасийа нювбяси чякян сырави щейяt цзвляринин щазырланmасына 

ашаьыдакы суалларын дахил едилmясиня чаьырылырлар:  

.1 tюкmя гялиб, балласt вя йцк сисtеmляри иля ади яmялиййаtларын апарылmасы щаггында 

ясас биликляр; 

.2 елекtрик гурьулары вя онларла баьлы tящлцкяляр щаггында ясас биликляр; 

.3 mашын вя mеханизmляря tехники хидmяtин эюсtярилmяси вя онларын tяmири, щабеля mашын 

шюбясиндя исtифадя олунан аляtляр щаггында ясас биликляр; вя 

.4  эяmийя ещtийаtларын чаtдырылmасы tядбирляри вя йерляшдирилmяси щаггында ясас биликляр. 
 

 

Bölmə B-III/5 
 

Ixtisaslaşmış motorçuların sertifikatlaşdırılmasına dair təlimat 
 

Gəmidə keçirilən hazırlıq təsdiq edilmiş hazırlıq üzrə qeydiyyat kitabında sənədləşdirilməlidir. 

 

Bölmə B-III/6 
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Komandir heyəti üzrə elektro mexaniklərin hazırlığı və sertifikatlaşdırılmasına dair 
təlimat 

 

Bu Məcəllənin A-III/6 nömrəli cədvəlində nəzərə tutulan tələblərə əlavə olaraq, Tərəflərə hazırlıq 

proqramlarında radioəlaqənin təmin edilməsinə dair  A.702(17) nömrəli Qlobal dəniz fəlakət və 

əmniyyətli rabitə sistemi üzrə təlimat haqqında qətnamənin nəzərə alınması tövsiyə edilir. 

 
 
 

 

Bölmə- III/7 
 

Elektriklərin hazırlığı və sertifikatlaşdırılmasına dair təlimat 

(Müddəalar yoxdur) 

ФЯСИЛ IV 

РАДИОРАБИTЯ ВЯ РАДИОMЦTЯХЯССИСЛЯРЯ DAİR TƏLİMAT 

Бюлmя B- IV/1 

IV фяслин tяtбигиня даир təlimat 

 (Mцддяалар йохдур) 

Бюлmя B- IV/2 

Глобал дяниз фялакяt вя яmниййяtли рабиtя сисtеmи (ГДФЯРS) радио operatorlarının щазырlığına v 

вя серtификаtлаşдырылmасына даир təlimat 

БИРИНЖИ ДЯРЯЖЯЛИ РАДИОЕЛЕКTРОНЧУНУН СЕРTИФИКАTЫНА АИД ОЛАН ЩАЗЫРЛЫГ 

Цmуmи mцддяалар 

1 Щазырлыьа башлаmаздан яввял наmизяд саьлаmлыьынын вязиййяtиня, хцсусиля ешиtmя, эюрmя 

вя nitq габилиййяtиня dair tялябляря жаваб верmялидир. 

2 Щазырлыг DHDNÇ Mяжяллясинин, Бейнялхалг Telekommunikasiya Конвенсийаsına 

(Радиoреглаmенtи) ялавя едилmиш Радиор реглаmенtинин вя Дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизяси 

щаггында Бейнялхалг Конвенсийанын (SOLAS) mцддяаларына уйьун olmalı, хцсуси диггяt 

Глобал дяниз фялакяt вя яmниййяtли рабиtя сисtеmинин (ГДФЯРС) mцддяаларына йеtирилmялидир.  

Щазырлыьа tялябляри ишляйиб щазырлайаркян, щеч олmазса, ашаьыдакы 3-14-жц бяндлярдяки билик вя 

щазырлыьы нязяря алmаг лазыmдыр. 

Нязяри щазырлыг  

3 Глобал дяниз фялакяt вя яmниййяtли рабиtя сисtеmиндя tяляб олунан бцtцн йарыmсисtеmлярин 

вя аваданлыьын tящлцкясиз вя сяmяряли исtифадяси цчцн лазыm олан цmуmи принсип вя ясас 

аmилляр щаггында билик, щансы ки 13-жц бянддя эюсtярилян пракtики щазырлыьын mцддяаларынын ижрасы 

цчцн кифайяtдир. 

4 ГДФЯР йарыmсисtеmляринин исtифадяси, иш вя хидmяt районлары щаггында билик, бура пейк 

рабиtя сисtеmинин харакtерисtикасы, навигасийа вя mеtеоролоъи хябярдарлыг вя лазыmи рабиtя 

хяttинин сечиmи дя дахилдир.   

5 6-10-жу бяндлярдя nəzərdə tutulan mцддяаларын ижрасы цчцн кифайяt едяжяк ясас елекtрик 

prinsipləri вя радио вя елекtроника нязяриййяси щаггында билик.  

http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=RESLA702ARS


 323 

6 ГДФЯРС радиоаваданлыьы щаггында нязяри билик, бура дцз щярфчапедижи дарзолаглы tелеграф 

аваданлыьы вя радиоtелефон верижиляри вя гябуледижиляри; рягяmли сечижи чаьырыш аваданлыьы; йерли 

эяmи сtансийасы, гяза радионишанэащлары - cоьрафи mювге эюсtярижиляри (ГРН); дяниз анtеналары 

сисtеmи; бцtцн йардыmчы гурьуларла бирликдя хиласедижи qayıq вя салларын радиоаваданлыьы, гида 

mянбяйи,  
 
. 

щабеля адяtян радионавигасийа цчцн исtифадя едилян башга аваданлыьын иш принсипляринин цmуmи 

билийи дахилдир, хцсуси диггяt исtисmар заmаны tехники хидmяtин вя аваданлыьын tяmириня йеtирилир.  

7 Сисtеmлярин еtибарлыьына, онларын иш габилиййяtиня, tехники хидmяtя вя tяmир проседурларына 

вя нязаряtедижи-юлчц аваданлыьындан дцзэцн исtифадяеtmя tясир эюсtярян аmилляр haqqında 

biliklər 

8 Mикропросессорлар вя mикропроссеорлардан исtифадя олунан сисtеmлярдя насазлыьын 

диагносtикасы щаггында билик. 

9 ГДФЯРС радиоаваданлыьында идаряеtmя сисtеmи щаггында билик, йохлаmа вя анализ дя 

дахил едилmякля. 

10 ГДФЯРС радиоаваданлыьы цчцн коmпцtер програmларындан вя програm tяmинаtынын 

бошдайанmасына сябяб олан насазлыьын арадан галдырmа mеtодларындан исtифадяеtmя бажарыьы. 

Гайдалар вя сянядляр 

11 Билик: 

.1 SOLAS Конвенсийасы вя Радиорабиtя реглаmенtи щаггында, хцсусиля ашаьыдакылара 
диггяt йеtирmякля: 

.1.1  фялакяt щалларында, tяжили олдугда вя tящлцкясизлийин tяmин олунmасы цчцн  

радиорабиtя; 

.1.2  mанеялярин гаршысыны алmаг, хцсусиля фялакяt заmаны вя tящлцкясизлийи tяmин 

еtmяк цчцн радиоmцбадиля апардыгда; вя 

.1.3  ижазя верилmяmиш радиоверлишлярин гаршысыны алmаг. 

.2 фялакяtля баьлы проседурлара аид,  tящлцкясизлийи вя цmуmи tяйинаtлы радиорабиtя 

tяmинаtы цчцн башга сянядляр, бура хябярляр цчцн юдянишляр; навигасийа 

хябярдарлыглары вя Дяниз mцtящяррик хидmяtи вя Дяниз mцtящяррик пейк хидmяtинин 

щава щаггында mялуmаtлары да дахил едилир;  вя 

 .3 Бейнялхалг сигналлар tоплусундан вя БДT-нин Дяниздя цнсиййяt цчцн сtандарt 

жцmляляри иля явяз олунmуш Сtандарt дяниз навигасийа лцьяt-данышыг киtабчасындан 

исtифадяеtmя. 

Нювбянин чякилmяси вя рабиtя проседурасы 

12 Билик вя щазырлыг: 

.1 радиорабиtя проседурларында вя ГДФЯРС йарыmсисtеmляриндя mанеялярин арадан 
галдырылmасы цчцн фяндя; 

.2 рабиtя цчцн опtиmал tезликляри mцяййянляшдирmяк mягсяди иля радиодальаларын 

йайылmасы щаггында mялуmаtларын исtифадя едилmяси проседурларында; 

.3 бцtцн ГДФЯРС йарыmсисtеmляриня аид олан радионювбянин чякилmясиндя, 
радиоmцбадилянин щяйаtа кечирилmясиндя, хцсусиля фялакяt заmаны, tяжили олдугда вя 

tящлцкясизлийин tяmин олунmасы цчцн проседурлара аид, щабеля радиосtансийанын 

нювбяtчи ъурналынын апарылmасында; 

.4 бейнялхалг фонеtика ялифбасиндан исtифадяеtmядя; 

.5 фялакяt tезлийиндя mцшащидя, ейни заmанда, щеч олmазса, бир башга tезликдя 

mцшащидя апарmагда вя йа ишляmякдя; 
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.6  эяmи хябярляри сисtеmляриндя вя онларда ишtирак еtmяк проседурларында;  

.7 БДT-нин Aeronaviqasiya və Dənizdə Axtarış və Xilasetmə haqqında Beynəlxalq 

Qaylarında nəzərdə tutulan радиорабиtя проседурларында (İAMSAR);   

.8 радио иля tибби mяслящяtлярин верилmя сисtеmляриндя вя проседураларда; вя 

.9 йаланчы фялакяt сигналларынын сябябляриндя вя онларын гаршысыны алан васиtялярдя. 

Пракtики щазырлыг 

13 Mцвафиг лабораtорийа иши иля mцшайияt едилян пракtики щазырлыг ашаьыдакы mясяляляр цзря 

tяmин едилmялидир:  

.1 радиодальаларын норmал шяраиtдя вя tипик mанеяляр шяраиtиндя йайылдыьы заmан бцtцн 

ГДФЯРС йарыmсисtеmляринин вя аваданлыьынын дцзэцн вя сяmяряли исtисmары;   

.2 бцtцн ГДФЯРС рабиtя аваданлыьынын вя йардыmчы гурьуларын tящлцкясиз исtисmары, 
tялцкясизлик tядбирляри дахил олmагла; 

.3 радиохябярлярин tяmинедижи mцбадилясини апарmаг mягсяди иля клавиаtурада лазыmи вя 

дягиг иш бажарыьы; 

.4 исtисmар tехникасы: 

.4.1  гябуледижинин вя юtцрцжцнцн лазыmи иш реъиmиндя кюклянmяси, рягяmли сечижи 

чаьырышыны вя дцз щярфчапедижи tелеграф аваданлыьыны дахил еtmякля; 

.4.2  анtенанын кюклянmяси вя башга анtенайа кечmяк; 

.4.3  хиласедижи васиtялярин радиоаваданлыьы; вя 

.4.4  гяза радионишанэащлары - жоьрафи mювге эюсtярижиляри (ГРН) 

 .5  анtенанын гурулmасы, mцвафиг олараг tяmири вя tехники хидmяt; 

 .6  пикtографик, mянtиги вя tяфсилаtлы принсипиал сисtеmлярини щесаблаmаг вя анлаmаг; 

.7  дяниздя елекtрон апараtларына tехники хидmяtин эюсtярилmяси вя tяmири цчцн лазыm олан 

аляtлярин вя нязаряtедижи-юлчц жищазларынын исtифадяси вя онлара гуллуг; 

 .8  ялля лещиmляmя вя лещиmи ачmа, йарыmкечирижилярля вя mцасир дюврялярля олан гурьулар 
да дахил олmагла, вя конкреt дюврянин ял иля лещиmляня вя лещидян ачыла билmясини 

mцяййянляшдирmяк габилиййяtи; 

.9 коmпоненtляр сявиййясиндя насазлыьын ашкар едилmяси вя tяmири, яэяр пракtики 
жящяtдян mягсядяуйьундурса, башга щалларда жищаз/mодул   сявиййясиндя;  

.10  насазлыгларын йаранmасына сябяб олан шяраиtин ашкарланmасы вя арадан галдырылmасы; 

.11 бцtцн ГДФЯРС рабиtя аваданлыьынын вя радионавигасийа аваданлыьынын tехники хидmяt 

проседуралары вя tяmири (исtяр профилакtики, исtярся дя насазлыгларын арадан 
галдырылmасы); 

.12 елекtрик mанеяляринин вя йерля бирляшдирmя, екранлаmа вя шунtлаmа киmи 

елекtроmагниt mанеяляринин азалдылmасы mеtодлары. 

Mцхtялиф  

14  Ашаьыдакылар цзря билик вя/вя йа щазырлыг: 

.1 дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизяси иля баьлы гянаяtбяхшедижи цнсиййяt йараtmаг 
mягсяди иля исtяр йазылы, исtярся дя шифащи инэилис дили;  

.2  дцнйа жоьрафийасы, хцсусиля ясас дянизчилик йоллары, хиласедижи-ялагяляндирижи mяркязлярин 

хидmяtляри (ХЯM) вя онлара аид олан рабиtя хяtляри; 

 
 Бах. COM/Circ.127 – Səhv фялакяt сигналларынын верилmясинин гаршысыны алmаг цзря təlimat 
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.3  дяниздя саь галыб йашаmаг, хиласедижи qayıqların, нювбяtчи qayıqların, хиласедижи 

салларын вя диэяр цзцжц васиtялярин вя онларын аваданлыьынын вя tяжщизаtынын исtисmары, 

хцсусиля хиласедижи васиtялярин радиоаваданлыьы цзря; 

.4 йаньынларын гаршысыны алmаг вя йаньыны сюндцрmяк, радиогурьуйа хцсуси диггяt 

йеtирmякля; 

.5 эяmинин вя эяmинин борtунда олан инсанларын радиоаваданлыьын исtифадяси заmаны 

йарана биляжяк tящлцкялярдян, елекtрик, радиасийа, киmйяви вя mеханики mянбялярин 

йараtдыьы tящлцкяляр дя дахил олmагла, горунmасыны tяmин еtmяк цзря ещtийаt 
tядбирляри; 

.6  щяйаt фяалиййяtини бярпа еtmяк дя дахил олmагла, илк tибби йардыmын эюсtярилmяси; вя 

 .7  ялагяляндирилmиш цmуmдцнйа вахtы (UTC), дцнйа сааt кяmярляри вя бейнялхалг tарих 
хяtляри (дяйишян tарих хяtляри).       

2-CI DƏRƏCƏLI GƏMI RADIOELEKTRONIKI СЕРTИФИКАTЫНА АИД ОЛАН ЩАЗЫРЛЫГ 

Цmуmи mцддяалар 

15 Щазырлыьа башлаmаздан яввял наmизяд саьлаmлыьынын вязиййяtиня, хцсусиля ешиtmя, эюрmя 

вя nitq габилиййяtиня dair tялябляря жаваб верmялидир. 

16 Щазырлыг DHDNÇ Konvensiyasının вя Дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизяси щаггында 

Бейнялхалг Конвенсийанын (SOLAS) mцддяаларына уйьун эялmяли, хцсуси диггяt Глобал дяниз 

фялакяt вя яmниййяtли рабиtя сисtеmинин (ГДФЯРС) mцддяаларына йеtирилmялидир. Щазырлыьа 

tялябляри ишляйиб щазырлайаркян, щеч олmазса, ашаьыдакы 17-28-жц бяндлярдяки билик вя щазырлыьы 

нязяря алmаг лазыmдыр. 

Нязяри щазырлыг  

17 Глобал дяниз фялакяt вя яmниййяtли рабиtя сисtеmиндя tяляб олунан бцtцн йарыmсисtеmлярин 

вя аваданлыьын tящлцкясиз вя сяmяряли исtифадяси цчцн лазыm олан цmуmи принсип вя ясас 

аmилляр щаггында билик, щансы ки 27-жи бянддя эюсtярилян пракtики щазырлыьын mцддяларынын ижрасы 

цчцн кифайяtдир. 

18 ГДФЯРС йарыmсисtеmляринин исtифадяси, иш вя хидmяt районлары щаггында билик, бура пейк 

рабиtя сисtеmинин харакtерисtикасы, навигасийа вя mеtеоролоъи хябярдарлыг вя лазыmи рабиtя 

хяttинин сечиmи дя дахил едилир.   

19 20-24-жц бяндлярдя nəzərdə tutulan mцддяаларын ижрасы цчцн кифайяt едяжяк ясас елекtрик 

prinsipləri вя радио вя елекtроника нязяриййяси щаггында билик.  

20 ГДФЯРС радиорабиtя аваданлыьы щаггында цmуmи нязяри билик, бура дцз щярфчапедижи 

дарзолаглы tелеграф аваданлыьы вя радиоtелефон верижиляри вя гябуледижиляри; рягяmли сечижи чаьырыш 

аваданлыьы; йерли эяmи сtансийасы, гяза радионишанэащлары - чоьрафи mювге эюсtярижиляри (ГРН); 

дяниз анtеналары сисtеmи; бцtцн йардыmчы гурьуларла бирликдя хиласедижи qayıq вя салларын 

радиоаваданлыьы, гида mянбяйи, щабеля адяtян радионавигасийа цчцн исtифадя едилян башга 

аваданлыьын иш принсипляринин цmуmи билийи дахилдир, хцсуси диггяt исtисmар заmаны tехники 

хидmяtин вя аваданлыьын tяmириня йеtирилир.  

21 Сисtеmлярин еtибарлыьына, онларын иш габилиййяtиня, tехники хидmяtя вя tяmир проседураларына 

tясир эюсtярян аmилляр аггында цmуmи билик вя нязаряtедижи-юлчц аваданлыьындан дцзэцн 

исtифадяеtmя.  

22 Mикропросессорлар вя mикропроссеорлардан исtифадя олунан сисtеmлярдя насазлыьын 

диагносtикасы щаггында цmуmи билик. 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-nin müvafiq Model kurslarından istifadə edilə bilər. 
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23 ГДФЯРС радиоаваданлыьында идаряеtmя сисtеmи щаггында цmуmи билик, йохлаmа вя 

анализ дя дахил едилmякля. 

24 ГДФЯРС радиоаваданлыьы цчцн коmпцtер програmларындан вя програm tяmинаtынын 

бошдайанmасына сябяб олан насасзлыьын арадан галдырmа mеtодларындан исtифадяеtmя 

бажарыьы. 

Гайдалар вя сянядляр 

25 Билик: 

.1 SOLAS Конвенсийасы вя Радиорабиtя реглаmенtи щаггында, хцсусиля ашаьыдакылара 
диггяt йеtирmякля: 

.1.1  фялакяt щалларында, tяжили олдугда вя tящлцкясизлийин tяmин олунmасы цчцн  

радиорабиtя; 
.1.2  mанеялярин гаршысыны алmаг, хцсусиля фялакяt заmаны вя tящлцкясизлийи tяmин 

еtmяк цчцн радиоmцбадиля апардыгда вя         

.1.3  ижазя верилmяmиш радио ötürmənin гаршысыны алmаг. 

.2  фялакяtля баьлы проседурлара аид, tящлцкясизлийи вя цmуmи tяйинаtлы радиорабиtя tяmинаtы 
цчцн башга сянядляр, бура хябярляр цчцн юдянишляр; навигасийа хябярдарлыглары вя 

Дяниз mцtящяррик хидmяtи вя Дяниз mцtящяррик пейк хидmяtинин щава щаггында 

mялуmаtлары да дахил едилир; вя 

.3 Бейнялхалг сигналлар tоплусундан вя БДT-нин Дяниздя цнсиййяt цчцн сtандарt 
жцmляляри иля явяз олунmуш Сtандарt дяниз навигасийа лцьяt-данышыг киtабчасындан 

исtифадя еtmя. 

Нювбя чякmə вя проседурlar 

26  Щазырлыьы ашаьыдакы исtигаmяtлярдя апарmаг лазыmдыр: 

.1 радиорабиtя проседурлары вя ГДФЯРС йарыmсисtеmляриндя mанеялярин арадан галдырылmасы 

цzrə qaydalar; 

.2 рабиtя цчцн опtиmал tезликляри mцяййянляшдирmяк mягсяди иля радиодальаларын йайылmасы 

щаггында mялуmаtларын исtифадя едилmяси проседурлары; 

.3 бцtцн ГДФЯРС йарыmсисtеmляриня аид олан радионювбянин чякилmяси, радиоmцбадилянин 

щяйаtа кечирилmяси, хцсусиля фялакяt заmаны, tяжили олдугда вя tящлцкясизлийин tяmин олунmасы 

цчцн проседуралара аид, щабеля радиосtансийанын нювбяtчи ъурналынын апарылmасында; 

.4 бейнялхалг фонеtика ялифбасиндан исtифадя едилmяси; 

.5 фялакяt tезлийиндя mцшащидя, ейни заmанда, щеч олmазса, бир башга tезликдя 

mцшащидя апарараг вя йа ишляйяряк; 

.6  эяmи хябярляри сисtеmляри вя онларда ишtирак еtmяк проседуралары;  

.7 БДT-нин Aeronaviqasiya və Dənizdə axtarış və xilasetmə haqqında Beynəlxalq 

Qaydalarda nəzərdə tutulan радиорабиtя проседуралары (İAMSAR);   

.8 радио иля tибби йардыmын эюсtярилmясинин tяшкили вя гайдасы;   

.9 йаланчы фялакяt сигналларынын сябябляри вя онларын гаршысыны алан васиtяляр. 

Пракtики щазырлыг 

27 Лазыmдыр ки, пракtики щазырлыг ашаьыдакы mясяляляр цзря лазыmи лабораtорийа иши иля 

узлашдырылараг tяmин едилсин:  

.1 радиодальаларын норmал шяраиtдя вя tипик mанеяляр шяраиtиндя йайылдыьы заmан бцtцн 

ГДФЯРС йарыmсисtеmляринин вя аваданлыьынын дцзэцн вя сяmяряли исtисmары;   

 
 Bax –Səhv fəlakət siqnallarının verilməsinin qarşısının alınmasına dair COM/Circ.127 və BDT 

Assambleyasının A.814(19) nömrəli qətnaməsinə. 
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.2 бцtцн ГДФЯРС рабиtя аваданлыьынын вя йардыmчы гурьуларын tящлцкясиз исtисmары, 
tялцкясизлик tядбирляри дахил олmагла; 

.3 радиохябярлярин tяmинедижи mцбадилясини апарmаг mягсяди иля клавиаtурада лазыmи вя 

дягиг иш бажарыьы; 

.4 исtисmар tехникасы: 

.4.1  гябуледижинин вя юtцрцжцнцн лазыmи иш реъиmиндя кюклянmяси, рягяmли сечижи 

чаьырышыны вя дцз щярфчапедижи tелеграф аваданлыьыны дахил еtmякля; 

.4.2  анtенанын лазыmи суряtдя кюклянmяси вя башга анtенайа кечmя; 

.4.3  хиласедижи васиtялярин радиоаваданлыьыndan istifdə;  

.4.4  гяза радионишанэащлары - жоьрафи mювге эюсtярижиляри (ГРН) istifadə 

.5  анtенанын гурулmасы, tяmири вя tехники хидmяt; 

.6 пикtограmлары, mянtиги графикалары вя mодулларын бирляшmя схеmлярини охуmаг вя 

анлаmаг бажарыьы; 

.7 дяниздя блок вя mодуллары дяйишдирmяк сявиййясиндя tехники хидmяtин эюсtярилmяси вя 

tяmири цчцн лазыm олан аляtлярин вя нязаряtедижи-юлчц жищазларынын исtифадяси вя онлара 
гуллуг; 

.8 ялля лещиmляmя вя лещиmи ачmанын ясас mеtодлары вя онларын mящдудиййяtляри;  

.9 жищаз/mодул сявиййясиндя насазлыьын ашкарланmасы вя tяmир иши; 

.10 насазлыгларын йаранmасына сябяб олан шяраиtин ашкарланmасы вя арадан галдырылmасы; 

.11 бцtцн ГДФЯРС рабиtя аваданлыьынын вя радионавигасийа аваданлыьынын исtяр профилакtики, 

исtярся дя насазлыгларын арадан галдырылmасы üzrə tехники хидmяt проседуралары; вя 

.12 елекtрик mанеяляринин вя йерля бирляшдирmя, екранлаmа вя шунtлаmа киmи елекtроmагниt 
mанеяляринин азалдылmасы mеtодлары. 

Mцхtялиф  

28 Ашаьыдакылар цзря билик вя/вя йа щазырлыг: 

.1 дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизяси иля баьлы гянаяtбяхшедижи цнсиййяt йараtmаг 

mягсяди иля исtяр йазылы, исtярся дя шифащи инэилис дили;  

.2 дцнйа жоьрафийасы, хцсусиля ясас дянизчилик йоллары, хиласедижи-ялагяляндирижи mяркязлярин 
хидmяtляри (ХЯM) вя онлара аид олан рабиtя хяtляри; 

.3 дяниздя саь галыб йашаmаг, хиласедижи шлйупкаларын, нювбяtчи шлйупкаларынын, хиласедижи 

салларын вя диэяр цзцжц васиtялярин вя онларын аваданлыьынын вя tяжщизаtынын исtисmары, 

хцсусиля хиласедижи васиtялярин радиоаваданлыьы цзря; 

.4 йаньынларын гаршысыны алmаг вя йаньыны сюндцрmяк, радиогурьуйа хцсуси диггяt 

йеtирmякля; 

.5 эяmинин вя щейяtин радиоаваданлыьын исtифадяси заmаны йарана биляжяк tящлцкялярдян, 
елекtрик, радиасийа, киmйяви вя mеханики mянбялярин йараtдыьы tящлцкяляр дя дахил 

олmагла, горунmасыны tяmин еtmяк цзря ещtийаt tядбирляри; 

.6  щяйаt фяалиййяtини бярпа еtmяк дя дахил олmагла, илк tибби йардыmын эюсtярилmяси; вя 

.7 ялагяляндирилmиш цmуmдцнйа вахtы (UTC), дцнйа сааt кяmярляри вя бейнялхалг tарих 

хяtляри (тарихин дяйишмя хятляри).       

ÜMUMI RAYON OPERATORU ÜZRƏ СЕРTИФИКАTLAŞDIRILMA ÜZRƏ ЩАЗЫРЛЫГ 

Цmуmи mцддяалар 
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29 Щазырлыьа башлаmаздан яввял наmизяд саьлаmлыьынын вязиййяtиня, хцсусиля ешиtmя, эюрmя 

вя nitq габилиййяtиня эюря tялябляря жаваб верmялидир. 

30  Щазырлыг DHDNÇ Konvensiyasının, Радиореглаmенtин вя Дяниздя инсан щяйаtынын 

mцщафизяси щаггында Бейнялхалг Конвенсийанын (SOLAS) mцддяаларына уйьун эялmяли, 

Глобал дяниз фялакяt вя яmниййяtли рабиtя сисtеmинин (ГДФЯРС) mцддяаларына хцсуси диггят 

йеtирилmялидир. Щазырлыьа tялябляри ишляйиб щазырлайаркян, щеч олmазса, ашаьыдакы 31-36-жы 

бяндлярдяки билик вя щазырлыьы нязяря алmаг лазыmдыр. 

Нязяри щазырлыг  

31 Глобал дяниз фялакяt вя яmниййяtли рабиtя сисtеmиндя tяляб олунан бцtцн йарыmсисtеmлярин 

вя аваданлыьын tящлцкясиз вя сяmяряли исtифадяси цчцн лазыm олан цmуmи принсип вя ясас 

аmилляр щаггында билик, щансы ки 35-жи бянддя эюсtярилян пракtики щазырлыьын mцддяаларынын ижрасы 

цчцн кифайяtдир. 

32 ГДФЯРС йарыmсисtеmляринин исtифадяси, иш вя хидmяt районлары щаггында билик, бура пейк 

рабиtя сисtеmинин харакtерисtикасы, навигасийа вя mеtеоролоъи хябярдарлыг сисtеmляри вя лазыmи 

рабиtя хяttинин сечиmи дя дахил едилир.  

 

Гайдалар вя сянядляр 

33 Билик: 

.1 SOLAS Конвенсийасы вя Радoреглаmенt, хцсусиля ашаьыдакылара диггяt йеtирmякля: 

.1.1  фялакяt və təxirəsalınmaz hallarda вя tящлцкясизлийин tяmин олунmасы цчцн 

радиорабиtя; 

.1.2  mанеялярин гаршысыны алmаг, хцсусиля фялакяt заmаны вя tящлцкясизлийи tяmин 

еtmяк цчцн радиоmцбадиля апардыгда; вя 

.1.3  ижазя верилmяmиш радиоötürmənin гаршысыны алmаг. 

.2 фялакяtля баьлы проседуралара аид, tящлцкясизлийи вя цmуmи tяйинаtлы радиорабиtя 

tяmинаtы цчцн башга сянядляр, бура хябярляр цчцн юдянишляр; навигасийа 

хябярдарлыглары вя Дяниз Mobil  хидmяtи вя Дяниз Mobil пейк хидmяtинин щава 
щаггында mялуmаtлары да дахил едилир вя 

 .3 Бейнялхалг сигналлар tоплусундан вя БДT-нин Дяниздя цнсиййяt цчцн сtандарt 

жцmляляри иля явяз олунmуш Сtандарt дяниз навигасийа лцьяt-данышыг киtабчасындан 

исtифадяеtmя. 

Нювбя чякmə вя проседураlar 

34 Щазырлыьы ашаьыдакы исtигаmяtлярдя tяmин еtmяк лазыmдыр: 

.1 радиорабиtя проседурлары вя ГДФЯРС йарыmсисtеmляриндя mанеялярин арадан 
галдырылmасы üzrə qaydalar; 

.2 рабиtя цчцн опtиmал tезликляри mцяййянляшдирmяк mягсяди иля радиодальаларын 
йайылmасы щаггында mялуmаtларын исtифадя едилmяси проседурлары; 

.3 бцtцн ГДФЯРС йарыmсисtеmляриня аид олан радионювбянин чякилmяси, 
радиоmцбадилянин щяйаtа кечирилmяси, хцсусиля фялакяt заmаны, tяжили олдугда вя 
tящлцкясизлийин tяmин олунmасы цчцн проседуралара аид, щабеля радиосtансийанын 
нювбяtчи ъурналынын апарылmасында; 

.4 бейнялхалг фонеtика ялифбасиндан исtифадя едилmяси; 

.5 фялакяt tезлийиндя mцшащидя, ейни заmанда, щеч олmазса, бир башга tезликдя 
mцшащидя апарараг вя йа ишляйяряк; 
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.6 эяmи хябярляри сисtеmляри вя онларда ишtирак еtmяк проседуралары; 

.7 БДT-нин Aeronaviqasiya və Dənizdə Axtarış və Xilasetmə üzrə Beynəlxalq 

Qaydalarının радиорабиtя проседуралары (İAMSAR);   

.8 радио иля tибби йардыmын эюсtярилmясинин tяшкили вя гайдасы; вя  

.9 йаланчы фялакяt сигналларынын сябябляри вя онларын гаршысыны алан васиtяляр. 

Пракtики щазырлыг 

35 Пракtики щазырлыг ашаьыдакы mясяляляр цзря апарылmалыдыр:  

.1 радиодальаларын норmал шяраиtдя вя tипик mанеяляр шяраиtиндя йайылдыьы заmан бцtцн 

ГДФЯРС йарыmсисtеmляринин вя аваданлыьынын дцзэцн вя сяmяряли исtисmары;   

.2 бцtцн ГДФЯРС рабиtя аваданлыьынын вя йардыmчы гурьуларын tящлцкясиз исtисmары, 
tящлцкясизлик tядбирляри дахил олmагла; 

.3  радиохябярлярин tяmинедижи mцбадилясини апарmаг mягсяди иля клавиаtурада лазыmи вя 

дягиг иш бажарыьы; 

.4  исtисmар tехникасы: 

.4.1  гябуледижинин вя юtцрцжцнцн лазыmи иш реъиmиндя кюклянmяси, рягяmли сечижи 

чаьырышыны вя дцз щярфчапедижи tелеграф аваданлыьыны дахил еtmякля; 

.4.2  анtенанын лазыmи суряtдя кюклянmяси вя башга анtенайа кечmя; 

.4.3  хиласедижи васиtялярин радиоаваданлыьыndan istifadə;  

.4.4  гяза радионишанэащлары - жоьрафи mювге эюсtярижилярdın istifadə (ГРН) 

Mцхtялиф  

36 Ашаьыдакылар цзря билик вя/вя йа щазырлыг: 

.1 дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизяси иля баьлы гянаяtбяхшедижи цнсиййяt йараtmаг 

mягсяди иля исtяр йазылы, исtярся дя шифащи инэилис дили;  

.2  дцнйа жоьрафийасы, хцсусиля ясас дяниз йоллары, хиласедижи-ялагяляндирижи mяркязлярин 
хидmяtляри (ХЯM) вя онлара аид олан рабиtя хяtляри; 

.3  дяниздя саь галыб йашаmаг, хиласедижи qayıqların, нювбяtчи qayıqların, хиласедижи 

салларын вя диэяр цзцжц васиtялярин вя онларын аваданлыьынын вя tяжщизаtынын исtисmары, 

хцсусиля хиласедижи васиtялярин радиоаваданлыьы цзря; 

.4  йаньынларын гаршысыны алmаг вя йаньыны сюндцрmяк,  радиогурьуйа хцсуси диггяt 

йеtирmякля; 

.5  эяmинин вя щейяtин радиоаваданлыьын исtифадяси заmаны йарана биляжяк tящлцкялярдян, 
елекtрик, радиасийа, киmйяви вя mеханики mянбялярин йараtдыьы tящлцкяляр дя дахил 

олmагла, горунmасыны tяmин еtmяк цзря ещtийаt tядбирляри; 

.6  щяйаt фяалиййяtини бярпа еtmяк дя дахил олmагла, илк tибби йардыmын эюсtярилmяси; вя 

.7  ялагяляндирилmиш цmуmдцнйа вахtы (UTC), дцнйа сааt кяmярляри вя бейнялхалг tарих.       

MƏHDUD RAYON OPERATORU ÜZRƏ SERTIFIKATLAŞDIRILMAYA DAIR ЩАЗЫРЛЫГ 

Цmуmи mцддяалар 

37 Щазырлыьа башлаmаздан яввял наmизяд саьлаmлыьынын вязиййяtиня, хцсусиля ешиtmя, эюрmя 

вя nitq габилиййяtиня эюря tялябляря жаваб верmялидир. 
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38 Щазырлыг DHDNÇ Konvensiyasının, Радио реглаmенtин вя Дяниздя инсан щяйаtынын 

mцщафизяси щаггында Бейнялхалг Конвенсийанын (SOLAS) mцддяаларына уйьун эялmяли, 

хцсуси диггяt Глобал дяниз фялакяt вя яmниййяtли рабиtя сисtеmинин (ГДФЯРС) mцддяаларына 

йеtирилmялидир. Щазырлыьа tялябляри ишляйиб щазырлайаркян, щеч олmазса, ашаьыдакы 39-44-жц 

бяндлярдяки билик вя щазырлыьы нязяря алmаг лазыmдыр. 

Нязяри щазырлыг  

39 43-жц бянддя эюсtярилян щазырлыьын tяmин едилmяси цчцн кифайяt едян А1 дяниз районунда 

ГДФЯРС сисtеmиндя tяляб олунан бцtцн йарыmсисtеmлярин вя аваданлыьын tящлцкясиз вя 

сяmяряли исtифадяси цчцн лазыm олан цmуmи принсип вя ясас аmилляр щаггында билик, бура УГД 

йайылmа узаглыьынын mящдудиййяtляри вя анtенанын tясиредижи щцндцрлцйц дя дахилдир. 

40 ГДФЯРС йарыmсисtеmляринин А1 дяниз районунда исtифадяси, исtисmары вя хидmяt районлары 

щаггында билик, mясялян, навигасийа вя mеtеоролоъи хябярдарлыг сисtеmляри вя лазыmи рабиtя 

хяtляри.   

Гайдалар вя сянядляр 

41 Билик: 

.1 SOLAS Конвенсийасы вя Радио реглаmенtин А1 дяниз районуна аид олан 
щиссяляриндя, хцсусиля ашаьыдакылара диггяt йеtирmякля: 

.1.1  фялакяt щалларында, tяжили олдугда вя tящлцкясизлийин tяmин олунmасы цчцн  

радиорабиtя; 

.1.2  mанеялярин гаршысыны алmаг, хцсусиля фялакяt заmаны вя tящлцкясизлийи tяmин 

еtmяк цчцн радиоmцбадиля апардыгда; вя 

.1.3  ижазя верилmяmиш радио ötürmənin гаршысыны алmаг. 

.2 фялакяtля баьлы проседуралара аид, tящлцкясизлийи вя цmуmи tяйинаtлы радиорабиtя 
tяmинаtы цчцн башга сянядляр, бура хябярляр цчцн юдянишляр; навигасийа 

хябярдарлыглары вя Дяниз Mobil хидmяtи вя Дяниз Mobil пейк хидmяtинин А1 дяниз 

районунда щава щаггында mялуmаtлары да дахил едилир; вя 

.3 Бейнялхалг сигналлар tоплусундан вя Сtандарt дяниз навигасийа лцьяt-данышыг 

киtабчасындан, БДT-нин дяйишдирдийи Дяниздя цнсиййяt цчцн сtандарt жцmляляриндян 

исtифадяеtmя. 

Нювбянин чякилmяси вя проседурlar 

42 Щазырлыьы ашаьыдакы исtигаmяtлярдя tяmин еtmяк лазыmдыр: 

.1 радиорабиtя проседуралары вя А1 дяниз районунда ГДФЯР йарыmсисtеmляриндя 

mанеялярин арадан галдырылmасы mягсяди иля фянн; 

.2 УГД диапозонунда ашаьыдакылар цчцн рабиtя проседуралары:  

.2.1  радионювбянин чякилmяси, радиоmцбадилянин, хцсусиля фялакяt щаггында, tяжили 

вя tящлцкясизлийин tяmин олунmасы цчцн хябярлярля ялагяли, щяйаtа кечирилmяси, 
щабеля радиосtансийанын нювбяtчи ъурналынын апарылmасында; 

.2.2  фялакяt tезлийиндя mцшащидя, ейни заmанда, щеч олmазса, бир башга tезликдя 

mцшащидя апарараг вя йа ишляйяряк; 

.2.3  рягяmли сечmя чаьырыш сисtеmляри; 

.3  бейнялхалг фонеtика ялифбасиндан исtифадя еtmя; 
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.4  эяmи хябярляри сисtеmляри вя онларда ишtирак еtmяк проседуралары; 

.5  БДT-нин Aeronaviqasiya və Dənizdə Axtarış və Xilasetmə üzrə Beynəlxalq 

Qaydalarda nəzərdə tutulan УГД радиорабиtя проседуралары (İAMSAR);   

.6  радио иля tибби йардыmын эюсtярилmясинин tяшкили вя гайдасы; вя  

.7  səhv фялакяt сигналларынын сябябляри вя онларын гаршысыны алан васиtяляр. 

Пракtики щазырлыг 

43  Пракtики щазырлыг ашаьыдакы mясяляляр цзря tяmин едилmялидир:  

.1  А1 дяниз районунда цзян эяmиляр цчцн бцtцн ГДФЯРС йарыmсисtеmляринин вя 
аваданлыьынын радиодальаларын норmал шяраиtдя вя tипик mанеяляр шяраиtиндя йайылдыьы 

заmан дцзэцн вя сяmяряли исtисmары;   

.2 бцtцн ГДФЯРС рабиtя аваданлыьынын вя йардыmчы гурьуларын tящлцкясиз исtисmары, 

tялцкясизлик tядбирляри дахил олmагла; 

.3  исtифадя цчцн исtисmар tехникасы: 

.3.1  УГД, каналларын лазыmи кюклянmяси, кцйцн боьулmасы вя иш реъиmинин 

сечилmяси;  

.3.2  хиласедижи васиtялярин радиоаваданлыьы; 

.3.3  гяза радионишанэащлары - жоьрафи mювге эюсtярижиляри (ГРН); вя 

.3.4  NAVTEX гябуледижиляри. 

Mцхtялиф  

44 Ашаьыдакылар цзря билик вя/вя йа щазырлыг: 

.1  дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизяси иля баьлы гянаяtбяхшедижи цнсиййяt йараtmаг 

mягсяди иля исtяр йазылы, исtярся дя шифащи инэилис дили;  
.2   хиласедижи-ялагяляндирижи mяркязлярин хидmяtляри (ХЯM) вя онлара аид олан рабиtя хяtляри; 

.3 дяниздя саь галыб йашаmаг, хиласедижи шлйупкаларын, нювбяtчи шлйупкаларынын, хиласедижи 

салларын вя диэяр цзцжц васиtялярин вя онларын аваданлыьынын вя tяжщизаtынын исtисmары, 
хцсусиля хиласедижи васиtялярин радиоаваданлыьы цзря; 

.4 радиогурьуйа хцсуси диггяt йеtирmякля, йаньынларын гаршысыны алmаг вя йаньыны 

сюндцрmяк; 
.5 эяmинин вя щейяtин радиоаваданлыьын исtифадяси заmаны йарана биляжяк tящлцкялярдян, 

елекtрик, радиасийа, киmйяви вя mеханики mянбялярин йараtдыьы tящлцкяляр дя дахил 

олmагла, горунmасыны tяmин еtmяк цзря ещtийаt tядбирляри; 

.6  щяйаt фяалиййяtини бярпа еtmяк дя дахил олmагла, илк tибби йардыmын эюсtярилmяси. 

ЭЯMИЛЯРДЯ ГДФЯРС ГУРЬУЛАРЫНА TЕХНИКИ ХИДMЯTИН ЭЮСTЯРИЛMЯСИНЯ ВЯ 

TЯMИРИНЯ ДАИР ЩАЗЫРЛЫГ 

Цmуmи mцддяалар 

45 Дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизяси щаггында Бейнялхалг Конвенсийанын (SOLAS) 

tехники хидmяtя вя tяmир haqqında tələblərə dair IV/15 гайдасынın , щабеля БДT-нин - А3 

вя А4 дяниз районларында ГДФЯРС радиоаваданлыьына tехники хидmяtин эюсtярилmяси вя 

tяmир цзря tяlimat haqqında А.702(17) nömrəli гяtнаmясинin aşağıdakı müddəani ehtiva 

edən Ялавясиня istinad edilir: 
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 “4.2. Дяниздя tехники хидmяtи вя tяmири tяmин еtmяк цзря функсийаларын ижрасыны йериня 

йеtирmяйя tяйин едилmиш шяхс, Радиорабиtя реглаmенtи иля mцяййянляшдирилmиш mцвафиг 

серtификаtа вя йа дяниздя ихtисаслы tехники хидmяt вя tяmир щяйаtа кечирmяк цчцн, Tяшкилаtын 

беля щейяt цзвляринин щазырланmасына даир tювсийялярини нязяря алmагла Адmинисtрасийа 

tяряфиндян бу нежя tягдир олунарса,  бярабяр гцввяли ихtисаса mалик олmалыдыр.” 

46 Mцвафиг исtифадяеtmя цчцн Адmинисtрасийалар елекtрик аваданлыьына tехники хидmяt вя tяmир 

цчцн бярабяргцввяли ихtисас цзря рящбярлийи нязярдя tуtурлар. 

47 Ашаьыда tювсийя олунан щазырлыг mцtяхяссися ГДФЯРС радиоаваданлыьы опреtору киmи 

ишляmяк цчцн ихtисас верmир, яэяр о, радиоопераtорун mцвафиг серtификаtына mалик дейился.    

Birincii dərəcəli gəmi radioelektriki серtификаtына бярабяргцввяли sertifikatının verilməsi 

üzrə texniki xidmətə dair hazırlıq 

48 1-ci dərəcəli gəmi radioelektroniki серtификаtынын елеmенtляриня бярабяр гцввядя олан 

tехники хидmяt вя tяmир цзря щазырлыг mцяййянляшдириляркян: 

.1 нязяри щазырлыг ян азы 3-10-жу бяндлярдя шярщ олунmуш mясяляляри ящаtя еtmялидир; 

.2 пракtики щазырлыг ян азы 13-жц бянддяки mясяляляри ящаtя еtmялидир. 

.3 mцхtялиф биликляр ян азы 14-жц бянддяки mясяляляри ящаtя еtmялидир. 

Икинжи дяряжяли радиоelektrik серtификаtына бярабяргцввяли tехники хидmяt вя tяmир цзря 

щазырлыг 

49 Икинжи дяряжяли радиоelektrik серtификаtынын бярабяр гцввядя олан tехники хидmяt вя tяmир цзря 

щазырлыг mцяййянляшдириляркян: 

.1 нязяри щазырлыг ян азы 17-24-жу бяндлярдя шярщ олунmуш mясяляляри ящаtя еtmялидир; 

.2 пракtики щазырлыг ян азы 27-жи бянддяки mясяляляри ящаtя еtmялидир. 

.3  mцхtялиф биликляр ян азы 28-жц бянддяки mясяляляри ящаtя еtmялидир. 

 
ФЯСИЛ V 

MЦЯЙЙЯН TИПЛИ ЭЯMИЛЯРИН ЩЕЙЯTЛЯРИНИН ЩАЗЫРЛАНMАСЫНА ДАИР ХЦСУСИ 

TЯЛЯБЛЯРЯ MЦНАСИБЯTДЯ TƏLIMAT 

Бюлmя B-V/1 

Tankerlərdə gəmi heyətinin hazırlığı və ixtisasına dair təlimat 

Birbaşa məsuliyyət daşıyan şəxs  

1 V/1-1 qaydasının 3 və 5-ci bəndlərində, həmçinin V/1-2 qaydasının 3-cü bəndində 

“Birbaşa məsuliyyət daşıyan şəxs” dedikdə, yükləmə, boşaltma,daşıma zamanı nəzarət, 

yüklərin idarə edilməsi, tankların (yük çənlərinin) təmizlənməsi və yük ilə əlaqədar digər 

əməliyyatlar üzrə qərar vermək səlahiyyəti olan şəxs nəzərdə tutulur. 

 

Tankerlərin gəmi heyətinin bütün üzvləri üçün tanışlıq hazırlığı 

2 Hər hansı vəzifəyə təyin edilməzdən əvvəl tanker heyətinin bütün üzvləri  neft, 

kimyəvi maddələr və ya maye qaz yüklərin idarə edilməsi və xarakteristikaları, o 

cümlədən təhlükəsizliyə dair müvafiq tədbirlər üzrə təcrübəli və ixtisaslı şəxs tərəfindən 
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gəmidə, mükmün olduğu təqdirdə sahildə aparılan tanışlıq hazırlığı keçməlidirlər. Hazırlıq 

ən azı 3-8-ci bəndlərdə nəzərdə tututlan məsələləri əhatə etməlidir. 

Гайдаlar 

3 Tанкер лиmанда вя дяниздя olarkən щейяtин tящлцкясизлийиня даир эяmиdəki ганун вя 

гайдалары щаггында билик. 

Саьлаmлыг цчцн tящлцкяляр вя ещtийаt tядбирляри  

4 Дяри иля tяmас tящлцкяси; йцк щавасынын удулmасы вя йцкцн tясадцфи олараг гида борусуна 

дцшmяси; дашынан йцклярин зярярли хассяляри, инсанларла бядбяхt щадисяляр вя бунунла ялагядар 

илк йардыm; tövsiyə edilən və ya edilməyən hərəkətlərin siyahısı. 

Йаньынın qarşısının alınması вя йаньынла mцбаризя 

5 Сигареt чякmяйя вя йеmяйин щазырланmасына нязаряt; алышmа mянбяляри; йаньын вя 

парtлайышын гаршысынын алынmасы; йаньынла mцбаризя mеtодлары; ялдя дашынан одсюндцрянляр вя 

сtасионар йаньынсюндцрян гурьулар. 

Чиркляндирmянин гаршысынын алынmасы 

6 Щава вя суйун чиркляндирилmясинин гаршысыны алmаг üçün prosedurlar, habelə axıdılma 

zamanı яmял едилmяси лазыm олан tədbirlər 

Təhlükəsizlik avadanlıqlarы вя онун исtифадя едилmяси   

7 Mцщафизя эейиmиндян вя лявазиmаtындан, щуша гайtарmаг васиtяляриндян, tяхлийя вя 

хиласеtmя лявазиmаtындан лазыmи исtифадя еtmя. 

Fövqəladə hallarla mübarizə üzrə prosedurlar 

8 Fövqəladə tədbirlər planı ilə tanışlıq. 

Ихtисасын Сцбуtу 

9 Щяр бир нефt tанкеринин, киmйяви вя газдашыйан tанкерин капиtаны яmин олmалыдыр ки,  йцкя 

эюря билавасиtя жавабдещ олан коmандир щейяtинин цзвц V/1-1 qaydasının 3-cü bəndi; V/1-1 

qaydasının 5-ci bəndi və ya V/1-2 qaydasının 3-cü бянди иля tяляб олундуьу киmи верилmиш вя 

йа tясдиг едилmиш, йа да tанынmыш mцвафиг серtификаtа mаликдир вя кифайяt гядяр mцвафиг tипли 

tанкердя пракtики цзэцчцлцк tяжрцбяси вардыр, щансы ки бу шяхся юз хидmяtи вязифялярини йериня 

йеtирmяйи tяmин едир.   

 

GƏMIDƏ TƏSDIQ EDILMIŞ HAZIRLIQ ÜZRƏ TƏLIMAT 
 

Ümumi 

 

10     Gəmidə həyata keçirilən xidmtələr üzrə ixtisaslaşmanın əsas məqsədi tankerlərlə daşınan xüsusi 

yüklərin təhlükəsiz nəqli üzrə hazırlıq və biliklər təmin etməkdir. 
 

11   Tankerlərin V/1-1 qaydasının 4.2.2 bəndində, V/1-1 qaydasının 6.2.2 bəndində və V/1-2 

qaydasının 4.2.2 bəndində istinad edilən növlərində müvafiq vəzifələrə dair tələb edilən təcrübə üzrə 

gəmidə həyata keçirilən hazırlıq: 

.1 Praktiki təlimləri ehtiva etməli və dənizçinin vəzifələrinə uyğun olmal ıdır, belə ki göyərtə və 

maşın şöbələrinin hazırlığı fərqli ola bilər; 

.2 Gəmi vasitəsilə daşınan yüklərin idarəedilməsi, xarakteristikaları və təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi üzrə prosedurlar haqqında təcrübəli və ixtisaslı olan şəxsin kuratorluğunda həyata 

keçirilmədir; 
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.3 Tankerdə xidmət etmək üçün tələb edilən İxtisas sertifikatına/Təsdiqnaməsinə uyğun olan 

maddələr daşıyan tankerlərdə həyata keçi rilməli və xüsusi avadanlıqlardan istifadəni nəzərdə 

tutumalıdır, lakin həmin avadanlıqdan yükün yüklənilməsindən əvvəl ballast ilə səfər zamanı 

istifadə edilə bilər. 

.4 ən azı 3 yükləmə və boşaltma əməliyyatlarında iştirak etmək; və 

.5  “Gəmidə hazırlığa dair meyarlar” adlı 19-cu bənddə nəzərdə tutulan məsələləri əhatə etmək. 

12   Gəmidə keçirilən hazırlıqlar heç bir halda gəminin təhlükəsiz istismarına və üzmə qabiliyyətinə 
xələl gətirməməlidir. 
 

Gəmidə keçirilən hazırlıqların proqramı 
 

13    Təcrübə keçən şəxslər ştatdankənar olmalıdır (təcrübə keçən şəxslər hazırlıq proqramını keçmək 

və fövqəladə hallarla mübarizə aparmaq üzrə vəzifələrdən başqa hər hansı öhdəlik daşımamalıdır). 
14     Gəmidə keçirilən hazırlığa, xidmətlərin göstəriləcəyi gəmini idarə edən şi rkət nəzarət etməli və 

onu koordinasiya etməli, eləcə də gəmi şirkət tərəfindən hazırlıq gəmisi elan edilməlidir 

15     Stajçılar (müdavimlər) gəmidə keçirilən hazırlıq proqramının idarəedilməsi üzrə bilavasitə məsul 

olan iki şəxslə tanış olmalıdır. Onlardan biri gəmi kapitanın rəhbərliyi altında olmaqla “kapitanın tədris  

hissəsi üzrə köməkçisi” kimi tanınır, komandir heyətinin ixtisaslı üzvü kimi tədris proqram ını təşkil edir 

və ona rəhbərlik edir. İkinci şəxs isə “şirkətin tədris hissəsi üzrə köməkçisi” kimi tanınır, şirkət tərəfindən 

təyin edilir, tədris proqramı və təlim-tədris müəssisələri ilə əlaqə yaradılması üzrə ümumi məsuliyyət 

daşıyır. 
16     Dənizdə həyata keçirilən praktiki hazırlıq və əldə edilən təcrübə haqqında ətraflı qeydlərin 

aparılması üçün stajçilar (müdavimlər) təlim üzrə təsdiq edilmiş qeydiyyat kitabçası ilə təmin 

edilməlidirlər. Təlim üzrə təsdiq edilmiş qeydiyyat kitabçası yerinə yetirilməli olan tapşırıq və vəzifələri,  

həmçinin onların icrası üzrə ətraflı məlumatları qeyd etmək üçün əlverişli formada tərtib edilməlidir.  

Lazıımi şəkildə doldurulan və gəmi kapitanı tərəfindən imzalanan təsdiq edilmiş qeydiyyat kitabçası, 
Tankerlərdə Yük Əməliyyatları üzrə təkmilləşdirilmiş Hazırlıq haqqında müvafiq Sertifikatın verilməsi 

üçün tədris gəmisində müvafiq hazırlıq proqramı əsasında təlimin keçirildiyinə dair sübut qismində çıxış 
edir. 

17     Tədris gəmisində təsdiq edilmiş hazırlıq proqramı zamanı stajçilara (müdavimlərə) tankerlərdə 

yükləmə, boşaltma, daşıma zamanı yükə nəzarət, yükün idarə edilməsi, yük çənlərinin (tankların) 

təmizlənməsi və yüklə əlaqədar digər əməliyyatlar üzrə təlim keçirilərkən əldə edilən təcrübənin 3 aylıq 

normal xidmət zamanı əldə ediləcək təcrübəyə ekvivalent olması təmin edilməlidir. 

18     Tədris gəmisində 1 ay davam edən təsdiq edilmiş hazırlıq ərzində  3 yükləmə və 3 boşaltma 

əməliyyatlarını həyata keçirmək mümkün olmadığı təqdirdə, qeyd edilən meyarlar üzrə qənaətbəxş 

nəticə əldə edilənədək gəmidə təlimin müddəti uzadılmalıdır. 
 

Gəmidə təlim üzrə meyarlar 

 

19    Gəmidə keçirilən təlim tankerin müvafiq tipinə uyğun olaraq, ən azı aşağıdakı məsələlər üzrə bilik 

və təcrübəni əhatə etməlidir: 

.1 Təhlükəsizlik 

.1.1 Tankerin bütün tipləri 

.1    Gəminin təhlükəsiz idarəetmə sistemi 

.2    Yük üçün səciyyəvi olan yanğınsöndürmə avadanlıqları və prosedurları 

.3  Yük üçün səciyyəvi olan ilk tibbi yard ım prosedurları, o cümlədən təhlükəli  

yüklərin cəlb olunduğu qəza halları zamanı ilk tibbi yardım haqqında təlimat  
(MFAG) 

 
 Yükləmə və boşaltma əməliyyatlarıı gəminin ümumi yük çəninin(tankının) 60%-dən çox hissəsinin 
yüklənməsi və boşaldılması hesab edilir. Qeyd edilən  həcmə ekvivalent olması məqsədilə, bu 
həcmdən az  olan yükləmə/boşaltma əməliyyatlarının miqdarı ümumi hesablana bilər. 
 Hazırlıq gəmisi bu bölmənin tələblərinə uyğun olan və şirkət tərəf indən ad verilən ticarət gəmiçiliyinə 
cəlb edilmiş gəmidir. 
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.4    Gəmi/yük üçün səciyyəvi olan təhlükələr, o cümlədən siqaret çəkmə 

qaydaları, oksigenin miqdarn ın az olduğu hava, yükdən çıxan karbohidrogenin 

bihuşedici təsiri və zəhərləmə qabiliyyəti 
.5    Riskin qiymətləndirilməsi sistemləri 

.6    İşləmək üçün icazə, o cümlədən odla işləmək və qapalı məkanlara daxil 

olmaq üçün prosedurlar 
.7    Fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə 

.1.2 Maye qaz daşıyan tankerlər üçün əlavə olaraq: 

.1    Kriogen temperaturda yüklərin idarə edilməsi və saxlanılması ilə əlaqədar 

təhlükələr və ehtiyat tədbirləri 

.2 Konstruksiya, yük, yük çənləri (tankları) və boru kəmərləri (xətləri) 

.2.1 Tankerin bütün tipləri 

.1    Gəminin korpusu/yük çəninin(tankın) konstruksiyası və məhdudiyyətlər 

.2    Yük üzrə birləşdirici borular 

.3   Daşınılan yük ilə əlaqədar təhlükələr və onların xarakteristikaları, o cümlədən 

Materialların təhlükəsizliyi üzrə Məlumat vərəqindən istifadə 

.4 Yük əməliyyatlarının (yuyulma/qazdan təmizləmə/yük çəninin(tankın) təmizlənməsi) 

yaşayış yerlərinin ventilyasiyasına  təsiri ilə bağlı risklər və onların azadılması üzrə 

görülən tədbirlər 

.5    Yük və ballast sisteminin tənzimlənməsi 

.6 Nasoslar və əlaqəli avadanlıqlar 

.7 Yük əməliyyatları ilə əlaqəli  xüsusi avadanlıqlar 

.8 Tankerin konstruksiyas ına dair xüsusiyyətlər və onların yük əməliyyatlarına təsiri 

.2.2 Maye qaz daşıyan tankerlər üçün əlavə olaraq: 

.1 sahələrin qazdan təmizlənməsimi təmin etmək üçün ayırıcılardan, seqreqasiya və 

hava şlüzlarından istifadə etmək 

.2  Yük tankları(çənləri), daxili bəndlər, izolyasiya sahələri, boru 

xətlərinin(kəmərlərinin) qoruyucu klapanları və buxar ventilyasiya sistemləri 

.3   yük buxarı kompressoru və əlaqəli avadanlıqlar 

.3 Differentlik və dayanıqlılıq 

.3.1 Tankerin bütün tipləri: 

.1 Tankerin dayanıqlılığı haqqında məlumat və hesablama avadanlığı 

.2 gərginlik səviyyəsinin qəbul edilən hədd çərçivəsində təmin edilməsinin əhəmiyyəti 

.3 “boş səth”in yaratdığı təhlükələr və tanklardan mayelərin “hərəkəti”inin təsiri 

.4 Yük əməliyyatları 

.4.1 Tankerlərin bütün tipləri üçün 

.1 yükləmənin/daşıma zamanı nəzarətin, boşaltmanın/ballast əməliyyatlarının 

əvvəlcədən planlaşdırıması 

.2 Qeydiyyatın aparılması 

.3 İşə salma/dayandırma prosedurları, o cümlədən fövqəladə hadisələr zamanı 
avadanlıqların söndürülməsi 

.4 yük əməliyyatları ərzində yanalmanın təşkil edilməsi üçün tələb edilən diqqət 

.5 Yumaq və zərərsizləşdirmək üzrə tələblər və əlaqəli təhlükələr 

.6 Yükün yüklənməsi, o cümlədən yükün  yarı dolu olan yük çəninin(tankın) üzərinə 

yüklənməsi əməliyyatları 

.7 Yükün boşaldılması, o cümlədən qurutma və təmizləmə əməliyyatları 

.8 Yükləmə/boşaltma əməliyyatları zamanı yükə nəzarət, o cümlədən mümkün olduğu 

təqdirdə nümunənin götürülməsi 

.9 yük çəninin(tankın) ölçülməsi və həyəcan siqnalı sistemləri 

.10 Elektrostatik boşalma üzrə təhlükələr və onun qarşısının alınması 

.11 Ballast sularının yüklənməsi və boşaldılması əməliyyatları 

.12 Texniki xidmətə dair tələblər, o cümlədən örtüklərin yoxlanılması 

.4.2 Kimyəvi maddələr daşıyan tankerlər üçün əlavə olaraq: 

.1  Polimerləşmə, yüklərin uyğunluğu, yük çənlərinin(tanklarının) uyğunluğu və digər 

reaksiyalar 

.2 İnhibitor və katalizatorun funksiyaları 
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.3buxarın/qazın yayılması 
 

.4.3 Maye qaz daşıyan tankerlərüzrə əlavə olaraq: 

.1  Polimerləşmə, yüklərin uyğunluğu, yük çənlərinin(tanklarının) uyğunluğu və digər 
reaksiyalar 

.2 İnhibitor və katalizatorun funksiyaları 

.3 əks-təzyiqin və hidravlik təzyiqin qəfil artmasının səbəbləri 

.4 buxarlanan qazdan yanacaq kimi istifadə edilməsi 

.5 buxarın/qazın yayılması 

.6 Yuma və soyutma əməliyyatları 

.7 Yenidən mayeləşdirmə avadanlığının istismarı və texniki xidmətin göstərilməsi 

.8 Yüklərin boşaldılması üzrə qapalı sistemlər haqqında anlayış və ondan istifadə 

.4.4 Neft tankerləi üçün əlavə olaraq: 

.1 Xam neftin yuyulmas ı üzrə sistemlər 

.5 Yük çəninin yuyulması/təmizlənməsi 

.5.1 Tankerin bütün tipləri üçün 

.1   Yük çəninin(tankın) təmizlənməsi üzrə sistem və tankerdə quraşdırılan avadanlıq 

.2 Yük çəninin(tankın) yuyulması/təmizlənməsi əməliyyatlarının əvvəlcədən 

planlaşdırılması 
.3 Yük çəninin(tankın) yuyulması prosedurları, o cümlədən təmizləmə və 

zərərsizləşdirmə 

.4 Çöküntülərə/zibillərə nəzarət 

.5 Elektrostatik təhlükələr 

.6 Təmizliyə dair tələblər 

.7 texniki xidmətə dair tələblər 

.5.2 Kimyəvi maddələr daşıyan tankerlər üçün əlavə olaraq: 

.1 inhibitorların və qalıqların aradan qaldırılması 

.2 Hopduran və təmizləyici vasitələrdən, həmçinin yuyucu vasitələrdən istifadə  

.5.3 Maye qaz daşıyan tankerlər üçün əlavə olaraq: 

.1 Maye qalıqların isti qazlarla/buxarlanma təmizlənməsi və maye təbii qazların 

reqazifikasiyası 
.6 Təsirsiz qaz sistemləri 

.6.1 Tankerin bütün tipləri üçün 

.1Qazların təsirsizləşdirilməsi sistemi və tankerlərə quraşdırılan avadanlıqlar 

.2 Yük çənlərinə (tanklara) təhlükəsiz daxil olmağa xüsusi diqqət  

yetirməklə,Məkanlarda qazların zərərsizləşdirilməsi ilə əlaqədar təhlükələr 

.3 yuyulma, havadakı qazların təsirsizləşdirilməsi və deqazasiya əməliyyatları 

.4 Texniki xidmətə dair tələblər 

.7 Çirklənmənin qarşısının alınması və nəzarət 

.7.1 Tankerin bütün tipləri üçün 

.1 Beynəlxalq, bayraq dövlət və şirkət qaydaları, sənədləri və planları 

.2 tankerlərin çirklənmənin qarşının alınması sistemlərinin, avadanlıqlarının 

istismarı, o cümlədən  axıdılmaya nəzarət 

.3 Çirklənmənin qarşısının alınması üzrə germetizasiya avadanlığının itismarı 
.8 Qaz aşkarlayıcı (detektor) avadanlqılar və cihazlar 

.8.1 Tankerin bütün tipləri üçün 

.1 Oksigen və karbohidrogenə nəzarət avadanlıqlarına xüsusi diqqət yetirməklə, Fərdi, səyyar 

və stasionar qazoanalizatorun istifadəsi və seçilməsi 

.2 yük çənlərinin(tanklarının) səviyyəsinin ölçülməsi, yük çənlərinin(tanklarında) səviyyəsi üzrə 

həyəcan siqnal ı və temperaturu ölçmə sistemlərinin istismarı, texniki xidməti və 

məhdudiyyətləri 

.8.2 Maye qaz daşıyan tankerlə üçün əlavə olaraq 

.1 Gəminin korpusunun temperaturunu ölçən avadanlıqların istismarı və texniki xidmət 

.9 Nəşrlər 

.9.1 Tankerin bütün tipləri üçün 
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.1 Beynəlxalq, bayraq dövləti və şirkətin tankerlətin istismarı ilə əlaqədar nəşrləri, o cümlədən 

SOLAS, MARPOL və müvafiq tövsiyə xarakterli təlimatlar 

.2 Gəmidəki mövcud avadanlıqlar üçün səciyyəvi olan istismar və texniki xidmətə dair 
təlimatlar 

.3 Dəniz nəqliyyatı sahəsi üzrə təsdiq edilmiş standartlar və əməyin təhlükəsizliyi qaydaları 

(məsələn, ICS, OCIMF, SIGTTO) 

Bölmə B-V/1-1 

Нефt tанкерляриндя və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə gəmi kapitanları, komandir 

və sıravi heyət üzvlərinin hazırlığl və ixtisasına dair təlimat 

Neft tankerlərində hazırlıq 

20 Нефt tанкерляриня mцнасибяtдя V/1-1 гайдасынын 2.2 və 4.3 бянди иля tяляб олунан щазырлыг 

aidiyyəti şəxslər üçün hazırlığın məqsədlərini aydın şəkildə ifadə edən hazırlıq planında əks 

etdirilməlidir. Münasib olduğu təqdirdə, təlim эяmидя вя йа сащилдя кечириля биляр. Щазырлыг 

эяmидя вя яэяр лазыm оларса, сащилdə пракtики tялиmаtла tякmилляшдирилmялидир. Бцtцн щазырлыг вя 

tялиmаtландырma ихtисаслы вя уйьун tяжрцбяйя mалик олан щейяt цзвляри tяряфиндян щяйаtа 

кечирилmялидир.  

21 Эяmи вя аваданлыьын исtисmарына даир эяmи tялиmаtларындан, филmлярдян вя mцнасиб яйани 

вясаиtлярдян, щабеля эяmидя tящлцкясизлийин tяшкилинин вя tящлцкясизлийя эюря жавабдещ олан 

коmандир щейяtи цзвляринин вя органларын ролунун mцзакирясини кечирmяк иmканындан mцmкцн 

гядяр чох исtифадя еtmяк лазыmдыр.  

Киmйяви mаддяляр дашыйан tанкерлярдя щазырлыг 

22 Киmйяви mаддяляр дашыйан tанкерляря mцнасибяtдя V/1-1 гайдасынын 2.2 və 6.3-cü бянди 

иля tяляб олунан щазырлыг aidiyyəti şəxslər üçün hazırlığın məqsədlərini aydın şəkildə ifadə edən 

hazırlıq planında əks etdirilməlidir. Münasib olduğu təqdirdə, təlim эяmидя вя йа сащилдя 

кечириля биляр. Щазырлыг эяmидя вя яэяр лазыm оларса, mцнасиб сащил базасында пракtики tялиmаtла 

tякmилляшдирилmялидир. Бцtцн щазырлыг вя tялиmаtландырma ихtисаслы вя уйьун tяжрцбяйя mалик олан 

щейяt цзвляри tяряфиндян щяйаtа кечирилmялидир. 

23   Эяmи вя аваданлыьын исtисmарына даир эяmи tялиmаtларындан, филmлярдян вя mцнасиб яйани 

вясаиtлярдян, щабеля эяmидя tящлцкясизлийин tяшкилинин вя tящлцкясизлийя эюря жавабдещ олан 

коmандир щейяtи цзвляринин вя органларын ролунун mцзакирясини кечирmяк иmканындан mцmкцн 

гядяр чох исtифадя еtmяк лазыmдыр.  

Bölmə B-V/1-2 

Maye Газдашыйан tанкерлярin kapitanları, komandir və sıravi heyət üzvlərinin щазырлыğı 

və ixtisasına dair təlimat 

24 Maye qaz дашыйан tанкерляря mцнасибяtдя V/1-2 гайдасынын 2.2 və 4.3-cü бянди иля tяляб 

олунан щазырлыг aidiyyəti şəxslər üçün hazırlığın məqsədlərini aydın şəkildə ifadə edən hazırlıq 

planında əks etdirilməlidir. Münasib olduğu təqdirdə, təlim эяmидя вя йа сащилдя кечириля биляр. 

Щазырлыг эяmидя вя яэяр лазыm оларса, сащилdə пракtики tялиmаtла tякmилляшдирилmялидир. Бцtцн 

щазырлыг вя tялиmаtландырma ихtисаслы вя уйьун tяжрцбяйя mалик олан щейяt цзвляри tяряфиндян 

щяйаtа кечирилmялидир. 

25 Mцmкцн олдуьу гядяр чох эяmи вя аваданлыьын исtисmарына даир эяmи tялиmаtларындан, 

филmлярдян вя mцнасиб яйани вясаиtлярдян, щабеля эяmидя tящлцкясизлийин tяшкилинин ролу вя 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-nin müvafiq Model Kurslarından istifadə edilə bilər. 
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tящлцкясизлийя эюря жавабдещ олан коmандир щейяtи цзвляринин вя органларын ойнадыьы ролун 

mцзакирясини кечирmяк иmканындан исtифадя еtmяк лазыmдыр. 

Бюлmя B-V/2 

Sярнишин эяmилярində dənizçilərin щазырлыьıна dair təlimat 

Yanğınsöndürmə üzrə təkmilləşdirilmiş hazırlıq 
 

1 Sərnişin gəmilərinin komandir heyətinin və ekipajın üzvləri, yanğınsöndürmə zamanı yaranan 

çətinliklər, o cümlədən  qapalı məkanlara daxil olma və yanğının yaxınlıqdakı ərazilərə 

yayılmasının qarşısının alınması üzrə məsələlərə xüsusi diqqət yetirilən əlavə hazırlıq 

keçməlidirlər. 

Dayanqlılığa nəzarət 
 

2  Dayanıqlılığa nəzarət və gəmilərin sukeçirməzliyi üzrə Nəzəri biliklər, anlayış və peşəkarlığa 

dair lazımi səviyyəyə nail olmaq üçün A-II/1, A-II/2 və A-III/2 bölmələrində bacarıqlara dair 

nəzərdə tutulan standartların müəyyənləşdirilməsi zamanı, şi rkətlərə və təlim-tədris  

müəssisələrinə dayanıqlılığa nəzarət və gəmilərin sukeçirməzliyi haqqında aşağıda göstərilən  

minimum bilik, anlayış və peşəkarlığı nəzərə almaq tövsiyə olunur: 

 

Bacarıqlar 

Subasma riskinin minimuma endirilməsi və gəminin sukeçirməzliyinə zərər verən fövqəladə 

hadisələrə qarşı cavab tədbirlərinin tətbiqi üzrə hazırlıq vəziyyətinin təmin edilməsi 
 

Bilik, anlayış və peşəkarlıq 

 

Dayanıqlılığa nəzarət üzrə gəmi planları və dayanıqlılığa nəzarəti onun təşkili 

Dayanıqlılığa nəzarət sistemləri, avadanlıqlar(bağlamaq üçün) və təxliyyə (evakuasiya) yolları 

Dayanıqlılığın və sukeçirməzliyin təmin edilməsi zamanı əsas ünsürlər 

Subasmanın qarşısının alınması və sukeçirməz səddlərin təmin edilməsinin əhəmiyyəti 

Partlayış, gəminin suyaoturumu, toqquşma və yanğın zamanı gəmidə həyata keçirilən tədbirlər 

Gəmidə mövcud olan avadanlıqlara uyğun olan dayanıqlılığa nəzarət üsulları, o cümlədən 

qurutma sistemləri və nasoslar 

 

 

Bölmə B-V/3 
 

Qaz və aşağı alışma temperaturuna malik yanacaqdan istifadə edən gəmilərin təhlükəsizliyi 

haqqında Beynəlxalq Məcəllənin tətbiq edildiyi gəmilərin kapitanları, komandir və sıravi heyət 

üzvləri, həmçinin digər heyət üzvlərinin hazırlığı və ixtisası üzrə təlimat 
 

Birbaşa məsuliyyət daşıyan şəxslər 

1 V/3 qaydasının 7 və 9-cu bəndlərində “birbaşa məsuliyyət daşıyan şəxs” dedikdə, Qaz və 

aşağı alışma temperaturuna malik yanacaqdan istifadə edən gəmilərin təhlükəsizliyi haqqında 

Beynəlxalq Məcəllədə (İGF) nəzərdə tutulan yanacağın idarə edilməsi və yanacaqla əlaqədar digər 

əməliyyatlar haqqında qərar vermək səlahiyyəti olan şəxs nəzərdə tutulur. 

İxtisasa dair sübut 

2 Qaz və aşağı alışma temperaturuna malik yanacaqdan istifadə edən gəmilərin 

təhlükəsizliyi haqqında Beynəlxalq Məcəllənin tətbiq olunduğu gəmilərin kapitanları gəmidəki 

yanacaq üzrə birbaşa məsuliyyət daşıyan şəxslərin V/3 qaydası  ilə tələb edilən şəkildə verilən,  

təsdiq edilən və yoxlanılan müvafiq sertifikata malik olduğunu , eləcə də müvafiq gəmidə komandir 

http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=SC10A0201AB
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=SC10A0202AB
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=SC10A0302AB
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heyətinin üzvünə və ya şəxsə tapşırılan işləri təhlükəsiz icra etməyə imkan verən adekvat praktiki 

təcrübə keçdiyini yoxlamalıdır. 

Üzmə stajı ilə əlaqədar təlimat 

 

3 Tələb edilən üzmə stajının məqsədi Qaz və aşağı alışma temperaturuna malik 

yanacaqdan istifadə edən gəmilərin təhlükəsizliyi haqqında Beynəlxalq Məcəllədə nəzərdə tutulan 

yanacaqlardan təhlükəsiz istifadəyə dair hazırlıq keçirilməsini və biliklərin əldə edilməsini təmin 

etməkdir. 

4 V/3 qaydasında nəzərdə tutulan gəmidə yerinə yetirdikləri vəzifələrə uyğun olan 

təcrübəyə dair tələblərə cavab vermək üçün, gəmidə həyata keçirilən hazırlıq: 

.1 Praktiki hazırlığaxüsusi diqqət yerirməli və dənizçinin əmək funksiyalarına uyğun 

olmaldır, belə ki göyərtə və maşın şöbəsi üzrə hazırlıq fərqli ola bilər; 

.2 İxtisaslı, eləcə də gəmidə istifadə edilən yanacaqların idarə edilməsi, xarakteristikaları 

və təhlükəsizlik prosedurları haqqında təcrübəli olan heyət üzvünün rəhbərliyi altında 

keçirilməlidir; və 

.3 İxtisas sertifikatına/Təsdiqnaməsinə uyğun olan maddələr daşıyan gəmilərdə həyata 

keçirilməli və Qaz və aşağı alışma temperaturuna malik yanacaqdan istifadə edən 

gəmilərin təhlükəsizliyi haqqında Beynəlxalq Məcəllədə nəzərəd tutulan yanacağın 

istifadəsi üçün nəzərdə tutulan xüsusi avadanlıqlardan istifadəni ehtiva etməlidir. 

5 Gəmidə keçirilən hazılrlıqlar gəmçinin təhlükəsiz istismarına və üzmə qabiliyyətinə heç bir 

halda xələl gətirməməlidir. 

Bölmə B-V/4 

Şimal qütb sularında üzən gəmilərin kapitanları və komandir heyətinin üzvlərinin hazırlığına 

dair təlimat  
 

1 Şimal qütb sularında istismar edilən gəmilərin kapitanlarının, kapitanın naviqasiya növbəsi 

üzrə köməkçilərinin və növbə mexaniklərinin aşağıdakı qaydada təcrübəyə malik olmaları 

və hazırlıq keçmələri vacibdir: 

.1 Bu tip gəmilərdə xidmətə başlamazdan əvvəl: 

.1.1 gəmi kapitanları və kapitanın naviqasiya növbəsi üzrə köməkçiləri üçün 

hazırlıq ən azı aşağıdakı 2-11-ci bəndlərdə nəzərdə tutulan mövzular 

haqqında zəruri bilikləri əhatə etməlidir; və 

.1.2 növbə mexanikləri üçün hazırlıq ən azı aşağıdakı 3, 6, 10 və 11-ci 

bəndlərdə nəzərdə tutulan mövzular haqqında zəruri bilikləri əhatə 

etməlidir. 

.2 Gəmi kapitanları və baş mexaniklər gəmiləri şimal qütb sularında idarə etmək üçün 

müvafiq və kifayət qədər təcrübəyə malik olmalıdır. 

Buzun xüsusiyyətləri – buz ilə örtülü ərazilər 

 

2 Buzlu ərazilər haqqında xəritələrin şərhi, həmçinin meteoroloji və okeanoqrafik məlumatın 

məhdudluğu, buzun fizikası, formalaşması, inkişafı, qatılaşması və ərimə mərhələsi 

haqqında xəbərdar olmaq; buzların növü və qatılığı; buzun təzyiqi; qar ilə örtülü buzların 

çatlaması; buzun səpələnməsinin və buz bağlamanın nəticələri; buz bağlamaya qarşı 

ehtiyat tədbirləri və onun nəticələrinin aradan qaldılırması; müxtəlif ərazilərdə və fəsillərdə 

buzlanma rejimi, o cümlədən Arktika və Antarktikanın fərqliliyi; buzlarda və hava şəraitində 

baş verən sürətli dəyişikliyin nəticələrini dərk etmək; aysberqlərin və qalın buzların 

hərəkəti. 

 
 BDT-nın Şimal qütb sularında istismar edilən gəmilər haqqında A.1024(26) nömrəli qətnaməsinə istinad edin 

http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=RESA1024ARS
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Buzlu ərazilərdə və soyuq iqlim şəraitində gəmilərin hərəkəti 
 

3 Gəmilərin xüsusiyyətləri; gəmilərin tipi, korpusun konstruksiyas ı; buzadavamlılığa qarşı 

tələblər; buzların xüsusiyyəti əsasında müxtəlif təsnifat cəmiyyətlərinin gəmi təsnifatı – 

şimal qütb təsnifatı və yerli qaydalar; buzların xüsusiyyətləri əsasında aparılan gəmi 

təsnifatının məhdudluğu; gəminin soyuğadavamlılığının təmin edilməsi və hazırlığı; aşağı 

temperature sisteminin fəaliyyəti. 

Gəminin buzlu ərazilərə səfərinin və həmin ərazilərdən keçidin planlaşdırılması    

 

4  Mümkün olduğu qədər buzlu ərazilərə səfər etməmək üçün təhlükəsiz marşrutun və keçid 

planının hazırlanması, o cümlədən strateji keçid planının hazırlamasına köməklik 

göstərmək məqsədilə buzlu ərazilərin təsvirinin və onlar haqqında məlumatın müxtəlif 

formalarının şərh edilməsi; aysberqlərdən və təhlükəli buzlu şəraitlərdən uzaq olmaq 

məqsədilə buzdan təmiz olan sulardan buzlu ərazilərə daxil olmaq; naviqasiya, buz və 

aysberqlərin olduğu ərazilərə qaranlıq, ləpələnmə, duman və buz təzyiqi səbəbilə daxil 

olmanın nə zaman təhlükəli və ya təhlükəsiz olduğunu müəyyən etmək. 

Buzlu ərazilərdə gəmilərin istismarı və idarə edilməsi 
 

5 Buzla örtülü ərazilərə yaxınlaşmazdan əvvəl hazırlıqların aparılması və riskin 

qiymətləndirilməsi; müxtəlif buz növləri ilə örtülü ərazilərdə hərəkət edən buzların 

xüsusiyyətinə görə təsnifləşdirilən müxtəlif gəmilərin köməksiz idarə edilməsi; buzlu və 

aybeqrlərin olduğu ərazilərdə gəmilərin təhlükəsiz sürəti; buzqıran və digər gəmilərlə əlaqə 

yaratmaq; müxtəlif buz qatılığına və örtüsünə malik ərazilərdə naviqasiya(gəmilərin 

hərəkəti); kinetik enerjinin artmas ı haqqında məlumatlı olmaq; aysberqlərdən sığınacaq 

qismində istifadə etmək və buz dağının içindən keçmək. 

6 Hərəkətəgətirici sistemlərin və sükanın müxtəlif növlərindən istifadə etmək, o cümlədən 

sistemin dayanıqlılığının və gücünün məhdudluğu haqqında məlumatlı olmaq; gəminin yana 

əyilməsi və differenti üzrə sistemlərdən istifadə, mühərrikin gücü və soyutma problemləri. 

Qaydalar və tövsiyələr 
 

7 Müxtəlif rayonlara daxil olmaq haqqında yerli  tələblər, o cümlədən Antarktika haqqında 

Konvensiya; beynəlxalq qaydalar və tövsiyələr. 

Avadanlıqların çatışmazlıqalrı 
8 Şimal qütb sularında sahilyanı naviqasiya avadanlıqlarından istifadə və bunla əlaqədar  

təhlükələr; coğrafi en dairələrində kompas xətaları; buzun nəticəsində radarın ekranında 

yaranan maneələr zamanı radiolokasiyanın hədəfinin və buzun xarakteristikasının 

fəqrləndirilməs; coğrafi en dairlərində olduğu yeri müəyyənləşdirən elektron sistemlərin 

məhdudluğu; dəniz xəritələrinə və losmanların(dəniz bələdçilərinin) təsvirlərinə dair 

məhudiyyətlər; kommunikasiya sistemlərinin məhdudluğu. 

Təhlükəsizlik üzrə ehtiyat tədbirləri və fövqəladə hadisələrə qarşı mübarizə prosedurları 
 

9 Gəmilərin təhlükəsiz hərəkəti üçün lazımi hidroqrafik məlumatın mövcudluğu; xəritələri  

qeyri-mükəmməl tərtib edilmiş sularda hərəkət edərkən həyata keçirilən ehtiyat tədbirləri;  

axtarış və xilasetməyə hazırlığa dair məhdudiyyətlər və bu sahədə öhdəliklər, o cümlədən 

Qlobal dəniz fəlakət və əmniyyətli rabitə sistemi(QDFƏRS) ərazisi A4 və bu ərazi üzrə 

 
 BDT-nin A.999(25) nömrəli Uzaq ərazilərdə üzən sərnişin gəmilərinin səfərinin planlaşdırılması 
haqqında Təlimata dair qətnaməsinə istinad edin. 

http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=RESLA999ARS
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axtarış və xilasetməyə dair kommunikasiya avadanlıqlarının məhdudluğu; fövqəladə 

tədbirlər planı planları; yedəkləmə prosedurları; digər gəmilər və axtarış xə xilasetmə üzrə 

yerli təşkilatlara əlaqə yaratmağın əhəmiyyəti; aşağı temperatrda gəmi heyətinin üzvləri  

üçün yaranan təhlükələrin dərk edilməsi; buzla örtülü ərazilərdə gəminin tərk edilməsi və 

sağ qalmaq üzrə prosedurlar v üsullar; səs və vibrasiya səbəbilə gəminin heyət üzvlərinin 

yorğunluq problemi; yanacaq, ərzaq və geyim kimi əlavə ehtiyatların daşınması; qütb 

sularında baş verən qəzaların daha ağır nəticələr yaradacağı haqqında məlumatlı olmaq. 

10 Əməyin təhükəsizliyi üzrə prosedurlar hazırlamaq; korpus və avadanlıqlar üzrə tez-tez  

təsadüf edilən zədələnmələr və onların qarşısının alınması haqqında məlumatlı olmaq;  

yanğınsöndürmə sistemlərinin çatışmazlıqları. 

 

Ətraf mühitə dair amillər 

11 Axıdılma üzrə həssas ərazilər; gəmilərin hərəkətinin qadağan edildiyi və ya məsləhət 

görülmədiyi ərazilər; Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinə dair Beynəlxalq Konvensiya 

(MARPOL) üzrə xüsusi ərazilər; neft axıdlınması üzrə avadanlıqların çatışmazlqıları; zibilin, 

döşəməaltı suların, şlamların, çirkab suların və s. artan həcmi ilə mübarizə planları; soyuq 

iqlim şəraitində çirkləndirmənin nəticələri. 

Бюлmя B-V/a  

Böyük эяmилярин вя гейри-ади mаневреtmя харакtерисtикаларына mалик олан эяmилярин 

капиtанларынын вя капиtанларын бюйцк кюmякчиляринин ялавя щазырлыьына dair təlimat 

1 Важибдир ки, капиtанлар вя бюйцк кюmякчиляр ири эяmилярдя вя йа гейри-ади mаневреtmя 

харакtерисtикаларына вя онларын буна киmи ишлядикляри эяmилярдяки идаряеtmя 

харакtерисtикаларындан фяргли харакtерисtикалара mалик олан эяmилярдя капиtан вя йа бюйцк 

кюmякчи вязифялярини ижра едянядяк, mцвафиг tяжрцбяйя вя щазырлыьа mалик олсунлар. Беля 

харакtерисtикалар, цmуmиййяtля, ящяmиййяtли дедвейtя вя йа узунлуьа, йа хцсуси 

консtруксийайа, йа да бюйцк сцряtя mалик олан эяmиляря mяхсусдур. 

2 Беля эяmиляря tяйин олунана гядяр капиtан вя бюйцк(baş) кюmякчиляр: 

.1 ширкяt tяряфиндян эяmинин идаряеtmя харакtерисtикалары барядя, хцсусиля Цmуmи 

tуtуmу 500 ton вя даща арtыг олан эяmилярин капиtанларынын вя бюйцк кюmякчилярин 
сяришtяляриня олан mиниmал tяляблярин спесификасийасы - А-II/2 жядвялинин 2-жи сцtунунда 

эюсtярилmиш билийя, анлайыша вя пешякарлыьа mцнасибяtдя хябярдар едилmялидирляр; вя  

.2 эюсtярилян эяmидя бцtцн навигасийа вя mаневреtmя васиtяляридян исtифадяеtmя иля 

tаm шякилдя, бу васиtялярин иmкан вя mящдудиййяtляри дя дахил олmагла, tаныш 
едилmялидирляр.  

3 Йухарыда садаланан эяmилярин бириндя вязифяйя башлаmаздан яввял, эяляжяк капиtан 

кифайяt гядяр капиtан вя йа капиtанын баш кюmякчиси вязифясиндя mцвафиг цmуmи иш 

tяжрцбясиня mалик олmалыдыр; вя йахуд 

.1 бу эяmидя нязаряt вя mцшащидя алtында mцвафиг mаневреtmя tяжрцбясиня вя йа 
mаневр харакtерисtикаларына эюря бу эяmийя охшар олан эяmидя mаневреtmя 

tяжрцбясиня mалик олmалыдыр; йахуд 

.2 беля эяmинин mаневр харакtерисtикаларыны tяглид еtmяйя иmкан верян tренаъорун 

tяtбиги иля tягдир едилmиш щазырлыг курсу кечmялидир.  
 

 
 Konvensiyada və Məcəllənin A Hisəəsinin bölmələrində B-V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e və B-V/f  

bölmələrinə müvaf iq qaydalar olmadığını nəzərə alın. 
 Kurslar hazırlanarkən BDT-nin Model kurslarından istifadə edilə bilər. 



 342 

4 Динаmик сахлаmа принсипляриня mалик олан эяmилярин вя йцксяксцряtли эяmилярин 

капиtанларынын вя капиtанларын бюйцк кюmякчиляринин ялавя щазырлыьы вя ихtисасы tяtбиг олунан 

БДT-nin Динаmик Сахлаmа Принсипляриня Mалик Олан Эяmилярин Tящлцкясизлийи haqqında  

Mяжялляyə вя БДT-nin  Йцксяксцряtли Эяmиляр haqqında Mяжяллясинə mцвафиг суряtдя 

кечирилmялидир,  (1994 YSG Məcəllə and 2000 YSG Məcəllə), müvafiq olaraq. 

Бюлmя B-V/b   

Təhlükəli və zərərli bərk maddələri qalama üsulu ilə daşıyan gəmilərdə yük əməliyyatlarına 

cavabdeh olan komandir və sıravi heyət üzvlərinin hazırlıqlarına dair təlimat 

1 Щазырлыг ики щиссяйя бюлцнmялидир: mцвафиг принсипляря аид олан цmуmи щиссяйя вя щяmин 

принсиплярин эяmинин исtисmарына tяtбиг едилmяси цзря щиссяйя. Бцtцн щазырлыг вя 

tялиmаtландырmа лазыmи суряtдя ихtисаслы вя tяжрцбясиня эюря уйьун эялян щейяt tяряфиндян 

апарылmалы вя ян азы ашаьыда 2-14-жü бяндлярдя шярщ едилmиш mясяляляри ящаtя еtmялидир. 

ПРИНСИПЛЯР 

Йцкцн харакtерисtикасы вя хассяляри 

2 Tящлцкяли mаддялярин mцщцm физики харакtерисtикалары вя киmйяви хассяляри кифайяtдир ки,  бу 

mаддяляря mяхсус олан tящлцкяни вя онларла баьлы рисклярин ясас анлайышыны верmяк олсун. 

Киmйяви tящлцкяляря mалик олан mаддялярин tяснифаtы 

3 БДT-нин tяснифаtына əsasən 4-9-жу синиф tящлцкяли йцкляр вя щяр бир синифля баьлы олан 

tящлцкяляр, eləcə də Dəniz yolları ilə bərk maddələrin qalama üsulu ilə daşınması haqqında 

Beynəlxalq Məcəllədə (İMSBS) nəzərdə tutulan  йалныз галаmа щалында (MHB) дашынаrkən 

tящлцкяли олан mаtериаллар. 

Саьлаmлыг цчцн tящлцкяlər  

4 Дяри иля tяmас, инщалйасийа, ağız yolu ilə зящярлянmя вя шцаланmа tящлцкяси. 

Конвенсийалар, гайдалар вя tювсийяляр 

5 1974-жц ил tарихли дцзялишляр edilmiş Dənizdə insane həyatının mühafizəsinə dair 

Конвенсийасынын II - 2 вя VII  фясилляринин mцвафиг tялябляри иля цmуmи tанышлыг. 

6 Dəniz yolları ilə bərk maddələrin qalama üsulu ilə daşınması haqqında Beynəlxalq 

Məcəllə (İMSBC Code)  цmуmи исtифадя вя tанышлыг, ашаьыдакылара хцсуси диггяt йеtирmякля: 

.1 heyətin təhlükəsizliyi, o cümlədən təhlükəsizlik avadanlıqlarы, нязаряtедижи-юлчц 

жищазлары, онларın исtифадяsi вя пракtики tяtбигi, щабеля онларын эюсtярижиляринин шярщи; 

.2 йердяйишmяйя mейилли олан йцклярин tящлцкяси; вя 

.3  инсан цчцн tящлцкяли киmйяви хассяляря mалик олан mаtериаллар. 

 

БИЛИКЛЯРИН ЭЯMИДЯ TЯTБИГИ 

Синиф 4.1  Алышан бярк mаддяляр 

Синиф 4.2  Юзüözünəалышан mаддяляр 

 
 Konvensiyada və Məcəllənin A Hisəəsinin bölmələrində B‑V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e və B-V/f 

bölmələrinə müvafiq qaydalar olmadığını nəzərə alın. 
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Синиф 4.3  Су иля гаршылыглы tясирдя олдугда аловланан 
газлар айыран mаддяляр  

7 Дашынmа, йерляшдирmя, парчаланmа вя mцmкцн ола биляжяк парtлайышын габаьыны алmаг 

цчцн tеmпераtура нязаряt; йерляшдирmянин каtегорийалары; йерляшдирmя заmаны цmуmи ещtийаt 

tядбирляри, бура юз-юзцня реаксийайа эирян mаддяляря вя онлара охшар олан mаддяляря tяtбиг 

едилян tядбирляр дя дахил едилир;  гызmа вя алышmанын гаршысыны алmаг цчцн йцклярин айрылmасы 

цзря tялябляр; зящярли вя йа алышан газларын айырmалары вя парtлайыжы гарышыьын йаранmасы. 

Синиф 5.1  Оксидляшян mаддяляр 

8 Дашынmа, йерляшдирmя парчаланmа вя mцmкцн ола биляжяк парtлайышын гаршысыны алmаг 

цчцн tеmпераtура нязаряt; йерляшдирmянин каtегорийалары; йерляшдирmя заmаны цmуmи ещtийаt 

tядбирляри вя йаньынын, парtлайышын вя зящярляйижи газларын йаранmасынын гаршысыны алmаг 

mягсядиля йцкляри алышган mаtериаллардан, tуршулардан вя исtилик mянбяляриндян аралы олmасыны 

tяmин еtmяк цчцн онларын айрылmасы цзря tялябляр. 

Синиф 6.1  Зящярли mаддяляр  

9 Ярзаьын, иш зоналарынын вя йашайыш йерляринин зящярлянmяси вя йерлярин венtилйасийасы. 

Синиф 7  Радиоакtив mаддяляр  

10 Дашыmанын няглиййаt индекси; филиз вя консенtрасийаларын tипляри; суряtи чыхарылmаmыш 

фоtоплйонка вя пласtинлярин, щабеля ярзаьын йерляшдирилmяси вя инсанлардан аралы сахланmасы; 

йерляшдирmя каtегорийалары; йерляшдирmя цзря цmуmи tялябляр; йерляшдирmя цзря хцсуси tялябляр; 

айырmаг цзря tялябляр вя аралаmа mясафяси; диэяр tящлцкяли йцклярдян айырmа.  

Синиф 8  коррозийа qabiliyyətli mаддяляр   

11 Mаддялярин няmлянmяси иля баьлы tящлцкяляр. 

Синиф 9  Диэяр müxtəlif  tящлцкяли mаддяляр və cisimlər 

12 Nümunələr və əlaqəli təhlükələr; йалныз галаmа щалында дашынан заmан tящлцкяли ола билян 

mаtериалларын tящлцкяси(IMSBC Code); йерляшдирmя заmаны цmуmи вя хцсуси ещtийаt tядбирляри; 
иш вя дашыmа заmаны ещtийаt tядбирляри; seqreqasiya tələbləri 

Ещtийаt tядбирляри вя fövqəladə hadisələr zamanı prosedurlar 

13 Йцк йерляриндя елекtрик tящлцкясизлийи; баьлы йерляря дахилолmа заmаны ещtийаt tядбирляри, 
беля ки, бу йерлярдя оксиэен азлыьы, зящярли вя алышан аtmосферин олmасы mцmкцндцр; щяр бир 
синиф mаддяляринин йцк парtийаларында mцmкцн ола биляжяк йаньынын няtижяляри; Tящлцкяли йцкляр 
дашыйан эяmиляр цчцн гяза баш вердикдя щярякяtляр цзря рящбярлийин исtифадя едилmяси, бу 
рящбярлийя tящлцкяли вя зярярли mаддялярля щадися баш вердикдя яmял олунmалыдыр вя Bərk 
галаmа йцклярин tящлцкясиз дашынmа haqqında Mяжяллянин айры-айры бюлmяляринин исtифадя 

едилmяси.   

Илк tибби йардыm 

14 Tящлцкяли йцклярин дашынmасы иля баьлы бядбяхt щадисялярдя БДT-нин илк tибби йардыm 

эюсtярmяк цзря рящбярлийи вя онун исtифадя едилmяси вя диэяр рящбярликляр вя радио иля верилян 

tибби mяслящяtлярля ялагяли tяtбiги.  

Бюлmя B-V/c  

 
 Konvensiyada və Məcəllənin A Hisəəsinin bölmələrində B-V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e və B-V/f 

bölmələrinə müvafiq qaydalar olmadığını nəzərə alın. 
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Габлашдырылmыш щалда tящлцкяли və zərərli mаддяляр дашыйан эяmилярдя йцк яmялиййаtларынa 

жавабдещ олан коmандир вя сырави щейяt цзвляринин щазырлыьына dair təlimat 

1 Щазырлыг ики щиссяйя бюлцнmялидир: mювжуд принсипляря аид олан цmуmи щиссяйя вя щяmин 

принсиплярин эяmинин исtисmарына tяtбиг едилmяси цзря щиссяйя. Бцtцн щазырлыг вя 

tялиmаtландырmа лазыm олдуьу киmи ихtисаслы вя tяжрцбясиня эюря уйьун эялян щейяt tяряфиндян 

кечирилmяли вя ян азы ашаьыдакы 2-19-жу бяндлярдя шярщ едилян mясяляляри ящаtя еtmялидир. 

ПРИНСИПЛЯР 

Йцкцн харакtерисtикасы вя хассяляри 

2 Tялцкяли mаддялярин mцщцm физики вя киmйяви хассяляри кифайяt гядяр олmалыдыр ки, бу 

mаддяляря mяхсус олан tящлцкяляр вя онларла баьлы рискляр щаггында ясас анлайыш верmяк 

олсун.    

Киmйяви tящлцкяйя mалик олан tяшлцкяли mаддя вя mаtериалларын tяснифаtы 

3 БДT-нин tяснифаtына эюря 1-9 синифляриня mяхсус tящлцкяли йцкляр вя бу синифлярин щяр бири иля 

баьлы tящлцкяляр; 

Саьлаmлыг цчцн tящлцкя  

4 Дяри иля tяmас, инщалйасийа, ağız yolu ilə зящярлянmя вя шцаланmа tящлцкяси. 

Конвенсийалар, гайдалар вя tювсийяляр 

5 1974-жц ил tарихли, дцзялишлрля олан СОЛАС Конвенсийасынын II - 2 вя VII фясилляринин mцвафиг 

tялябляри, щабеля MАРПОЛ - 73/78 Конвенсийасынын III Ялавясиnin Təhlükəli yüklərin dəniz 

nəqliyyatı ilə daşınması haqqında Beynəlxalq Məcəllə (İMDG) иля birgə tətbiqi haqqında 

цmуmи tанышлыг. 

Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı ilə daşınması haqqında Beynəlxalq Məcəllə (İMDG) 

иля tанышлыг вя онун исtифадя едилmяси 

6 IMDG Mяжяллясинин декларасийа, сянядляр, габлашдырmа, mаркаланmа вя tящлцкя 

ишаряляриня даир tялябляри щаггында цmуmи билик; йцк конtейнериндя габлашдырmа вя няглиййаt 

васиtяляри; чыхарылыб-салына билян сисtернляр, tанк-конtейнерляр вя авtоmобил йоллары цчцн олан 

сисtернляр, щабеля tящлцкяли mаддяляр цчцн исtифадя едилян бaшга няглиййаt васиtяляри. 

7 IMDG Mяжяллясиндя эюсtярилян mцхtялиф tип эяmилярдя иденtификасийа, mаркаланmа, 

йерляшдирmя цчцн йарлыклар, бяркидижиляр, айырmа вя аралаmа щаггында билик. 

8 Heyətin təhlükəsizliyi, o cümlədən mцщафизя лявазиmаtы, нязаряtедижи-юлчц жищазлары, онларын 

исtифадяси вя пракtики tяtбиги, щабеля эюсtярижилярин шярщ едилmяси  

 

БИЛИКЛЯРИН ЭЯMИДЯ TЯTБИГИ 

Синиф 1  Парtлайыжы mаддяляр 

9 Tящлцкянин алtы каtегорийасы вя он цч уйьунлуг групу; габлашдырmа вя парtлайыжы 

mаддяляри дашыmаг цчцн исtифадя едилян сандыглар; йцк конtейнерляринин консtрукtив жящяtдян 

исtисmар цчцн еtибарлы олmасы вя tякярли tехника; йерляшдирmя щаггында рящбярлик, эюйярtядя вя 

эюйярtя алtында йерлишдирmя цчцн хцсуси рящбярликляр дахил олmагла;  1 синиф чярчивясиндя диэяр 

синифлярин tящлцкяли йцкляриндян вя гейри-tящлцкяли йцклярдян айырmа;  сярнишин эяmиляриндя 

дашынmалар вя йерляшдирmя; йцк йерляринин mягбул олmасы; tящлцкясизлик tядбирляри; йцклядилmя 

вя бошалдылmа заmаны ещtийаt tядбирляри. 

Синиф 2  Аловланан, tязйиг алtында олmайан, зящярсиз вя зящярли газлар (сыхылmыш, 

mайеляшдирилmиш, сойудулmуш вя йа щялл едилmиш)    
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10 Исtифадя олунан горуйужу вя баьлайыжы гурьулар да дахил едилmякля, tязйиг алtында олан 

габлар tипи вя чыхарылыб-салынан сисtернляр; йерляшдирmя каtегорийалары; аловланан зящярли 

газларда вя дянизи чиркляндирян газларда исtифадя едилян tядбирляри дя дахил еtmякля, 

йерляшдирmя цчцн цmуmи горуйужу tядбирляр.   

Синиф 3  Аловланан mайеляр 

11 Габлаmалар, tанк-конtейнерляр, чыхарылыб-салынан сисtернляр вя авtоmобил йоллары цчцн олан 

сисtернляр; пласtик габлар цчцн хцсуси tялябляри дахил еtmякля, йерляшдирmя каtегорийалары; дяниз 

чиркляндирижиляри цчцн исtифадя едилян tядбирляр дя дахил олунmагла, йерляшдирmя заmаны цmуmи 

ещtийаt tядбирляри; айырmаг цзря tялябляр; арtан tеmпераtурларда аловланан mайелярин дашынmасы 

заmаны исtифадя едилян ещtийаt tядбирляри. 

Синиф 4.1  Аловланан бярк mаддяляр  

Синиф 4.2  Юзцндяналыша билян mаддяляр 

Синиф 4.3  Су иля гаршылыглы tясирдя олдугда аловланан 
газлар айыран mаддяляр 

12 Габлаmаларын tипляри; парчаланmа вя mцmкцн ола биляжяк парtлайышын гаршысыны алmаг 
mягсяди иля нязаряt едилян tеmпераtурларда йерляшдирmя вя дашыmа; йерляшдирmянин 
каtегорийалары; юз-юзцня реаксийайа эирян mаддяляря вя онлара охшар олан mаддяляря tяtбиг 
едилян tядбирляр дя дахил олmагла,  йерляшдирmя заmаны цmуmи ещtийаt tядбирлярi;  десенсибилизя 
олунmуш парtлайыжы mаддяляр вя дяниз чиркляндирижиляри;  гызmа вя аловланmанын, зящярли вя йа 
аловланан газларын айрылmасынын вя парtлайыжы гаршыгларын йаранmасынын гаршысыны алmаг цчцн 
йцкляри айырmаг цзря tялябляр. 

Синиф 5.1.  Оксидляшян mаддяляр 

Синиф 5.2  Цзви пероксидляр 

13 Габлаmаларын tипляри; парчаланmа вя mцmкцн ола биляжяк парtлайышын гаршысыны алmаг 
mягсяди иля нязаряt едилян tеmпераtурларда йерляшдирmя вя дашыmа; йерляшдирmя 
каtегорийалары; дяниз чиркляндирижиляриня tяtбиг едилян tядбирляр, йаньын, парtлайыш вя tоксиолоъи 
газларын айрылmасынын гаршысыны алmаг цчцн йцкцн аловланан mаtериаллардан, tуршу вя исtилик 
mянбяляриндян аралы олmасыны tяmин еtmяк айрылmасы tялябляри дя дахил олунmагла, йерляшдирmя 
заmаны цmуmи ещtийаt tядбирляри; парчаланmайа сябяб ола биляжяк сцрtцнmя вя зярбя tясирини 
mиниmуmа ендирmяк цчцн ещtийаt tядбирляри.  

Синиф 6.1 Зящярли (tоксик) mаддяляр 

Синиф 6.2 Инфексийалы mаддяляр  

14 Габлаmа tипляри; йерляшдирmя каtегорийалары; tоксик, аловланан mайеляр вя дяниз 

чиркляндирижиляри цчцн tяtбиг олунан tядбирляр дя дахил едилmякля, йерляшдирmя заmаны эюрцлян 

цmуmи ещtийаt tядбирляри; айырmа цзря tялябляр, хцсусиля бу mаддялярин юлцmя сябяб ола вя йа 

инсан саьлаmлыьына жидди зяряр вура билmяк киmи цmуmи харакtерик ялаmяtини нязяря алmагла; 

даьылmа вя йа tюкцлmя заmаны зярярсизляшдирmя tядбирляри.    

Синиф 7  Радиоакtив mаддяляр 

15 Габлаmа tипляри; йерляшдирmя вя айырmайа mцнасибяtдя няглиййаt индекси; суряtи 

чыхарылmаmыш фоtоплйонкаларын вя пласtинлярин адаmлардан, щабеля ярзагдан айрылmасы вя 

йерляшдирилmяси; йер каtегорийалары; йерляшдирmяйя цmуmи tялябляр;  айырmайа олан tялябляр вя 

айрылmалар арасында mясафяляр; башга tящлцкяли mаддялярдян айырmа.   

Синиф 8  Ашындырыжы вя коррозийалы mаддяляр  

16 Габлаmа tипляри; йерляшдирmя каtегорийалары; коррозийа, аловланан mайеляр вя дяниз 

чиркляндирижиляриня tяtбиг едилян tядбирляр дя дахил едилmякля, йерляшдирmя заmаны эюрцлян цmуmи 
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ещtийаt tядбирляри; айырmайа олан tялябляр, хцсусиля бу mаддялярин жанлы tохуmалара жидди зяряр 

вурmаг габиллийяtи киmи цmуmи харакtерик ялаmяtини нязяря алmагла. 

Синиф 9  Башга tящлцкяли mаддяляр  

17 Tящлцкя нцmуняляри, дянизин чиркляндирилmяси дя дахил олmагла. 

Ещtийаt tядбирляри вя гяза заmаны щярякяtляр 

18 Йцк йерляриндя елекtрик tящлцкясизлийи; баьлы йерляря дахилолmа заmаны ещtийаt tядбирляри, 

беля ки, бу йерлярдя оксиэен азлыьы, зящярли вя алышан аtmосферин олmасы mцmкцндцр; щяр бир 

синиф mаддяляринин йцк парtийаларында mцmкцн ола биляжяк даьылmанын вя йа ахmанын вя йа 

йаньынын няtижяляри;  бу щадисялярин эюйярtядя вя эюйярtя алtында йаранmа щадисяляриня 

бахылmасы;  БДT-нин tящлцкяли йцкляр дашыйан эяmиляр цчцн гяза баш вердикдя щярякяtляр цзря 

рящбярлийинин исtифадя едилmяси; фювгяладя щадисялярдя щярякяtляр планы, щансы ки tящлцкяли 

mаддялярля ялагядар щадися баш вердикдя эюзлянилmялидир. 

Илк tибби йардыm   

19 Tящлцкяли йцклярин дашынmасы иля баьлы бядбяхt щадисялярдя БДT-нин илк tибби йардыm 

эюсtярmяк цзря рящбярлийи вя онун исtифадя едилmяси вя диэяр рящбярликляр вя радио иля верилян 

tибби mяслящяtлярля ялагяли tяtбiги.  

 

Bölmə B-V/d  

DHDNÇ Konvensiyasının müddəalarının üzən qurğulara tətbiqi haqqında təlimat 

 

1 DHDNÇ Konvensiyasının müddəaları səfərə çıxan özühərəkətedən üzən qurğuların 

dənizçilik vəzifələri üzrə xidmət edən heyətinə tətbiq edilir. 

2 DHDNÇ Konvensiyasının müddəaları özühərəkətetməyən və ya stasionar üzən qurğulara 

şamil edilmir.  

3 Stasionar üzən qurğuların  heyətinin hazırlanması və sertifikatlaşdırılmasına dair müvafiq 

standartlar hazırlanarkən, üzən qurğunun qeydiyyatdan keçdiyi ölkə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının 

tövsiyələrini nəzərə almalıdır. Xüsusilə, özühərəkətedən və ya tələb edildiyi hallarda digər üzən 

qurğularda dənizçilik vəzifələri üzrə xidmət edən heyətinin bütün üzvləri DHDNÇ Konvensiyasının 

tələblərinə cavab verməlidir.  

4 Özühərəkət edən qurğular beynəlxalq səfərlərə çıxarkən gəminin səfərə çıxa bilməsi üçün 

heyətin minimal tərkibi haqqında sənədlərə malik olmalıdır.  

5 Stasionar üzən qurğulara olduğu xüsusi iqtisadi zonanın yerləşdiyi sahilyanı dövlətin milli 

qanunvericiliyi tətbiq edilir. Həmin sahilyanı dövlətlər BDT-nın müvafiq tövsiyələrini nəzərə almalı 

və öz dövlətində qeydiyyatdan keçən üzən qurğularla müqayisədə digər dövlətlərdə qeydiyyatdan 

keçən üzən qurğular üçün yüksək standartlar müəyyənləşdirməməlidir.  

6 Üzən qurğularda (həm özühərəkətedən, həm də özühərəkətetməyən) xidmət edən bütün 

xüsusi heyət üzvləri BDT-nin tövsiyələrinə uyğun olaraq müvafiq qaydada maarifləndirilməli və 

zəruri hazırlıq keçməlidir.  

 

Bölmə B-V/e   

Təchizat gəmilərinin kapitanlarının və kapitanın naviqasiya növbəsi üzrə köməkçilərinin hazırlığı 
və ixtisasına dair təlimat 

 
 Konvensiyada və Məcəllənin A Hisəəsinin bölmələrində B-V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e və B-V/f 

bölmələrinə müvafiq qaydalar olmadığını nəzərə alın. 
 Konvensiyada və Məcəllənin A Hisəəsinin bölmələrində B‑V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e və B-V/f  
bölmələrinə müvafiq qaydalar olmadığını nəzərə alın. 
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1 Dənizdə təchizat əməliyyatarına cəlb edilən gəmilərin kapitanları və komandir heyətinin 

üzvləri bu gəmilərdə işə başlamazdan əvvəl müvafiq təcrübəyə malik olmalı və hazırlıq keçməlidirlər. 

Əsas diqqət gəmidə əməliyyatlar üzrə təcrübəyə və ya həm əməliyyatlar üzrə təcrübəyə, həm də 

trenajor hazırlığına yetirilməlidir.  

2 Gəmi kapitanları və komandir heyətinin üzvləri təchizat gəmiləri üçün səciyyəvi olan 

manevretmə və  idarəetmənin xüsusiyyətlərini anlamalıdırlar.  

3 Dənizdə təchizat əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl , gəmi kapitanı və komandir 

heyətinin üzvləri:  

.1 Dənizdə neft-qaz hasilatı sahəsi və müxtəlif əməliyyatlar zamanı istifadə edilən 

terminlər haqqında məlumatlı olmalıdırlar; 

.2 Dəznidəki zonalarda/qurğularda işləyərkən təhlükəsizlik zonası üzrə məsafələrin 

saxlanılmasının əhəmiyyətini anlamaq; 

.3 Gəminin manevr edilməsi və müxtəlif hava şəraitində gəminin mövqeyinin 

saxlanılması haqqında biliklərə malik olmaq; 

.4 Gəmilərin konstruksiyasının xüsusi ölçülərinin anlamaq; 

.5 İş zonlarında məhdud olmayan görüntünün zəruriliyini anlamaq. 

4 Təchizat gəmilərində olarkən, gəmi kapitanları və komandir heyətinin üzvləri: 

.1 Mextəlif mühərrik qurğuları quraşdırılmış gəmilərin xarakteristikalar ının idarə edilməsi 

və rejimi haqqında biliklərə malik olmalıdır; 

.2 Təchizat gəmilərini dənizdəki qurğulara və digər gəmilərə yaxın məsafədə idarə 

etməyi bacarmalıdırlar. 

5 Gəmi kapitanları dənizdə təchizat əməliyyatlarına cəlb edilmiş heyətin öz vəzifələri üzrə 

maarifləndirilməsinin zəruriliyini anlamalıdırlar. 

Lövbər  əməliyyatları aparan təchizat gəmiləri 
 

6 Təchizat gəmilərində lövbər əməliyyatlarına cəlb edilən kapitanlar və kapitanların naviqasiya 

növbəsi üzrə köməkçiləri müvafiq təcrübəyə malik olmalı və hazırlıq keçməlidirlər.  

7 Lövbər əməliyyatlarınə həyata keçirməzdən əvvəl, kapitanlar və kapitanların naviqasiya 

növbəsi üzrə köməkçiləri: 

.1 Lövbər əməliyyatları ilə əlaqədar gəminin idarə edilməsi, o cümlədən aşağıdakılar 

barədə yaxşı məlumatlı olmaq: 

.1.1 Naviqasiya və gəminin mövqeyinin saxlanılması; 

.1.2  Gəminin idarə edilməsi; 

.1.3 Təchizat gəmilərinin dayanıqlılığı, xüsusilə aşağı bucağın GZmax, aşağı açıq 

göyərtənin və böyük xarici təsirlərin  birləşməsi haqqında ətraflı biliklər.  

Yükləməyə dair hesablamalardan, həmçinin dayanıqlı və möhkəm gəmi 

arasındakı ziddiyət və əlverişli iş şəraitindən istifadə etmək. Gəmi bortnun 

çevrilməsinin qarşısını alan cihazlardanistifadə nəticəsində dayanıqlılığın 

ehtimal edilən azalması; və 

.1.4 neft yataqlarında təhlükəli əməliyyatlar, Lövbərlərin və yanalma 

avadanlıqlarının istifadə edildiyi ərazilərdə o cümlədən dənizin dibinə 

boruların düzülməsi və digər qurğuların yerləşdirilməsi,  

.2 Lövbər əməliyyatlarına cəlb edilən gəmilərdə quraşdırılan avadanlıqlar və 

sistemlərdən istifadə edilməsi, həmçinin həmin avadanlıqların imkanları və 

məhdudiyyətləri ilə ətraflı tanış olmaq, o cümlədən aşağıdakılar: 

.2.1 Müxtəlif  pərlərdən, standart və azimut hərəkətəgətiricilərdən istifadə; 
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.2.2 Yükləmə(daşıma), idarəetmə, ağır yüklərin qaldırılması, yedəkləmə, lövbərin 

idarə edilməsi, üzən qazma qurğuları, barjalar və qurğuların lövbərə 

dayanması; 

.2.3 Qazma qurğularının, barjaların və digər gəmilərin yedəklənməsi 

.2.4 Dartınma qüvvəsi 600 metrik tondan çox olmayan qald ırıcı və yedəkləmə 

bucurqadları ilə əməliyyatlar; 

.2.5 Yedəkləmə və lövbərin idarə edilməsi üçün bucurqadlarla əməliyyatların 

əsasları haqqında ətraflı bilik; xüsusilə qaldırılan yükün çəkisi üzrə hədd 

müəyyən edən cihazların funksiyalar ı, azad etmə sistemi, eləcə də 

yedəkləmə ştiftləri və stoporlar kimi əlaqəli avadanlıqlar; və 

.2.6 Fövqladə hadisələr zamanı yedək qarmaqlarının və bucurqadların açılması 

arasındakı əhəmiyyətli fərq. 

8 Lövbərin idarə edilməsi üzrə cavabdeh olan gəmi kapitanları və kapitanın naviqasiya 

növbəsi üzrə köməkçisi, Administrasiyanın müvafiq bildiyi qaydada, kuratorluq edilməklə qazma 

qurğularının bir neçə dəfə daşınması üzrə kifayət qədər və müvafiq hazırlıq keçməli və təcrübəyə 

malik olmalıdırlar. Hazırlıq zamanı müvafiq trenajor hazırlığı keçirilə bilər. 

 

Bölmə B-V/f  

Dinamik mövqe müəyyənləşdirmə sistemi istismar edən heyət üzvlərinin hazırlığı və təcrübəsi 

haqqında təlimat** 

1 Dinamik mövqe müəyyənləşdirmə sistemi dedikdə, özühərəkətedən gəminin mövqeyinin 

və hərəkət istiqamətinin gəminin mühərrik qurğularından istifadə etməklə avtomatik olaraq idarə 

edilməsi nəzərdə tutulur. 

2 Dinamik mövqe müəyyənləşdirmə sisteminin istismar edilməsinə cəlb edilən heyət üzvü 

müvafiq hazırlıq keçməli və praktiki təcrübəyə malik olmaldır. Bu hazırlıq üzrə nəzəri dərslər 

dinamik mövqe müəyyənləşdirmə sisteminin operatorları tərəfindən dinamik mövqe 

müəyyənləşdirmə sisteminin  idarə edilməsi və onun tərkib hissələri üzrə biliklərin 

mənimsənilməsinə şərait yaratmalıdır. Əldə edilən biliklər, anlayış və peşəkarlıq heyət üzvlərinə 

dənizdə insan həyatının təhlükəsizliyi və dəniz mühitinin mühafizəsini rəhbər tutaraq dinamik  

mövqe müəyyənləşdirmə zamanı gəmilərin təhlükəsiz idarə edilməsinə imkan verməlidir. 

3 Hazırlıq və təcrübə dinamik mövqe müəyyənləşdirmə sistemi üzrə aşağıdakı məsələləri  

ehtiva etməlidir: 

.1 dinamik mövqe müəyyənləşdirmənin idarəetmə mərkəzi; 

.2 enerjinin istehsalı və idarəedilməsi; 

.3 hərəkətəgətirici qurğular; 

.4 mövqe müəyyənləşdirən sistem; 

.5 istiqaməti müəyyən edən sistem; 

.6 ətraf mütihin şərtlərinə dair sistem: 

.7 xarici qüvvələrin müəyyən edilməsinə dair sistem, məsələn burazın dartılmasını ölçən 

cihaz 

4 Əməliyyatların təhlükəsiz şəkildə davam etdirilməsini və dayandırılmasını təmin etmək 

məqsədilə hazırlıq və təcrübə dinamik mövqe müəyyənləşdirmə üzrə adi əməliyyatları, o cümlədən 

sistemdəki xətaların, nasazlıqların, qəzaların və fövqəladə hadisələrin idarə edilməsini əhatə 

etməlidir. Hazırlıqlar yalnız dinamik mövqe müəyyənləşdirmə sistemi üzrə operator və gəmi 

kapitanları üçün nəzərdə tutulmamalı, dinamik mövqe müəyyənləşdirmə sisteminin quraşdırıldığı 

gəmilərdə vəzifələrini yerinə yetirmək məqsədilə əlavə hazırlıq və təcrübənin tələb edilmə ehtimalı 

 
 B-V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e və B-V/f bölmələri üçün Konvensiyada və ya Məcəllənin A Hissəsinə müvafiq 
olan qaydaların olmadığını nəzərə alın. 
**Dinamik mövqemüəyyənetmə üzrə əsas heyət üzvləri üçün MSC.1/Circ.738/Rev.2 nömrəli “Dinamik 
mövqemüəyyənetmə sistemi operatorunun təlimi və təcrübəsi haqqında Təlimat”a istinad edin 
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olan elektromexanik və mexaniklər kimi heyətin digər üzvləri də nəzərdə tutulmalıdır. Gəmidə 

hazırlıq və təcrübənin bir hissəsi ki dinamik mövqe müəyyənləşdirmə sistemi üzrə müvafiq 

təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Dinamik mövqe müəyyənləşdirmə sistemi operatorları 

dinamik mövqe müəyyənləşdirmə sistemi üzrə əməliyyatlara dair istismar təlimatları, İmtina 

Vəziyyətinin və Təsirinin Təhlili (FMEA), funksional imkanlara dair qrafiklər kimi sənədlərin növləri  

və məqsədləri haqqında biliklərə malik olmalıdırlar. 

5 Bütün hazırlıqlar zəruri ixtisasa və müvafiq təcrübəyə malik olan şəxslər tərəfindən həyata 

keçirilməlidir.  

6 Dinamik mövqe müəyyənləşdirmə sistemi vasitəsilə istismar olunan gəmilərə təyin olunan 

gəmi kapitanları, dinamik mövqe müəyyənləşdirmə sistemi operatorları və heyətin dinamik mövqe 

müəyyənləşdirmə sistemi üzrə hazırlıq keçən digər üzvləri gəmidə quraşdırılan xüsusi avadanlıqlar 

və gəminin xarakteristikaları üzrə maarifləndirilməlidirlər. Gəminin idarə edilməsinin xüsusiyyətinə 

və bu idarəetmə zamanı dinamik mövqe müəyyənləşdirmə sisteminin əhəmiyyətinə xüsusi diqqət  

yetirilməlidir. 

 

ФЯСИЛ VI 

FÖVQƏLADƏ  ЩАДИСЯЛЯРLЯ, ЯMЯЙИН MЦЩАФИЗЯСИЛЯ, MÜHAFİZƏ, TИББИ ГУЛЛУГ 

ВЯ САЬ ГАЛЫБ ЙАШАMАГЛА БАЬЛЫ ФУНКСИЙАЛАРА DAİR TƏLİMAT 

Бюлmя B-VI/1 

Tялцкясизликля tанышлыьа, илкин щазырлыьа вя бцtцн дянизчиляр цчцн tялиmаtлара даир рящбярлик  

Йаньын tящлцкясизлийи вя йаньынла mцбаризя 

1 А-VI/1 бюлmяси иля tяляб олунан йаньын tящлцкясизлийи цзря илкин щазырлыг вя йаньынла 

mцбаризя, ян азы, ашаьыда 2-4-жц бяндлярдя эюсtярилян нязяри вя пракtики елеmенtляри юзцндя 

бирляшдирmялидир. 

Нязяри щазырлыг 

2 Нязяри щазырлыг ящаtя еtmялидир: 

.1 йаньынын вя парtлайышын цч елеmенtини (йаньын цчбужаьы): йанажаг, алышmа mянбяйи, 

оксиэен; 
.2 алышmа mянбяляри: киmйяви, биолоъи, физики; 

.3 алышан mаtериаллар: алышmа габилиййяtи, алышmа нюгtяси, йанmа tеmпераtуру, йанmа 

сцряtи, исtиликtюряtmя габилиййяtи, алышганлыьын ашаьы щядди, алышганлыьын йухары щядди, 

аловланmа щядляри, tясирин азалmасы, сtаtик елекtрик бошалmасы, алышmа tеmпераtуру, 
юзцндяналышmа; 

.4 йаньын təhlükəsi вя yanğının шца ilə yayaılması, конвексийа вя исtиликюtцрmя йолу иля 

йайылmаг tящлцкяси; 

.5 реаксийа габилиййяtи; 

.6 йаньынларын tяснифи вя tяtбиг олунан одсюндцрян mаддяляр; 

.7 эяmилярдя йаьынын ясас йаранmа сябябляри: mашын шюбясиндя йанажаьын sızması; 

сигареtляр; гызmа (подшипникляр);  каmбузда)гурьулар (елекtрик плиtяляри, tцсtц бажалары, 
гызарtmаг цчцн гурьулар, газ плиtяляри вя с.); юз-юзцня алышmа (йцк, tулланtылар вя с.); 

одла иш (гайнаг, кясmя вя с.); елекtрик апараtлары (гыса гапанmа, гейри-пешякар 
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tяmир); реаксийа, юзцндянгызmа вя юзцндяналышmа;  гясдян йандырmа; сtаtик елекtрик 
бошалmасы;  

.8 йаньынın гaршыsının alınması; 

.9  од вя tцсtцнц ашкареtmя сисtеmляри; йаньыны авtоmаtик ашкареtmя сисtеmи; 

.10  йаньынла mцбаризя цчцн аваданлыг, бура дахилдир: 

.10.1 эяmилярдя сtасионар гурьулар вя онларын йери; йаньын mаэисtраллары, кранлар; 

бейнялхалг сащил бирляшmяляри; söndürücü qurğular, карбон газы (CО2),  кюпцк;  

хцсуси каtегорийалы йерлярдя tязйиг алtында суçiləyən сисtеm вя с.; авtоmаtик 

спринклер сисtеmи; гяза йаньын насосу; гяза эенераtору; киmйяви tозларın 

tətbiqi üçün alətlər; tяляб олунан вя mювжуд дашынан апараtларын цmуmи 

хцсусиййяtляри; йцксяк tязйиг алtында дуmан йарадан сисtеm; йцксяк 

кюпцклянmяк габилиййяtли кюпцк; йени tехнолоэийа вя аваданлыг; 

.10.2 йаньынсюндцрянин təchizatları, шяхси avadanlqılar; tяняффцс апараtы, щяйаt 

фяалиййяtини бярпа едян васиtяляр; tцсtц ялейщиня дябилгя вя йа mаска; 

одадаваmлы горуйужу tрос (бураз) вя карабин (йайлы гарmаг); онларын эяmидя 

йери; вя 

.10.3 цmуmи аваданлыг, йаньын шланглары, ужлуглар, бирляшдирижи елеmенtляр, йаньын 

балtалары; səyyar одсюндцрянляр; йаньына гаршы юрtцкляр; 

.11 консtруксийа вя гурулуш, o cümlədən tяхлийя йоллары; эяmи tанкларынын газдан 

tяmизлянmя (дегазасийа) васиtяляри; А, B вя C синифляринин üzrə arakəsmələr; tясирсиз 

газлар сисtеmи;     

.12 цmуmэяmи щяйяжан сигналы да дахил олmагла, эяmидя йаньынын сюндцрцлmясинин 

tяшкили; йаньындан mцщафизя planları, tопланmа йери вя айры-айры шяхслярин вязифяляри;  

эяmи лиmанда оларкян эяmи иля сащил арасында рабиtя дя дахил олmагла, рабиtя; шяхси 
tящлцкясизлик проседуралары; эяmидя вахtашыры tялиmляр; hərəkətdə növbəçəkmə 

сисtеmləri; 

.13  щяйаt фяалиййяtини бярпаеtmя mеtодлары haqqında праtики билийи; 

.14 щяйяжан сигналынын верилmяси дя дахил олmагла, йаньынла mцбаризя mеtодлары;  
йерляшдирmя вя tяжрид еtmя; йцкцн суйа аtылmасы; инщибиtорлардан исtифадяеtmя; 

сойуtmа; щяжmи йаньынсюндцрmя; йаньынларын сюндцрцлmяси; tякрар алышmанын 

гаршысыны алmаг mягсяди иля mцшащидя; tцсtцнц чякmя (чюкдцрmяк); вя 

.15 шырнагла, сяпилmякля, су дуmаны йараtmагла, йаньын йерини басmагла верилян су да 
дахил олmагла, одсюндцрян васиtяляр; кюпцк (йцксяк кюпцклянmя габилиййяtли, орtа вя 

ашаьы кюпцклянmя габилиййяtли); карбон газы (CО2); галонлар; кюпцк йарадан (АФФФ) 

су tябягяси; гуру киmйяви tоз; йени tехнолоэийалар вя аваданлыглар.  

Пракtики щазырлыг 

3  Ашаьыда шярщ едилmиш пракtики щазырлыг онун цчцн реал шяраиtи tяmин едян оtагларда 

(mясялян, эяmидяки шяраиtin təqlid edilməsi) вя яэяр mцmкцндцрся вя mягсядяуйьундурса, 

щяm гаранлыгда, щяm дя эцндцз ишиьында кечирилmялидир вя hazırlıq keçən şəxslərə ашаьыдакы 

бажарыглары ялдя еtmяйя иmкан йараtmалыдыр:    

.1 səyyar одсюндцрянлярин mцхtялиф tипляриндян исtифадя еtmяк; 

.2 фярди tяняффцс апараtларындан исtифадя еtmяк; 

.3 бюйцк олmайан йаньынлары, mясялян, алышан елекtрик дюврялярини, алышан нефtи вя 

пропаны сюндцрmяк; 

.4 судан исtифадя еtmякля (шырнаг вя сусяпян лцляли шлангларла), бюйцк йаньынлары 

сюндцрmяк; 
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.5 йаньыны йа кюпцйцн, tозун кюmяклийи иля, йахуд башга mцнасиб киmйяви mаддялярля 
сюндцрmяк; 

.6 горуйужу tросун кюmяклийи иля, лакин tяняффцс апараtы олmадан,  йцксяк кюпцклянmяк 

габилиййяtи олан кюпцйцн вурулдуьу бюлmяляря дахил олmаг вя онлардан кечmяк; 

.7 фярди tяняффцс апараtындан исtифадя еtmякля, баьлы, tцсtц иля долу йерлярдя йаньынла 

mцбаризя еtmяк; 

.8 су дуmаны вя йа башга бир mцнасиб одсюндцрян васиtя иля йашайыш йериндя вя йа 

mашын шюбясинин mоделиндя, од вя сых tцсtц олmагла, йаньыны сюндцрmяк; 

.9 дуmан йарадан гурьу вя сусяпян лцляли шлангларла,  гуру киmйяви tоз вя йа ялдя 

дашынан кюпцклц одсюндцрянлярля йанажаг йаньыныны сюндцрmяк;    

.10 tяняффцс апараtындан исtифадя еtmякля tцсtц долmуш йердян инсаны хилас еtmяк. 

Цmуmи mцддяалар 

4 Щазырлыг кечянляр ейни заmанда эяmидя щяmишя щазырлыг вязиййяtини сахлаmаьын zəruriliyi 

barədə maarifləndirilməlidirlər. 

Elementar илк tибби йардыm    

5 Илк tибби йардыm цзря щазырлыг, щансы ки VI/1 гайдасы иля щазырлыг програmынын ясас щиссяси 

киmи tяляб олунан илк tибби йардыm цзря щазырлыг, щазырлыьын илк mярщялясиндя, дянизя чыхmаздан 

яввял щазырлыг вахtына цсtцнлцк верmякля иш йериндя щяйаtа кечирилmялидир ки, дянизчиляр бядбяхt 

щадися вя йа tяжили tибби йардыm tяляб едян диэяр щаллар баш вердикдя, илк tибби йардыm эюсtярmяк 

бажарыьы вя йа эяmидя tибби гуллуьа эюря жавабдещ олан шяхс эяляня киmи, онлар 

tяхирясалынmадан щярякяt едя билсинляр.  

Шяхси tящлцкясизлик вя сосиал mясулиййяt 

6 Адmинисtрасийалар дяниздя инсан щяйаtынын вя яmлакын сахланылmасынын tящлцкясизлийини, 

щабеля дянизин чиркляндирилmясинин гаршысыны алmаьы tяmин еtmяк цчцн цнсиййяt сахлаmаьын вя 

дил билmяйин ящяmиййяtини нязяря алmалыдырлар. Дянизчилик сащясинин бейнялхалг харак tерини,  

эяmилярин бир-бири иля вя эяmи иля сащил арасында еtибарлы ниtг цнсиййяtинин mцщцmлцйцнц, чохmилли 

щейяtлəрдян исtифадянин арtдыьыны нязяря алараг вя гяза щалларында щейяt цзвляринин 

сярнишинлярля цнсиййяtдя ола билmяляриня гайьы эюсtяряряк, дяниздя цнсиййяt цчцн цmуmи бир 

дилин гябулу mцщцm mялуmаt верmякдя инсан сящвиндян йаранан риски азалtmаг йолу иля 

tящцкясизлик пракtикасы üçün imkan yaradacaqdır.  

7 Щяр йердя олmаса да, щаmы tяряфиндян гябул едилmиш пракtикада инэилис дили дяниздя 

tящлцкясизлийин mягсядляри цчцн эеtдикжя сtандарt цнсиййяt дилиня чеврилmякдядир, бу, гисmян 

Сtандарt дяниз навигасийа лцьяt-данышыг киtабчасынын, БДT-нин дяйишдирдийи Дяниздя цнсиййяt 

цчцн сtандарt жцmлялярин исtифадяси няtижясиндя mцmкцн олmушдур. 

8 Адmинисtрасийалар дянизчилярин дяниз tерmинляриня вя щалларына хцсуси диггяt йеtирmякля, 

щеч олmаса, инэилис дилинин садя сюз ещtийаtындан исtифадя еtmяк иmканына mалик олmаларыны 

tяmин еtmяйин цсtцнлцйцнц нязяря алmалыдырлар.     

Бюлmя B-VI/2 
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Хиласедижи qayıq вя саллар, нювбяtчи qayıq вя сцряtли нювбяtчи qayıqlar цзря mцtяхяссислярин 

серtификаtлаşдырылmасына даир təlimat 

1 Щазырлыьа башлаmаздан яввял наmизяд саьлаmлыьынын вязиййяtиня, хцсусиля эюрmя вя 

ешиtmя габилиййяtиня mцнасибяtдя tялябляря жаваб верmялидир.  

2 Щазырлыг Дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизяси щаггында дцзялишляr edilmiş Бейнялхалг 

Конвенсийанын (SOLAS) mцддяаларына mцвафиг олmалыдыр. 

3   Tərəflər A-VI/2 bölməsinin 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1 və 12.1.5 bəndlərində müəyyən edilən sahələr 

üzrə A-VI/2-1 nömrəli cədvəl ilə bacarıqlara dair tələb edilən standartlara nail olmaq üçün gəmilərdə 

həyata keçirilən hazırlıqları və əldə edilən təcrübəni də (məsələn, məşqlərdə iştirak etmək) qəbul edə 

bilər.  Administrasiyalar bu sahələr üzrə gəmidə həyata keçirilən hazırlıqların yalnız əlverişli hava 

şəraitində və dəniz limanlarının qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilməsini nəzərə almalıdır. 

 

Бюлmя B-VI/3 

Эениш програm цзря йаньынла mцбаризя щазырлыьınа даир təlimat 

(Mцддяалар йохдур) 

Бюлmя B-VI/4 

Илк tибби йардыmын эюсtярилmяси вя tибби гуллуq üzrə tялябляря даир təlimat 

A-VI/4-1 nömrəli cədvəlin 1-ci sütununda gəmidə ilk tibbi yardımın göstərilməsi üzrə sadalanan tapşırıq,  

vəzifə və öhdəliklərin icrasının həvalə edildiyi dənizçilər üçün hazırlıq proqramlarında yenilənmiş 

Gəmilər üçün Beynəlxalq Tibbi Təlimat müvafiq qaydada nəzərə alınmalıdır. 

Бюлmя B-VI/5 

Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxslərin hazırlığı və sertifikatlaşdırılmasına dair təlimat 

 

1   Hazırlıq “Gəmi və Liman Vasitələrinin Mühafizəsi haqqında Beynəlxalq 

Məcəllə”nin və Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair düzəlişlər edilmiş Beynəlxalq 

Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmalıdır. 

2   Hazırlığı bitirdikdən sonra, gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs, gəmi və ya liman 

vasitələrinin mühafizəsinə dair müvafiq məlumatları düzgün şəkildə şərh etmək və 

ötürmək məqsədilə ingilis dili üzrə adekvat biliklərə malik olmalıdır. 

3   Təxirəsalınmaz hallarda, gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs kimi ixtisas 

sertifikatına malik olan şəxs müvəqqəti olaraq vəzifələrini icra edə bilmədikdə, 

Administrasiya mühafizə üzrə xüsusi vəzifə və öhdəliklərə malik olan, eləcə də gəmi 

mühafizə planı haqqında anlayışı olan dənizçilərə gəmi mühazifəsi üzrə məsul şəxs 

qismində xidmət etmələrinə, həmçinin hansının çox olduğundan asılı olaraq, növbəti 

limanadək və ya 30 təqvim günündən çox olmayan müddətə, gəmi mühafizəsi üzrə məsul 

şəxsin bütün vəzifə və öhdəliklərini icra etmələrinə  icazə verə bilər. Şirkət mümkün qədər 

tez bir zamanda növbəti limanın səlahiyyətli qurumunu tətbiq edilən tədbirlər barədə 

məlumatlandırmalıdır. 

Бюлmя B-VI/6 

Bütün dənizçilərin gəmi mühafizəsinə dair hazırlıqları və təlimatlandırılmalarına dair 

rəhbərik 

 
 Kursların hazırlanmasında BDT-nin Model Kurslarından istifadə edilə bilər 

http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=SC10A0602AB
http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=SC10A0604AB
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İlkin tanışlıq və mühafizə üzrə maarifləndirmə 

 

1   Dənizçilər və gəmi heyəti mühafizə üzrə ekspert deyillər və Konvensiyanın və bu 

Məcəllənin məqsədi onları mühafizə üzrə mütəxəssis etmək deyil. 

 

2   Dənizçilər və gəmi heyəti təyin edilmiş vəzifələri icra etmək, o cümlədən dəniz 

təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə kollektiv şəkildə töhfə vermək üçün tələb edilən bilikləri 

əldə etmək məqsədilə mühafizə üzrə adekvat hazırlıq və ya təlimatlandırma və ilkin hazırlıq 

keçməlidirlər. 

 

3     Mühafizə üzrə təyin edilmiş vəzifələrə malik olmayan dənizçilər öz karyeraları ərzində ən 

azı bir dəfə A-VI/6 bölməsində nəzərdə tutulan mühafizə üzrə maarifləndirmə hazırlığı və ya 

təlimatlandırma keçməlidirlər. Dənizçi və ya gəmi heyəti VI/6 qaydasının tələblərinə əsasən 

mühafizə üzrə maarifləndirməyə dair tələblərə cavab verdiyi və Gəmi və liman vasitələrinin 

mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllənin (İSPS) tələblərinə əsasən məşqlərdə və 

təlimlərdə iştirak etdiyi təqdirdə, bu hazırlıq üzrə ixtisasartırmaya və ya eitbarlılıq müddətinin 

uzadılmasına zərurət yoxdur. 

 

Mühafizə üzrə təyin edilmiş vəzifələrə malik dənizçilər 

 

4    A-VI/6 bölməsində nəzərdə tutulan “mühafizə üzrə təyin edilmiş vəzifələr” ifadəsi, gəmi 

mühafizə planına müvafiq olaraq mühafizə üzrə xüsusi vəzifə və öhdəliklərə malik olmağı 

bildirir. 

 

5    Mühafizə üzrə təyin edilmiş vəzifələrə malik dənizçilər öz karyeraları ərzində ən azı bir 

dəfə A-VI/6 bölməsində nəzərdə tutulan hazırlığı keçməlidirlər. Dənizçi və ya gəmi heyəti VI/6 

qaydasının tələblərinə əsasən mühafizə üzrə maarifləndirməyə dair tələblərə cavab verdiyi və 

Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllənin (İSPS) tələblərinə 

əsasən məşqlərdə və təlimlərdə iştirak etdiyi təqdirdə, bu hazırlıq üzrə ixtisasartırmaya və ya 

eitbarlılıq müddətinin uzadılmasına zərurət yoxdur. 

 

6   A-VI/6 bölməsinə uyğun olaraq “mühafizə üzrə maarifləndirmə hazırlığı”nə tədris edən 

şəxslərin I/6  qaydasının və yaxud A-I/6 bölməsinin tələblərinə cavab vermələri tələb edilmir. 

 

7    Təxirəsalınmaz hallarda, gəmi mühafizəsi üzrə vəzifələrin, mühafizə üzrə təyin edilmiş 

vəzifələrin icrası üzrə ixtisaslaşmış şəxs tərəfindən həyata keçirilməsi tələb edildikdə, lakin 

həmin şəxs müvəqqəti olaraq vəzifələrini icra edə bilmədikdə, Administrasiya mühafizə üzrə 

təyin edilmiş vəzifə və öhdəliklərə malik olmayan, lakin gəmi mühafizə planı haqqında anlayışı 

olan dənizçilərə mühazifəsi üzrə təyin edilmiş vəzifə və öhdəlikləri, hansının çox olduğundan 

asılı olaraq, növbəti limanadək və ya 30 təqvim günündən çox olmayan müddətə icra 

etmələrinə  icazə verə bilər. 

ФЯСИЛ VII 

АЛTЕРНАTИВ СЕРTИФИКАTЛАŞДЫРILMАЬА DAİR TƏLİMAT 
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Бюлmя B-VII/1 

Алtернаtив серtификаtларын верилmясиня даир рящбярлик 

(Mцддяалар йохдур) 

Бюлmя B-VII/2 

Göyərtə və maşın şöbəsi üzrə birləşdirilmiş xüsusi hazırlıq proqramları üzrə təlimat 
 

1 Hər bir tərəf göyərtə və maşın şöbəsi üzrə birləşdirilmiş xüsusi hazırlıq proqramlarının 

aşağıdakı qaydada təmin etməlidir: 

.1 Təsdiq edilmiş hazırlıq proqramı əsasında həyata keçirilməsini; 

.2 Sahildə dənizçilik üzrə təlim-tədris müəssisələrində və/və ya təsdiq edilmiş tədris  

gəmisində keçirilməsini; 

.3 Hazırlıq üzrə təsdiq edilmiş qeydiyyat kitabçası əsasında sənədləşdirilməsini. 

Бюлmя B-VII/3 

Алtернаtив серtификаtларын верилmясини mцяййянляшдирян принсипляря даир təlimat 

(Mцддяалар йохдур) 

 

ФЯСИЛ VIII 

НЮВБЯ ЧЯКMЯЙЯ DAİR TƏLİMAT 

Бюлmя B-VIII/1 

Хидmяtи вязифялярин ижрасына йарарлыьа даир təlimat 

Йорьунлуьун гаршысыны алmаг 

1 Исtиращяt mцддяtиня олан tялябляри эюзляйяркян “гейри-ади исtисmар шяраиtи” tерmини эяmидя 

йалныз mцщцm ишляри билдирян киmи изащ олунmалыдыр, щансылары ки tящлцкясизлик бахыmындан вя йа 

яtраф mцщиtин горунmасы mягсяди иля tяхиря салmаг олmаз, йахуд mянtигля сяфярин яввялиндя 

габагжадан эюрmяк mцmкцн олmазды. 

2 Йорьунлуьун щаmы tяряфиндян гябул едилmиш tехники анлайышыnın olmamasına бахmайараг,  

эяmи яmялиййаtлары иля баьлы олан щяр бир шяхс, йорьунлуьун йаранmасына сябяб ола биляжяк, o 

cümlədən Tяшкилаtын mцяййянляшдирдиклярi ilə məhdudlşmayan аmилляря щазыр олmалы, щяmçinin 

эяmинин istismarı haqqında qərarlar qəbul edərkən onları nəzərə almalıdır.     

3 VIII/1 гайдасыны tяtбиг едяркян ашаьыдакылар нязяря алынmалыдыр: 

.1 йорьунлуьун гаршысыны алmаг цчцн нязярдя tуtулmуш mцддяалар tяmин еtmялидир ки, 

щяддян арtыг вя йа шяраиt иля баьлы иш вахtындан арtыг сааtларда иш эюрцлmясин. 

Хцсусян дя, А- VIII/1 бюлmясиндя гейд едилmиш mиниmал исtиращяt вахtлары еля баша 
дцшцлmяmялидир ки,  бцtцн вахtларда нювбя чякmяк вя йа башга ишляр эюрmяк олар; 

 
 BDT-nin Assambleyasının A.772(18) nömrəli qıtnaməsinin Gəmi heyətinin komplektləşdirilməsi və  

təhlükəsizlik  haqqında əlavəsinin 2-4.4.1, həmçinin  Yorğunluğun azaldılması və idarə edilməsi haqqında 

MSC/Circ.1014 nömrəli sirkulyara baxın. 
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.2 mязуниййяtлярин tезлийи вя mцддяtляри, щабеля явязи юдянmя киmи mязуниййяtин 
верилmяси вахt эеtдикжя арtан йорьунлуьун гаршысыны алан mадди аmиллярдир; 

.3 mцддяалар гыса дяниз сяфярляриндя mяшьул олан эяmиляр цчцн дяйишя биляр, бу шярtля 

ки,  tящлцкясизлик цчцн хцсуси tядбирляр щяйаtа кечирилmиш вя гурьулар ишя салынmышдыр. 

4  A-VIII/1 bölmənin 9-cu bəndi ilə nəzərdə tutulan istisnalar, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 1996-cı il 

tarixli 180 nömrəli Dənizçilərin İş vaxtı və Gəminin heyət üzvlərinin müəyyən edilməsi haqqında 

Konvensiyasında və ya qüvvəyə mindikdən sonra 2006-ci il tarixli Dəniz Əməyə dair Konvensiyada 

nəzərdə tutulan istisnalar kimi izah olunmalıdır. İstisnaların tətbiq olduğu şərtləri Tərəflər müəyyən 

etməlidirlər.  

5   Дяниздя баш верmиш гязаларын tящгиги няtижясиндя ялдя олунан mялуmаtлар ясасында 

Адmинисtрасийалар даиmа йорьунлуьун гаршысыны алmаьа mцнасибяtдя юз mцддяаларыны tящлил 
еtmялидирляр. 

 

Narkotik vasitələrdən və alkoqoldan sui-istifadənin qarşısının alınması 
 

6 Narkotik vasitələrdən və alkoqoldan sui-istifadə dənizçinin sağlamlığına və növbəçəkmə və ya  

dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi, çirkləndirilmənin qarşısının alınması və təhlükəsizlik üzrə 

müəyyən edilən vəzifələri icra etmək qabiliyyətinə bilavasitə təsir edir. Vəzifələrini icra etmək 

qabiliyyəti bərpa olunanadək, narkotik vasitələrin və alkoqolun təsiri altında olan dənizçilərin 

növbəçəkməyə və ya dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi, çirkləndirilmənin qarşısının alınması və 

təhlükəsizlik üzrə müəyyən edilən vəzifələri icra etməsinə icazə verilməməlidir.  

7 Administrasiyalar növbəçəkən heyət üzvlərinin, eləcə də dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi, 

çirkləndirilmənin qarşısının alınması və təhlükəsizlik üzrə müəyyən edilən vəzifələrini icra edən 

şəxslərin bacarıqlarını zəiflədən alkoloqol və narkotik vasitələrin qarşısını almaq üçün adekvat 

tədbirlər həyata keçirməli və aşağıdakıları nəzərə alan lazımi yoxlama proqramları təşkil etməlidir: 

.1 Narkotik vasitələrdən və alkoqoldan sui-istifadəni müəyyənləşdirməlidir; 

.2 Aidiyyəti şəxslərin ləyaqətinə, şəxsi toxunulmazlığına, məxfiliyinə və əsas hüquqlarına 

hörmət etməlidir; 

.3 Müvafiq beynəlxalq təlimatları nəzərə almalıdır. 

8 Şirkətlərə narkotik vasitələrdən və alkoqoldan sui-istifadənin qarşısını alan aydın yazılı siyasətin 

tətbiqi, o cümlədən ya şi rkətin keyfiyyətin idarəedilməsi sisteminə daxil edilməklə, və yaxud 

dənizçilərə müvafiq məlumatın verilməsi və biliklərinin artırılması üsulları ilə növbəçəkmə heyətinin 

üzvü kimi xidmətə çıxmazdan 4 saat əvvəl alkoqol qəbul etməyin qadağan edilməsini nəzərə 

almaları tövsiyə olunur. 

9 Narkotik vasitələrdən və alkoqoldan sui-istifadənin qarşısının alınması üzrə proqram hazırlayan 

şəxslər Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Dəniz nəqliyyatı sahəsində narkotik vasitələri və alkoqolu 

qadağan edən proqramlar (Planlaşdırma aparan şəxslər üçün Təlimat) üzrə nəşrini, olduğu 

təqdirdə yeni nüsxəsini nəzərə almalıdırlar. 

Бюлmя B-VIII/2 

Нювбя чякmянин tяшкилиня вя принсипляриня даир təlimat 

1 Сонракы исtиmар рящбярлийи ширкяtляр, капиtанлар вя коmандир щейяtинин нювбя чякян 

шяхсляри tяряфиндян нязяря алынmалыдыр: 

 
 Bu Təlimatın III Əlavəsinə “Dəniz nəqliyyatı sahəsində narkotik vasitələrin və alkoqolun yoxlanılması 
üzrə bynəlxalq səviyyədə tətbiq edilən prosedurlara dair əsas prinsiplər” daxildir. Bu əsas prinsiplər 

Dənizçilərin Sağlamlığı üzrə (may, 1993) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı və Dünya Səhiyyə Təşkilatı 
tərəf indən birgə qəbul edilmişdir.  
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ЩИССЯ 1  - СЕРTИФИКАTЛАŞДЫРMА ЦЗРЯ TƏLİMAT 

(Mцддяалар йохдур) 

ЩИССЯ 2  - СЯФЯРИН ПЛАНЛАШДЫРЫЛMАСЫNA DAIR TƏLİMAT 

(Mцддяалар йохдур) 

ЩИССЯ 3 - ДЯНИЗДЯ НЮВБЯ ЧЯКMЯ ЦЗРЯ ÜMUMİ PRİNSİPLƏR  

(Mцддяалар йохдур) 

ЩИССЯ 4 –DƏNİZDƏ NÖVBƏÇƏKMƏ ÜZRƏ TƏLİMAT 

HİSSƏ 4-1 -  ЩЯРЯКЯTДЯ НЮВБЯ ЧЯКMЯ ЦЗРЯ РЯЩБЯРЛИК 

Эириш 

2 Хцсуси tип, щабеля zərərli, tящлцкяли, зящярли вя йа yüksək alovlanma qabiliyyətinə malik 

йцкляр дашыйан эяmиляр цчцн конкреt təlimat zəruri ola bilər. Капиtан исtисmар təlimatını 

mцвафиг олараг tяmин еtmялидир. 

3 Важибдир ки, капиtанын нювбя цзря кюmякчиляри хидmяtи вязифяляринин сяmяряли ижрасынын 

дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизяси, mühafizə вя яmлакын горунmасы, щабеля дяниз mцщиtинин 

чиркляндирилmясинин гаршысыны алmаг цчцн лазыm олдуьуну баша дцшсцнляр. 

 

Lövbər dayanacaqlarında olan gəmidə növbəçəkmə 
 

4     DHDNÇ dair Məcəllənin VIII fəslinin, A-VIII/2 bölməsinin, 4-1 hissəsinin, 51-ci bəndinə əsasən 

mühafizə olunmayan lövbər dayanacağında, xarici reyddə və ya  faktiki olaraq “dənizdə” hesab edilən 

hər gəminin kapitanı, növbəçəkmənin daimi təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə növbəçəkmənin 

təşkilinin adekvatlığını təmin etməlidir. Göyərtə heyətinin üzvü lövbər dayancağında növbəçəkmənin 

təhlükəsizliyi üzrə daima cavabdehdir. 

5     Növbəçəkmənin təşkili zamanı və gəminin təhlükəsizliyi və mühafizəsi, gəniz mühitinin mühafizəsi 

ilə uyğunluğu təmin edərkən , gəmi kapitanı aşağıdakı şərait və şərtləri nəzərə almalıdır: 
.1 Görmə və eşitmə qabiliyyəti, eləcə də digər vasitələrlə daimi sayıqlığın təmin edilməsi; 

.2  Gəmi-gəmi və gəmi-sahil kommunikasiyası üzrə tələblər; 

.3 Üstünlük təşkil edən hava, hidrometeoroloji, buzluq və cərəyan şərtləri; 

.4 Gəminin mövqeyinə daimi olaraq nəzarət etmək zərurəti; 

.5 Lövbər dayanacaqlarının mahiyyəti, ölçüsü və xüsusiyyətləri; 

.6 Gəmilərin hərəkətinin vəziyyəti; 

.7 Gəminin mühafizəsinə təsir edə biləcək hallar; 

.8 Yükləmə və boşaltma əməliyyatları; 

.9 Təxirəsalınmaz hallar üzrə növbə çəkmək üçün heyət üzvlərinin müəyyən edilməsi; və 

.10 Gəmi kapitanının xıbırdar edilməsi və mühərrikin hazır vəziyyətdə saxlanılması. 

9 Radio reqlamentdə də fəlakət siqnalının yalnız gəminin kapitanı və ya gəmi üzrə cavabdeh olan digər 

şəxsin əmri əsasında göndərilməsi tələb edilir. 

ЩИССЯ 4-2 - MАШЫН ŞÖBƏSİNDƏ НЮВБЯНИН ЧЯКИЛMЯСИ ЦЗРЯ TƏLİMAT 

6 Хцсуси рящбярлик баш mцщяррик гурьулары вя йа йардыmчы аваданлыьы хцсуси tипя mяхсус 

олан, щабеля tящлцкяли, зящярли вя йа аловланан mаtериаллар дашыйан, йахуд башга хцсуси tип 

йцк дашыйан эяmиляр цчцн лазыm ола биляр. Баш mеханик mцвафиг олараг бу исtисmар рящбярлийини 

tяmин еtmялидир. 

7 Важибдир ки, нювбя цзря mеханикляр хидmяtи вязифяляринин сяmяряли ижрасынын дяниздя инсан 

щяйаtынын mцщафизяси вя яmлакын горунmасы, щабеля дяниз mцщиtинин чиркляндирилmясинин 

гаршысыны алmаг цчцн лазыm олдуьуну баша дцшсцнляр. 

http://vp.imo.org/Customer/Subscriptions/IMOVEGA/MemberPages/IMODocument.aspx?docId=SC10A0802AB
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8 Нювбяйя чыхан mеханик нювбя чякmяк цзря ющдяликляри юз цзяриня эюtцрmяздян яввял:  

.1 инсан щяйаtынын tящлцкяли вя йа зящярли mцщиtдя tящлцкясизлийи цчцн нязярдя tуtулmуш 

аваданлыьын йерляшmяси вя ондан исtифадя иля tаныш олmалыдыр; 

.2 илк tибби йардыm эюсtярmяк цчцн mаtериалларын, хцсусиля йаныьы саьалtmаг цчцн tяляб 
едилянлярин ялдя олдуьуна яmин олmалыдыр; 

.3 лиmанда олан заmан эяmи еtибарлы суряtдя лювбярдя дайандыгда вя йа кюрпцйя баьлы 

олдугда, хябярдар олmалыдыр:  

.1 йцкля баьлы фяалиййяt, tехники хидmяt вя tяmир цзря функсийаларын вязиййяtи, нювбя 

чякилmясиня tясир эюсtярян башга яmялиййаtлар барядя; вя 

.2  сярнишинляр вя йа щейяt цчцн нязярдя tуtулmуш йерляря хидmяtлярин эюсtярилmяси, 

йцк яmялиййаtлары цчцн исtифадя едилян йардыmчы mеханизmляр, суйун верилmяси 
вя ишлянmиш газлары чякmяк цчцн сисtеmляр барядя. 

ЩИССЯ 4-3   РАДИОНЮВБЯНИН ЧЯКИЛMЯСИ ЦЗРЯ TƏLİMAT 

Цmуmи mцддяалар 

9 Радиореглаmенt əlavə olaraq tяляб едир ки, щяр бир эяmи радиосtансийасы лисензийайа mалик 

олсун, йалныз капиtанын вя йа эяmийя эюря mясулиййяtли олан диэяр бир шяхсин рящбярлийи алtында 

олсун вя анжаг лазыmи суряtдя ихtисас алmыш щейяt цзвляринин нязаряtи алtында исtисmар едилсин. 

10 Капиtан нязяря алmалыдыр ки, фялакяt щаггында хябяр верmяк киmи цзяриндя mясулиййяt 

олан бцtцн щейяt цзвляри tялиmаtландырылmалыдырлар, эяmидяки радио аваданлыьыны I/14 гайдасынын 

1.5-жi бянди иля tяляб олундуьу киmи билmяли вя лазыmы суряtдя исtисmар еtmяйи бажарmалыдырлар. 

Fövqəladə hadisə щаггында хябярдарлыг эяmи вя йа радиосtансийанын нювбя ъурналына йазылыр. 

Нювбянин чякилmяси  

11 Радионювбянин чякилmясиня даир tялябляря ялавя олараг, щяр бир дяниз эяmисинин капиtаны 

tяmин еtmялидир ки: 

.1 эяmи радиосtансийасы лазыmи шякилдя цmуmи радиорабиtя ялагяси йараtmаг mягсяди иля 

коmплекtляшдирилmиш олсун, хцсусиля дя ижtиmаи корреспонденсийа иля, ону йериня 

йеtирmяйя сялащиййяtин верилдийи шяхслярин хидmяtи вязиляри иля ялагядар йаранан 
эярэинлийи нязяря алmагла;   

.2 эяmинин борtунда олан радио аваданлыг вя яэяр онлар гурашдырылmышса, ещtийаt енеръи 

mянбяляри даиmа ишчи вязиййяtиндя сахланылmалыдыр. 

12 Радио аваданлыьын фялакяt заmаны вя tялцкясизлийин tяmин олунmасы проседуралары цчцн 

лазыmи tялиmаtлар вя mялуmаt вахtашыры щейяtин бцtцн mцвафиг цзвляриня о шяхс tяряфиндян 

верилmялидир ки, сигналлар цзря сийащыйа уйьун олараг, онун ясас хидmяtи вязифяси гяза заmаны 

радиорабиtяйя эюря mясулиййяtдир. Tялиmаtландырmа факtы радиосtансийанын нювбя ъурналына 

гейд едилmялидир.  

13 Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-cü il Конвенсийасынын шаmил едилдийи щяр 

бир эяmинин капиtаны tяляб еtmялидир ки, радио нювбя Радиореглаmенtи нязяря алmагла 

Адmинисtрасийанын mцяййянляшдирдийи киmи лазыmи суряtдя апарылсын.   

Исtисmар щиссяси 

14 Сяфяря чыхmаздан яввял, фялакяt заmаны радиорабиtяйя эюря mясулиййяt дашыйан 

радиоопераtор tяmин еtmялидир: 

.1 фялакяt вя tящлцкясизлик щалларында исtифадя олунан бцtцн радио аваданлыг вя ещtийаt 
енеръи mянбяляри сяmяряли иşlək вязиййяtиндя олmалыдыр вя бу радиосtансийанын нювбя 

ъурналына гейд едилmялидир; 
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.2  бейнялхалг сазишлярля tяляб олунан бцtцн сянядляри, эяmи радиосtансийаларына 
эюндярилян mялуmаtлары вя Адmинисtарасийа tяряфиндян tяляб олунан ялавя сянядляри 

вя онларын сонунжу ялавяляря mцвафиг олараг tясщищ олунmаларыны, щяр щансы бир гейри-

уйьйнлуг барядя капиtана хябяр верилmялидир;    

.3 радиорубкада сааt ягрябляри вахtын йохлаmа сигналларына mцвафиг олараг 

гойулmалыдыр; 

.4 анtеналар дцзэцн гурулmалы, зядясиз олmалы вя лазыmи шякилдя бирляшдирилmялидир; вя 

.5 пракtики жящяtдян бу ня гядяр mцmкцндцрся,  цзmя району цчцн ади mеtеоролоъи вя 
навигасийа хябярдарлыглары башга районлар цчцн олан mялуmаtларла бирликдя, капиtанын 

tялябиня уйьун олараг, йениляшдирилmяли вя беля mялуmаtлар капиtана верилmялидир.   

15 Növbə çəkən радио-operator səfərə çıxarkən və stansiyanı açarkən: 

.1 mцвафиг гяза tезликляриндя mцmкцн ола биляжяк гяза сигналларыны ашкар еtmяк 

mягсяди иля ефиря гулаг асmалыдыр; вя 

.2 йерли сащил сtансийасына вя ümumi радиоmцбадилянин mцmкцн олдуьу башга mцвафиг 

сащил сtансийаларына mялуmаt верmялидир (эяmинин ады, олдуьу йер, tяйинаt лиmаны вя 
саиря). 

16 сtансийа ачыг олдугда нювбя радиоопераtору ашаьыда эюсtярилянляри еtmялидир: 

.1 эцн ярзиндя бир дяфядян аз олmайараг, радиорубкада сааtы сtандарt вахtы йохлаmа 
сигналлары цзря йохлаmаг; 

.2 сащил радиосtансийасынын хидmяt эюсtярдийи зонайа дахил олуб-чыхаркян, радиорабиtянин 

mцmкцн олдуьу сащил сtансийасына mялуmаt эюндярmяк; вя 

.3 эяmи ялагя сисtеmляриня уйьун олараг капиtанын эюсtяришляриня mцвафиг хябярляр 

верmяк. 

17 Фялакяtя эюря mясулиййяtли олан радиоопераtор дяниздя оларкян радио аваданлыьын лазыm 

олдуьу киmи ишляmясиня яmин олmалыдыр: 

.1 фялакяt заmаны вя tялцкясизлийи tяmин еtmяк цчцн ялагяни tяmин едян радио 

аваданлыьы щяфtядя щеч олmаса бир дяфя рягяmли сечижи чаьырышла, сынаг чаьырышы иля 
йохланылmалыдыр; вя 

.2 фялакяt заmаны вя tящлцкясизлийи tяmин еtmяк цчцн исtифадя олунан радио аваданлыьы 

эцн ярзиндя, щеч олmаса бир дяфя сигнал бурахылmадан йохланылmалыдыр. 

 Бу йохлаmаларын няtижяляри радиосtансийанын нювбя ъурналына гейд олунmалыдыр. 

18 Цmуmи tяйинаtлы радорабиtянин tапшырылдыьы радиоопераtор сяmяряли нювбяни еля tезликлярдя 

сахладыр ки, бу tезликлярдя рабиtя, ещtиmал ки, эяmинин сащил сtансийайаларына mцнасибяtдя 

олдуьу йеря вя радиоmцбадилянин mцmкцн олдуьу сащил радиосtансийаларына диггяt йеtирmякля 

щяйаtа кечириляжякдир. Радиоmцбадиля апараркян, радиоопераtорлар Beynəlxalq 

Telekommunikasiya Birliyinin mцвафиг tювсийяляриня яmял еtmялидирляр.  

19 Лиmана дахил олдугдан сонра сtансийаны баьлайаркян, нювбя операtору йерли сащил 

сtансийасына вя рабиtянин сахландыьы диэяр сащил сtансийаларына эяmинин эялmяси вя сtансийанын 

ишинин дайандырылmасы барядя mялуmаt верmялидир. 

20 Сtансийаны баьлайаркян, фялакяt заmаны радиорабиtяйя эюря mясулиййяtли олан 

радиоопераtор: 

.1 юtцрцжц анtеналарын йерля бирляшдирилmясини tяmин еtmялидир; вя 

.2 ещtийаt енеръи mянбяляринин кифайяt гядяр йцклянmясини йохлаmалыдыр.   

Фялакяt щаггында хябярин верилmяси вя проседуралар 

21 Фялакяt щаггында хябярдарлыг вя йа фялакяt сигналы бцtцн башга верилишляр гаршысында 

mцtляг биринжилийя mаликдир. Бцtцн сtансийалар беля сигналлар алан киmи, Радиорабиtя сигналына 
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mцвафиг олараг, дярщал фялакяt заmаны радиоmцбадиляйя mанея йарада биляжяк бцtцн верилишляри 

дайандырmалыдырлар. 

22 Яэяр фялакяtя юз эяmиси уьрайырса, фялакяt заmаны радиорабиtяйя эюря mясулиййяtли олан 

радиоопераtор дярщал Радиореглаmенtинин проседураларынын вя mцвафиг Beynəlxalq 

Telekommunikasiya Birliyinin Radiokommunikasiya sektorunun tювсийяляринин ижрасына эюря 

mясулиййяtи юз цзяриня эюtцрцр. 

23 Фялакяt щаггында хябяр алдыгда: 

.1 нювбяtчи радиоопераtор бу барядя капиtана вя яэяр лазыmдырса, фялакяt заmаны 

mясулиййяt дашыйан радиоопераtора mялуmаt верmялидир; вя 

.2 фялакяt заmаны mясулиййяt дашыйан радиоопераtор йаранmыш вязиййяtи 

гийmяtляндирmяли вя дярщал Радиореглаmенtинин проседураларынын вя mцвафиг 
Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyinin Radiokommunikasiya sektorunun 

tювсийяляринин ижрасына эюря mясулиййяtи юз цзяриня эюtцрmялидир. 

Təxirəsalınmaz məlumatlar 

24 Яэяр təxirəsalınmaz məlumatlar юз эяmисиня аиддирся, фялакяt заmаны mясулиййяt 

дашыйан радиоопераtор дярщал Радиореглаmенtинин проседураларынын вя mцвафиг Beynəlxalq 

Telekommunikasiya Birliyinin Radiokommunikasiya sektorunun tювсийяляринин ижрасына эюря 

mясулиййяtи юз цзяриня эюtцрmялидир. 

25 Tибби mяслящяtляря даир радиорабиtянин баьландыьы щалда, фялакяt заmаны mясулиййяt 

дашыйан радиоопераtор Радиореглаmенtин проседураларыны йериня йеtирmяли вя mцвафиг 

бейнялхалг сянядлярдя дярж олунmуш шярtляри (бах. бянд 14.2) вя йа рабиtя пейки хидmяtи иля 

tяжщиз едянин гейд-шярtлярини эюзляmялидир. 

26 12 авгусt 1949-жу ил Женевря конвенсийасынын ялавя edilən və бейнялхалг силащлы 

tоггушmа гурбанларынын горунmасы haqqında Проtоколунda müəyyənləşdirilən qaydada, 

(Protokol 1) tибби няглиййаtа даир радиорабиtянин баьландыьы щалда, фялакяt заmаны 

radiokommunikasiya üzrə bilavasitə mясулиййяt дашыйан радиоопераtор Радиореглаmенtинин 

проседураларына яmял еtmялидир. 

27 Tяxirəsalınmaz məlumat алан нювбяtчи радиоопераtор бу барядя капиtана вя яэяр 

лазыmдырса, фялакяt заmаны radiokommunikasiya üzrə bilavasitə mясулиййяt дашыйан 

радиоопераtора mялуmаt верmялидир. 

Tящлцкясизлиyə dair məlumatlar 

28 Яэяр tящлцкясизлиyə dair məlumat ötürmək лазыmдырса, капиtан вя нювбяtчи радиоопераtор 

Радиорабиtя реглаmенtи проседураларыны ижра еtmялидирляр.  

29 Tящлцкясизлиyə dair məlumat алан нювбяtчи радиоопераtор онун mязmунуну йазmалы вя 

капиtанын tялиmаtларына уйьун щярякяt еtmялидир. 

30 "Капиtан кюрпцсц - капиtан кюрпцсц" рабиtяси 13 УГД (улtрагыса дальа) каналында 

сахланылmалыдыр. "Капиtан кюрпцсц - капиtан кюрпцсц" рабиtяси Радиореглаmенtдя ”Dəniz 

üçgüçülüyünü Təhlükəsizliyi üzrə gəmilərarası kommunikasiya рабиtяsi киmи гейд олунmушдур.   

Радиосtансийанын нювбяtчи ъурналынын апарылmа гайдасы 

31 Ъурнала ялавя гейдляр 10,12, 14, 17 вя 33-жц бяндляря mцвафиг олараг дахил едилир. 

32 Ижазянин верилmядийи ötürmələr вя zərərli müdaxilə halları, яэяр mцmкцндцрся, 

ейниляшдирилmяли, ъурнала гейд олунmалы вя Радиорабиtя реглаmенtиня mцвафиг олараг, 

радиосtансийанын нювбяtчи ъурналындан чыхарышла бирликдя Адmинисtрасийанын нязяриня 

чаtдырылmалыдыр.   
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Гидаландырmа баtарейаларына tехники хидmяt 

33 Радиогурьунун щяр щансы бир щиссяси цчцн енеръи mянбяйини tяmин едян баtарейалар, 

арасыкясилmядян елекtрик енеръиси верmяк цчцн нязярдя tуtуланлар да дахил едилmякля, фялакяt 

заmаны mясулиййяt дашыйан радиоопераtора щяваля едилир вя баtарейалар: 

.1 щяр эцн йцк алtында вя онсуз йохланылmалыдыр вя яэяр лазыmдырса, tаm йцклянилmялидир; 

.2 щяфtядя бир дяфя щидроmеtрин васиtяси иля йохланылmалыдыр, яэяр пракtики жящяtдян бу 
mцmкцндцрся вя йа яэяр щидроmеtрдян исtифадя еtmяк олmазса, mцнасиб йолла йцк 

цчцн йохланылmалыдыр; вя 

.3 айда бир дяфя щяр бир баtарейа вя онун бирляшmяляри tящлцкясизлик цчцн, щабеля 

баtарейаларын вязиййяtи вя онларын йерляшдирилmяси йохланылmалыдыр. 

Бу йохлаmаларын няtижяляри радиосtансийанын нювбяtчи ъурналына гейд едилmялидир. 

ЩИССЯ 5  ЛИMАНДА НЮВБЯНИН ЧЯКИЛMЯСИНЯ ДАИР TƏLİMAT 

(Mцддяалар йохдур) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНФРАНСЫН БАШГА ГЯTНАMЯЛЯРИ 

ГЯTНАMЯ 3 

КЕЧИД ДЮВРЦНЦН MЦДДЯАЛАРЫ 

 

КОНФРАНС, 
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     Дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы вя нювбя чякmяляри щаггында 1978-жи ил 

Бейнялхалг Конвенсийасына 1995-жи илдя едилmиш дцзялишляри Конвенсийанын щяйаtа кечирилmясини 

эцжляндирmяк вя бунунла да дянизчилярин сяришtялярини арtырmаг mягсяди иля TЯГДИР ЕДЯРЯК, 

 

     Конфранс tяряфиндян tягдир едилmиш дцзялишляря mцвафиг олараг серtификаtларын верилmяси, 

tанынmасы вя tясдиг олунmасы щагда tяляблярин Tяряфляр tяряфиндян йериня йеtирилmясиня 

mцнасибяtдя 5 ил tяхирясалmаны нязярдя tуtан кечид дюврцнцн mцддяаларына даир I/15 

гайдасынын дцзялишлярин tяркибиня дахил олажаьыны ГЯРАРА АЛАРАГ, 

 

     Tаm уйьунлуьу tяmин еtmяк цчцн 1 феврал 2002-жи ил tарихиня Tяряфляря tяхирясалынmадан 

йенидян бахылmыш Конвенсийанын юз mилли щазырлыг, серtификаtландырmа вя идаряеtmя 

сисtеmляриндя йериня йеtирилmяси цчцн лазыmи tядбирляр эюрmяйин лазыm олдуьуну TЯСДИГ 

ЕДЯРЯК, 

 

     Йенидян бахылmыш STCW Конвенсийасынын tялябляринин йериня йеtирилmяси иля баьлы йарана 

биляжяк чяtинликлярин бу Конвенсийанын mцmкцн гядяр гыса заmанда tяжрцбядя ялдя олуна 

билян ян йцксяк сяришtя сtандарtларынын tяtбигиндян ибаряt олан mягсядини поза биляжяйиндян 

НАРАЩАT ОЛАРАГ,  

 

1. Щяр бир Tяряфи TЯКИДЛЯ Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtынын Дяниз цзэцчцлцйцнцн tящлцкясизлийи 

Коmиtясиня I/15 гайдасынын кечид дюврцнцн mцддяаларына mцнасибяtдя эюрцлян ишляр, 

Конфрансла tягдир едилmиш STCW Конвенсийасынын дцзялишляринин tяляблярини юз mилли сисtеmляри 

чярчивясиндя йериня йеtирилmяси, щабеля бу щалда йаранан щяр щансы бир чяtинлик барядя 

mялуmаt верmяйя ЧАЬЫРЫР, 

 

2. Дяниз цзэцчцлцйцнцн tящлцкясизлийи Коmиtясиня tяжрцбядя ялдя олуна билян ян йцксяк 

сяришtя сtандарtларынын tяtбигиня кюmяк цчцн mцmкцн гядяр гыса заmан ярзиндя йенидян 

бахылmыш STCW Конвенсийасынын, низаmланmыш кечиди йцнэцлляшдирmяк вя онун tаm вя 

сяmяряли исtифадясиня mанея йарада биляжяк чяtинликлярин гаршысыны алmаг mягсяди иля, бцtцн 

Tяряфляр tяряфиндян ижра олунmасыны mцшащидя еtmяйи TЮВСИЙЯ ЕДИР. 

ГЯTНАMЯ 4 

ФЯЛАКЯT ЗАMАНЫ ВЯ TЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИ TЯMИН ЕTMЯК ЦЧЦН 

ГЛОБАЛ ДЯНИЗ ФЯЛАКЯT ВЯ ЯMНИЙЙЯTЛИ РАБИTЯ СИСTЕMИ (ГДФЯР) ЦЧЦН 

РАДИООПЕРАTОРЛАРЫН ЩАЗЫРЛАНMАСЫ 

    КОНФРАНС 

Дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы вя нювбя чякmяляри щаггында 1978-жи ил 

Бейнялхалг Конвенсийасына 1995-жи илдя едилmиш дцзялишляри Конвенсийанын щяйаtа кечирилmясини 

эцжляндирmяк вя бунунла да дянизчилярин сяришtялярини арtырmаг mягсяди иля TЯГДИР ЕДЯРЯК, 

Щабеля щярякяtдя нювбя чякян бцtцн капиtанын нювбя цзря кюmякчи-ляринин щазырлыг 

кечmяляри вя радионювбя чякmяк цчцн лазыm олан серtификаtлара mалик олmалары барядя tялябляри 

ГЯБУЛ ЕДЯРЯК,  

Дяниздя инсан щяйаtынын вя яmлакын mцщафизясини, щабеля дяниз mцщиtинин горунmасы 

цчцн сяmяряли радионювбянин вя радио апараtларына tехники хидmяtин эюсtярилmясинин 

ящяmиййяtини TАНЫЙАРАГ, 
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Радиорабиtя реглаmенtи вя Инсан щяйаtынын дяниздя mцщафизяси цзря 1974-жц ил tарихли, 

1988-жи илдя дцзялишлярин едилдийи Бейнялхалг Конвенсийа (SOLAS Конвенсийасы) иля 

mцяййянляшдирилmиш ГДФЯР tяляблярини НЯЗЯРЯ АЛАРАГ,  

1974-жц ил tарихли, 1988-жи илдя дцзялишлярин едилдийи SOLAS Бейнялхалг Конвенсийасынын IV/1 

гайдасына mцвафиг олараг, SOLAS Конвенсийасынын IV фяслинин tяtбиг олундуьу щяр бир 

эяmинин 1999-жу илин феврал айынын 1-дян сонра бу фяслин tяtбиг олунан бцtцн tялябляриня жаваб 

верmяли олажаьыны вя ГДФЯР-ин tаm йериня йеtиряляжяйини ГЕЙД ЕДЯРЯК, 

Щабеля 1974-жц ил tарихли, дцзялишлярин едилдийи SOLAS Конвенсийасы-нын IV/16 гайдасынын 

фялакяt заmаны вя tялцкясизлийин mягсядляриня эюря радио рабиtяни tяmин еtmяк цчцн щяр бир 

эяmинин ихtисаслы mцtяхяссисляря mалик олmасыны tяляб еtдийини ГЕЙД ЕДЯРЯК, 

Даща сонра Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtынын Ассаmблейасы tяряфиндян гябул едилmиш 

А.769(18) гяtнаmясинин щюкуmяtляря tювсийясини -  щюкуmяtлярин ГДФЯР цзря серtификаtлар 

верилянядяк ГДФЯР серtификаtы олmайан серtификаt сащибиндян гяtнаmянин ялавясиндя шярщ 

едилmиш mцвафиг гайда вя tяшкиля уйьун олараг серtификаt алmасы цчцн mящдуд щяжmдя 

иmtащан верmясини,  лакин баша дцшяряк ки, 1997-жи ил февралын 1-дян еtибарян бу гяtнаmянин 

mцддяалары юз гцввясини иtирир, tяляб еtmясини ГЕЙД ЕДЯРЯК,   

ГДФЯР-ин бир чох эяmиляр цчцн, щансылара ки 1974-жц ил tарихли, дцзялишлярин едилдийи SOLAS 

Конвенсийасы tяtбиг едилmир, фялакяt заmаны вя tящлцкясизлийин mягсядляри цчцн йеэаня васиtя 

олажаьыны TЯСДИГ ЕДЯРЯК, 

Ейни заmанда беля эяmилярдя шяхслярин Радиорабиtя реглаmенtиня вя 1978-жи ил tарихли, 

дцзялишлярин едилдийи STCW Mяжяллясиния mцвафиг олараг щазырлыг кечmялярини вя серtификаtлара 

mалик олmаларыны TЯСДИГЛЯЙЯРЯК,   

Бунун щазырлыг вя серtификаtландырmа tяляб едяжяйиня эюря, 1999-жу илин феврал айынын 1-дяк 

щазырда ящяmиййяtли сайда олан капиtан, капиtан кюmякчиляринин вя радиоmцtяхяссислярин юз 

цзяриляриня ГДФЯР радиоопераtорунун функсийаларыны эюtцря биляжяклярини НЯЗЯРЯ АЛАРАГ, 

 

   Щазырлыг вя серtификаtландырmа просессиндя эежикдирmянин ГДФЯР tаmаmиля ишя салындыгдан 

сонра бцtцн дцнйада ГДФЯР цзря радиоопераtорларын чаtышmазлыьына сябяб ола биляжяйини 

ЩЕСАБ ЕДЯРЯК,  

Щюкуmяtляри TЯКИДЛЯ ЧАЬЫРЫР: 

.1 фялакяt заmаны вя tящлцкясизлийин tяmин едилmяси цчцн эяmилярдя рабиtяйя жавабдещ 

олан  шяхслярдян кифайяt гядяринин 1999- жу илин феврал айынын 1-дяк щазырлыг 

кечmялярини вя ГДФЯР радиоопераtорлары серtификаtларыны алmаларыны tяmин еtmяк цчцн 
tядбирляр эюрцлсцн; 

.2 бу mясяля юз эяmи сащибкарларынын вя дянизчиляринин,  щяm дя ГДФЯР-ин 

хидmяtляриндян исtифадянин tяляб олуна биляжяйи бцtцн башга шяхслярин (вя йа онларын 
эяmиляринин) нязяриня чаtдырылсын.       
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ГЯTНАMЯ 5 

РО-РО СЯРНИШИН ЭЯMИЛЯРИ ЩЕЙЯTИНИН ФЮВГЯЛАДЯ ЩАЛЛАРДА ИДАРЯЕTMЯЙЯ 

ВЯ ИНСАНЫН БЕЛЯ ЩАЛЛАРДА ЩЯРЯКЯTИНЯ MЦНАСИБЯTДЯ ЩАЗЫРЛЫЬЫ 

 

 

КОНФРАНС, 

Дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы вя нювбя чякmяляри щаггында 1978-жи ил 

Бейнялхалг Конвенсийасына 1995-жи илдя едилmиш дцзялишляри вя Дянизчилярин щазырланmасы, 

серtификаtландырылmасы вя нювбя чякmяляри щаггында Бейнялхалг Mяжялляни TЯГДИР ЕДЯРЯК, 

STCW Конвенсийасынын гяза щалларында сярнишинлярин tящлцкясизлийиня эюря mясулиййяt 

дашыйан капиtанларын, капиtанларын баш кюmякчиляринин, баш mеханиклярин, икинжи mеханиклярин вя 

беля mясулиййяt дашыйан диэяр шяхслярин фювгяладя щалларда идаряеtmяйя вя инсанын беля 

щалларда щярякяtиня mцнасибяtдя щазырлыг кечmясини tяляб едян V/2.8 гайдасыны дцзялишлярля 

НЯЗЯРЯ АЛАРАГ,  

Щабеля, STCW Конвенсийасынын бунлардан башга, беля щазырлыьын Бейнялхалг Дяниз 

Tяшкилаtы tяряфиндян ишляниб щазырланmыш сtандарtлара ясасланmасыны вя Адmинисtрасийанын 

tялябляриня жаваб верmясини tяляб еtдийини дя НЯЗЯРЯ АЛАРАГ, 

Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtынын Дяниз цзэцчцлцйцнцн tящлцкясизлийи Коmиtясинин кечирдийи 

65-жи сессийасында Ро-Ро tипли сярнишин эяmиляринин щакиm щейяtи цчцн фювгяладя щалларда 

идаряеtmяйя вя инсанын щярякяtиня mцнасибяtдя щазырлыьын важиб вя ашаьыдакы елеmенtляри 

tяркибиня дахил еtmяли олдуьуну ГЕЙД ЕДЯРЯК, 

    - инсанын щярякяtи вя онун реаксийасы; 

    - ещtийаtлардан исtифадянин опtиmаллашдырылmасы; 

    - гяза планларынын ишляниб щазырланmасы; 

    - рящбярлийи щяйаtа кечирmяк бажарыьы; 

    - сtресс щалларына гаршы дурmаг бажарыьы; вя 

    - рабиtя, 
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Дяниздя цзэцчцлцйцн tящлцкясизлийи Коmиtясинин фювгяладя щалларда идаряеtmя вя инсан 

щярякяtи сащясиндя mцфяссял mцддяаларын STCW Mяжяллясинин А щиссясиня дахил едилmяздян 

яввял, даща сонра tяляб олунан биликляря, анлайышлара вя пешякарлыьа, сяришtялийин 

гийmяtляндирилmяси цчцн mейарлара дахил едилmяси mягсяди иля ишляниб щазырланmасыны да ГЕЙД 

ЕДЯРЯК, 

Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtына STCW Mяжяллясиня дахил едилmяси цчцн Ро-Ро tипли сярнишин 

эяmиляри щейяtинин фювгяладя щалларда идаряеtmяйя вя инсан щярякяtиня mцнасибяtдя 

щазырлыьына даир mцфяссял mцддяалар ишляйиб щазырлаmаьы tяклиф едир.     

     

       

ГЯTНАMЯ 6 

СЯРНИШИН ЭЯMИЛЯРИНИН ЩЕЙЯTИНИН ЩАЗЫРЛЫЬЫ 

 

КОНФРАНС, 

      Дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы вя нювбя чякmяляри щаггында 1978- жи ил 

Бейнялхалг Конвенсийасына 1995-жи илдя едилmиш дцзялишляри, Ро-ро tипли сярнишин эяmиляриндя 

капиtанларын, коmандир вя сырави щейяtин, щабеля дижяр щейяt цзвляринин щазырлыьы вя ихtисасы цзря 

ижбари mиниmал tялябляря даир V/2 гайдасыны TЯГДИР ЕДЯРЯК, 

 

     Ро-ро tипли сярнишин эяmиляриндя гяза щалларында сярнишинлярин tящлцкясизлийини беля хцсуси 

щазырлыг барядя mцддяанын ящяmиййяtли дяряжядя арtыражаьыны ЭЮЗЛЯЙЯРЯК, 

 

     Гяза щалларында сярнишинлярин tящлцкясиз tяхлийясини tяmин еtmякдя эяmи щейяtинин 

ящяmиййяtли ролуну НЯЗЯРЯ АЛАРАГ,  

 

     Сярнишин эяmиляриндя гяза щалларында хидmяtи вязифяляриня сярнишинляря кюmяйин 

эюсtярилmяси дахил олан щейяt хцсуси щазырлыг кечmяmиш щейяt цзвляриня кюmяклик эюсtярmяйи 

бажарmалы олдуьуну вя бунун беля щалларда сярнишинлярин щярякяtиня tясир едя биляжяйини 

TЯСДИГ ЕДЯРЯК, 

 

      Сярнишин эяmиляринин щейяt цзвляриндян бязиляринин Ро-Ро tипли сярнишин эяmиляринин щейяtи 

киmи сявиййядя щазырлыг кечmяли олmадыгларыны БАША ДЦШЯРЯК, 

 

1. Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtына дцзялишлярля олан STCW-78 Конвенсийасына      дахил едилmяк 

цчцн сярнишин эяmиляринин капиtанларынын, коmандир вя сырави щейяt цзвляринин, щабеля диэяр 

щейяt цзвляринин щазырлыьыны ящаtя едян mцвафиг ясаснаmялярин ишляниб щазырланmасы барядя 

mясялянин бахылmасыны TЯКЛИФ ЕДИР. 

2. STCW-78 Конвенсийасынын Tяряфляриня щазырлыг щагда V/2 гайдасынын mцвафиг 

mцддяаларынын сярнишин эяmиляриндя ишляйян щейяtя mцнасибяtдя факцлtаtив tяtбиг олунmасыны 

TЯКЛИФ ЕДИР.     
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ГЯTНАMЯ 7 

АЛTЕРНАTИВ СЕРTИФИКАTЛАНДЫРMАНЫН TЯTБИГИНЯ MОНИTОРИНГ 

 

 

КОНФРАНС, 

 

      Дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы вя нювбя чякmяляри щаггында 1978- жи ил 

Бейнялхалг Конвенсийасына 1995-жи илдя едилmиш дцзялишляри TЯГДИР ЕДЯРЯК, 

 

     STCW Конвенсийасынын йенидян бахылmыш Ялавясинин VII фясли иля серtификаtландырmанын 

алtернаtив сисtеmляринин нязярдя tуtулдуьуну вя беля сисtеmлярин Конвенсийанын Tяряфляри 

tяряфиндян mцхtялиф цсулларла щяйаtа кечирилmясини НЯЗЯРЯ АЛАРАГ,     

 

     Даща сонра, щазырда беля сисtеmлярля иш tяжрцбясинин mящдуд олдуьуну вя бу сисtеmлярин 

щейяt цзвляри арасында иш вя вязифя ющдяликляринин бюлцшдцрцлmясиня ящяmиййяtли дяряжядя tясир 

едя биляжяйини НЯЗЯРЯ АЛАРАГ,   

 

     Беля сисtеmлярин щяйаtа кечирилmясинин няtижяси олараг, дяниздя инсан щяйаtынын 

mцщафизясиня, эяmинин tящлцкясизлийиня, исtисmарына вя йа дяниз mцщиtинин горунmасына 

зярярин вурулmаmасыны TЯMИН ЕTMЯЙИ АРЗУЛАЙАРАГ,   

    

     Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtынын Дяниз цзэцчцлцйцнцн tящлцкясизлийи Коmиtясиня STCW 

Конвенсийасынын йенидян бахылmыш Ялавясинин VII фяслинин STCW Mяжяллясинин mцвафиг 

бюлmяляринин ашаьыдакы mягсядля щяйаtа кечирилmясиня нязаряt еtmяйи TЯКЛИФ ЕДИР: 

 

.1 VII фяслин ясасында щяйаtа кечирилян серtификаtландырmанын алtернаtив сисtеmлярини ашкар 
еtmяк; 

.2 беля сисtеmлярин щяйаtа кечирилmяси цзря ейнилийи вя tяляблярин сяmярялилийи ни tяmин 

еtmяк цчцн STCW Mяжяллясинин йенидян  бахылmасынын важибли йини mцяййян еtmяк; 
вя 

.3 VII/3 гайдасындакы принсиплярин сонракы ишляниб щазырланmасы вя онларын tяtбиги цчцн 

шярщляр.   
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ГЯTНАMЯ 8 

ДЯНИЗЧИЛЯРИН TЕХНИКИ БИЛИКЛЯРИНЯ,  БАЖАРЫГ ВЯ ПЕШЯКАРЛЫГЛАРЫНА КЮMЯЙИН 

ЭЮСTЯРИЛMЯСИ 

 

 

КОНФРАНС, 

 

      Конвенсийанын щяйаtа кечирилmясини mющкяmляндирmяйи вя бунунла да дянизчилярин 

сяришtялярини арtырmаьы нязярдя tуtуб, Дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы вя нювбя 

чякmяляри щаггында 1978- жи ил Бейнялхалг Конвенсийасына 1995-жи илдя едилmиш дцзялишляри 

TЯГДИР ЕДЯРЯК, 

 

     Дянизчилярин сечилmяси, щазырланmасы вя серtификаtландырылmасы просессляринин сяmярялилийинин 

бцtювлцкдя йалныз дянизчилярин эяmидя ишлядикляри заmан габилиййяt, бажарыг вя сяришtяляри 

ясасында гийmяtляндирилmясини TЯСДИГ ЕДЯРЯК,    

 

     Адmинисtрасийалара ширкяtлярин ашаьыдакылары tяmин едя билmяси цчцн tядбирляр эюрmяйи 

TЮВСИЙЯ ЕДИР: 

 

.1 даща чох tехники биликлярин mцmкцн олан йцксяк сtандарtларыны, бажарыг вя 

пешякарлыьыны бирузя верян щейяtин mейарларыны вя сечиm просесини tяйин еtсинляр;    

.2 эяmи щейяtи цзвляринин вязифя бюржларыны йериня йеtиряркян сtандарtлары эюзлядикляриня 
нязаряt еtсинляр; 

.3 эяmинин коmандир щейяtини бцtцн цзвлярини сырави щейяtин щазырланmасында фяал 

ишtирака tяшвиг еtсинляр;   

.4 сырави щейяtин эяmидя ишлядийи заmан билик вя бажарыг tоплаmаг просесиня диггяtля 

нязаряt вя tез-tез анализ еtсинляр;   

.5  вахtда mягбул фасилялярля йенидян щазырлыг вя ихtисасарtырmа курсларынын tяшкилини tяmин 
еtсинляр; вя 

.6 ишя эюtцрдцкляри щейяtин юз ишиня вя пешякарлыьына эюря гцрур щиссини ашылаmаг цчцн 

бцtцн лазыmи tядбирляри гябул еtсинляр. 

 

 

 

 

 

 

ГЯTНАMЯ 9 

ДЯНИЗЧИЛЯРИН САЬЛАMЛЫГЛАРЫНЫН ВЯЗИЙЙЯTИНЯ 

БЕЙНЯЛХАЛГ TЯЛЯБЛЯРИН ИШЛЯНИБ ЩАЗЫРЛАНMАСЫ 

 

   

КОНФРАНС, 
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     Дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы вя нювбя чякmяляри щаггында 1978-жи ил 

Бейнялхалг Конвенсийасына 1995-жи илдя едилmиш дцзялишляри TЯГДИР ЕДЯРЯК, 

 

     Дянизчилярин саьлаmлыгларынын вязиййяtиня разылашдырылmыш бейнялхалг tяляблярин олmадыьыны 

НЯЗЯРЯ АЛАРАГ, 

 

     Дяниздя инсан щяйаtынын tящлцкясизлийи вя яmлакын сахланылmасы, щабеля дяниз mцщиtинин 

горунmасы цчцн эяmи капиtанларынын вя щейяt цзвляринин саьлаmлыгларынын цmуmи вязиййяtинин 

ящяmиййяtини TЯСДИГ ЕДЯРЯК, 

 

     Бейнялхалг Яmяк Tяшкилаtынын дянизчилярин tибби mцайиняляриня даир конвенсийаларыны 

НЯЗЯРЯ АЛАРАГ, 

 

     Даща сонра Бейнялхалг Яmяк Tяшкилаtынын вя Цmуmдцнйа Сящиййя Tяшкилаtынын 

цmуmдцнйа mасшtабында дянизчилярин tибби mцайинясиня даир mювжуд tялябляр сащясиндя 

tядгигаtлар апардыьыны НЯЗЯРЯ АЛАРАГ, 

 

     Tяшкилаtа, Бейнялхалг Яmяк Tяшкилаtы вя Цmуmдцнйа Сящиййя Tяшкилаtы иля яmякдашлыгда 

дянизчилярин саьлаmлыгларынын вязиййяtиня даир бейнялхалг tяляблярин ишляйиб щазырлаmаьы TЯКЛИФ 

ЕДИР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЯTНАMЯ 10 

ДЯНИЗ БЯЛЯДЧИЛЯРИНИН, ЭЯMИЛЯРИН ЩЯРЯКЯTИНИ ИДАРЯ ЕДЯН ХИДMЯTЛЯРИН 

ЩЕЙЯTЛЯРИНИН ВЯ СЯЙЙАР ДЯНИЗ ГУРЬУЛАРЫНДА MЯШЬУЛ ОЛАН ДЯНИЗ 

ЩЕЙЯTЛЯРИНИН ЩАЗЫРЛАНMАСЫ 

 

 

КОНФРАНС, 

 

     Дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы вя нювбя чякmяляри щаггында 1978-жи ил 

Бейнялхалг Конвенсийасына 1995-жи илдя едилmиш дцзялишляри TЯГДИР ЕДЯРЯК, 
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     Дяниздя инсан щяйаtынын mцщафизясиндя вя яmлакын сахланылmасында, щабеля дяниз 

mцщиtинин горунmасында дяниз бялядчиляринин, эяmилярин щярякяtини идаря едян хидmяtлярин 

щейяtляринин вя сяййар дяниз гурьуларында mяшьул олан дяниз щейяtляринин ролуну НЯЗЯРЯ 

АЛАРАГ, 

 

     Конфранс tяряфиндян tягдир едилmиш STCW Конвенсийасынын дцзялишляриня беля щейяtин 

щазырлыьы вя серtификаtландырылmасы mцддяаларынын вахt азлыьына эюря  tаm щяжmдя бахылmасынын 

вя дахил едилmясинин гейри-mцкцнлцйцнц ГЕЙД ЕДЯРЯК, 

 

     Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtына STCW- 78 Конвенсийасына вя йа щяр щансы бир сянядя вя йа 

лазыmли сяняд киmи гябул олуна биляжяк сянядляря дахил еtmяк mягсяди иля дяниз бялядчиляринин, 

эяmилярин щярякяtини идаря едян хидmяtлярин щейяtляринин вя сяййар дяниз гурьуларында mяшьул 

олан дяниз щейяtляринин щазырлыьыны вя серtификаtландырылmасыны ящаtя едян ясаснаmялярин ишляйиб 

щазырланmасы mясялясиня бахmаьы TЯКЛИФ ЕДИР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЯTНАMЯ 11 

TЕХНИКИ ЯMЯКДАШЛЫЬА КЮMЯЙИН ЭЮСTЯРИЛMЯСИ 

 

 

 

КОНФРАНС, 

 

     Дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы вя нювбя чякmяляри щаггында 1978-жи ил 

Бейнялхалг Конвенсийасына 1995-жи илдя едилmиш дцзялишляри TЯГДИР ЕДЯРЯК, 

 

     Бцtцн дянизчиляр цчцн лазыmи tящсилин, щазырлыьын вя mцвафиг tяжрцбянин важиблийини 

TЯСДИГЛЯЙЯРЯК, 

 

     Бцtцн дянизчилярин ихtисас щазырлыьында ижбари mиниmал tяляблярин йцксялдилmясиня йюнялmиш 

1978-жи ил STCW Конвенсийасына 1995-жи илдя едилmиш дцзялишлярин mцддяаларыны НЯЗЯРЯ 

АЛАРАГ, 
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     Даща сонра, бязи щалларда, хцсусян дя инкишаф еtmякдя олан юлкялярдя tяляб олунан 

tяжрцбяни газанmагда вя хцсуси щазырлыг програmларынын tяmинаtында mящдуд иmканларын 

олажаьыны НЯЗЯРЯ АЛАРАГ, 

 

     Йенидян бахылmыш STCW Конвенсийасынын tяляблярини tяtбиг еtmяк цчцн кифайяt гядяр 

хцсуси билийя вя йа лазыmи щазырлыьы tяmин еtmяк цчцн вясаиtя mалик олmайан дювляtляря 

щюкуmяtлярарасы сявиййядя tехники кюmяклийин эюсtярилmяси иля йардыmын едиляжяйини ЩЕСАБ 

ЕДЯРЯК, 

 

1. Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtы иля яmякдашлыг едян Tяряфляри TЯКИДЛЯ STCW 

Конвенсийасынын йцксяк tяляблярини йериня йеtирmякдя чяtинлик чякян вя беля бир кюmяйин 

эюсtярилmяси хащиши иля mцражияt едян дювляtляря кюmяк эюсtярmяйя вя йа беля кюmяйин 

эюсtярилmясини tяшкил еtmяйя ЧАЬЫРЫР; 

 

2. Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtына дювляtляря, онларын ещtийажлары олдуглары кюmяклийин 

эюсtярилmясиндя юз сяйлярини акtивляшдирmяйи, бу mягсядля юз tехники яmякдашлыг програmы 

чярчивясиндя mцвафиг tядбирляри нязярдя tуtmаьы TЯКЛИФ ЕДИР.       

  

 

 

ГЯTНАMЯ 12 

ЙMУMДЦНЙА ДЯНИЗ УНИВЕРСИTЕTИНИН (ЦДУ)  

ДЯНИЗ ЩАЗЫРЛЫЬЫНЫН ЙЦКСЯК СTАНДАРTЛАРЫНЫ  

ЯЛДЯ ЕTMЯКДЯ РОЛУ  

 

 

КОНФРАНС, 

     Дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы вя нювбя чякmяляри щаггында 1978-жи ил 

Бейнялхалг Конвенсийасына 1995-жи илдя едилmиш дцзялишляри TЯГДИР ЕДЯРЯК, 

     Щабеля tехники яmякдашлыьа кюmяклийин эюсtярилmяси барядя Гяtнаmя 11 ГЯБУЛ 

ЕДЯРЯК, 

     Бир чох юлкялярин, хцсусян дя инкишаф еtmякдя олан юлкялярин дяйишдирилmиш Конвенсийа иля 

tяляб олунан щазырлыг вя гийmяtляндирилmя сявиййясини ялдя еtmякдя чяtинликлярля гаршылаша 

биляжяклярини ДЯРК ЕДЯРЯК, 

     ЦДУ mязунларынын, о жцmлядян инкишаф еtmякдя олан юлкялярдя дяйишдирилmиш STCW 

Конвенсийасынын вя йахшылашдырылmыш щазырлыг сtандарtларынын ишлядилmясиндя, щабеля бцtювлцкдя 

дяниздя tящлцкясизлик вя дянизин чиркляндирилmясинин гаршысыны алmаг mясяляляри цзря 

Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtынын mцхtялиф конвенсийаларындакы сtандарtларын tяtбигиндя ролунун 

ящяmиййяtини НЯЗЯРЯ АЛАРАГ,   

      Бейнялхалг дяниз цзэцчцлцйцнцн даиmа,  Tяшкилаtын ващид вя сяmяряли шякилдя бцtцн 

дцнйа цзря tящлцкясиз цзэцчцлцйя вя tяmиз океанлара mцнасибяtдя mягсядляриня чаtmаг 
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цчцн, кифайяt сявиййядя tящсиля вя щазырлыьа mалик олан щейяtя ещtийаж дуйдуьуну да ДЯРК 

ЕДЯРЯК,   

      Юз фяалиййяtини вя йцксяк tипли дяниз tядрис ожаглары шябякясини эенишляндирmякля, дяниз 

tящсил вя биликляринин йайылmасында апарыжы рол ойнаmагла, ЦДУ-нун бу даиmи tялябаtы юдяйя 

биляжяйини ГЕЙД ЕДЯРЯК, 

 

1. Tяшкилаtы ашаьыда эюсtярилянляри даваm еtдирmяйя ЧАЬЫРЫР: 

     .1 дяниз tящсили вя биликлярини лазыm олан йерлярдя, хцсусян дя инкишаф еtmякдя олан 

юлкялярдя йайmасы цчцн ЦДУ-нун tяжрцбя вя ещtийаtлары    исtифадя едилсин; вя 

    .2 йцксяк tипли дяниз tядрис ожаглары шябякясини tяшкил еtmякдя вя кюmяклик эюсtярmякдя 

ЦДУ-нун апарыжы  ролунда  она дясtяк верилсин вя tяшвиг едилсин; 

2. Йцксякихtисаслы дяниз mцщазирячиляриня вя инзибаtчылара юз tялябаtларыны     юдяmяк цчцн 

ЦДУ-нун ещtийаtларындан исtифадя еtmяйи вя она йардыm эюсtярmяйи щюкуmяtляря tякидля 

TЮВСИЙЯ ЕДИР; 

3. Tяшкилаtын Баш каtибиндян охшар гяtнаmя гябул еtmяк mясялясиня бахmаг tяклифи иля бу 

гяtнаmяни Tяшкилаtын Ассаmблейасынын нязяриня чаtдырmаьы ХАЩИШ ЕДИР. 

 

    . 

ГЯTНАMЯ 13 

 

БЕЙНЯЛХАЛГ ДЯНИЗ TЯШКИЛАTЫНЫН ДЯРЖ ЕTДИРДИЙИ  

БИРTИПЛ ЩАЗЫРЛЫГ КУРСЛАРЫНЫН ЙЕНИДЯН 

БАХЫЛMАСЫ 

 

 

КОНФРАНС, 

 

     Дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы вя нювбя чякmяляри щаггында 1978-жи ил 

Бейнялхалг Конвенсийасына 1995-жи илдя едилmиш дцзялишляри TЯГДИР ЕДЯРЯК, 

 

     1978-жи илдя гябул едилmиш STCW Конвенсийасы mцддяаларынын mиниmал tялябляри ясасында 

щазырланmыш, tядрис програmларынын ясас щиссясини tяшкил едян Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtынын 

дярж еtдирдийи бирtипли курсларын ящяmиййяtини ЕTИРАФ ЕДЯРЯК, 

 

     Беляликля, бирtипли лайищялярин бир чох tядрис ожагларына онларын tягдиm еtдикляри щазырлыьын 

кейфиййяtини йахшылашдырmаьа кюmяк еtдийини вя инди дя сяришtянин гийmяtляндирилmяси 

проседураларынын йахшылашдырылmасы цчцн исtифадя едилдийини РАЗЫЛЫГ ЩИССИ ИЛЯ ГЕЙД 

ЕДЯРЯК,  

 

     STCW Конвенсийасы mцддяаларынын, щазырлыг вя гийmяtляндирmяйя даир олан дцзялишлярля 

бирликдя, tяtбигиндя йцксяк дяряжядя ейнилийи ялдя еtmяйи АРЗУЛАЙАРАГ,    
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     TЯКЛИФ ЕДИР: 

 

.1 Tяшкилаt STCW  Конвенсийасы mцддяаларынын, щазырлыг вя гийmяtляндирmяйя даир олан 
дцзялишляринин щяйаtа кечирилmяси цчцн рящбярлик киmи хидmяt эюсtярян бирtипли курсларын 

йенидян бахылmасы вя йениляшдирилmяси цчцн tядбирляр эюрсцн.     

.2 Щюкуmяtляр беля бирtипли курсларын йенидян бахылmасы вя йениляшдирилmяси цчцн mалиййя 

йардыmы вя башга кюmяклик эюсtярсинляр.    

 

 

 

 

 

ГЯTНАMЯ 14 

ДЯНИЗ САЩЯСИНДЯ ГАДЫНЛАРЫН ИШTИРАКЫНА КЮMЯЙИН ЭЮСTЯРИЛMЯСИ 

 

 

КОНФРАНС, 

 

     Дянизчилярин щазырланmасы, серtификаtландырылmасы вя нювбя чякmяляри щаггында 1978-жи ил 

Бейнялхалг Конвенсийасына 1995-жи илдя едилmиш дцзялишляри TЯГДИР ЕДЯРЯК, 

 

     Дяниз секtорунда гадынларын щазырланmасына кюmяйин эюсtярилсиня mцнасибяtдя 

Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtынын mягсядляриня дясtяк олараг вя Бейнялхалг Дяниз Tяшкилаtынын 

гадынлары дяниз секtоруна жялб еtmяк цзря орtа tяжили планыны НЯЗЯРЯ АЛАРАГ, 

 

     Киши вя гадынларын дяниз щазырлыьы вя эяmилярдя ишляmяляри цчцн бярабяр иmканлар йараtmаг 

АРЗУСУ иля; 

 

     Щюкуmяtляря TЯКЛИФ ЕДИР: 

 

.1  Дяниз сащясинин бцtцн секtорларында киши вя гадынларын ишляmяляри цчцн бярабяр 

иmканларын йарадылmасы mясялясиня хцсуси диггяt йеtирилсин; 

.2  Дяниз пешясиндя гадынларын ролу хцсуси гийmяtляндирилсин вя онларын  дяниз сащясинин 

бцtцн сявиййяляриндя ишя вя дяниз щазырлыьында даща чох иш tиракына кюmяклик 

эюсtярилсин.   
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