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ETSN Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
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GISIS Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Dəniz Nəqliyyatı üzrə Qlobal 
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IALA Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları və Mayaklar üzrə Beynəlxalq 
Assosiasiya 

IMDG “Dəniz yolları ilə təhlükəli yüklərin daşınmasına dair” 
Beynəlxalq Məcəllə 

ISO Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı  

ISPS “Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsinə dair” Beynəlxalq 
Məcəllə 

MARPOL “Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması 
haqqında” Beynəlxalq Konvensiya 

MN Müdafiə Nazirliyi 

SASEPOL Qara və Xəzər dənizləri hövzələrində gəmilər tərəfindən 
çirklənmənin qarşısının alınması və təhlükəsizlik sahəsində 
əməkdaşlığın inkişafı və təhlükəsizlik üzrə ümumi idarəetmə 
sisteminin inkişaf etdirilməsi layihəsi 

SOLAS “Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair” Beynəlxalq 
Konvensiya 

STCW  “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və 
növbə çəkməyə dair” Beynəlxalq Konvensiya 

TRACECA  Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi 

  VTS Gəmilərin hərəkətinin idarəetmə xidməti 
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Ön Söz 

zərbaycan Respublikasının iqtisadi infrastrukturunun mühüm 
tərkib hissəsindən biri olan dəniz nəqliyyatı ölkənin sosial-
iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, digər nəqliyyat vasitələri ilə müqayisədə dəniz 

nəqliyyatının üstün cəhətlərindən biri yükdaşıma dəyərinin aşağı olmasıdır. 
Dünya ticarətinin təxminən 90% hissəsinin dəniz nəqliyyatı ilə həyata 
keçirildiyini nəzərə alaraq, Azərbaycanın dəniz nəqliyyatı sahəsinin rəqabət 
qabiliyyətliliyini və davamlı inkişafını təmin etmək məqsədilə strateji 
hədəfləri və prioritet istiqamətləri əhatə edən tədbirlər planı hazırlanmışdır. 
Strategiya ticarət gəmiçiliyi sahəsinin səmərəli təşkili və beynəlxalq 
qaydaların effektiv tətbiq edilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Azərbaycan Respublikasının İpək yolu üzərindəki geostrateji mövqeyi, neft 
və qaz ehtiyatları, gəmiçilik şirkətləri, o cümlədən dənizçi kadr potensialının 
formalaşdırılması ənənələri iqtisadiyyatın inkişafına təkan verən amillərdir. 
İqtisadi inkişafın zərərli təsiri BMT tərəfindən Dayanıqlı inkişaf 
konsepsiyasının hazırlanmasını zəruri etmiş və dünyanın dayanıqlı 
inkişafının təkmilləşdirilməsinin təmin edilməsinə istiqamətlənmiş Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədləri müəyyənləşdirilmişdir. Tərtib edilmiş Strategiya 
təhlükəsiz və səmərəli Dayanıqlı Nəqliyyat Sisteminin təkmilləşdirilməsinə, 
eləcə də dəniz mühitinin çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına, enerji 
səmərəliliyinin yüksəldilməsinə və təbii resursların qorunmasına xidmət 
edir. Müasir qloballaşma şəraiti nəzərə alınmaqla formalaşdırlımış dəniz 
nəqliyyatı siyasəti Azərbaycan Respublikasının Bayraq, Liman və Sahilyanı 
dövlət kimi rolunu qeyd edir və beynəlxalq konvensiyalardan irəli gələn 
hüquq və vəzifələrin yerinə yetirilməsi üsullarını müəyyənləşdirir.  

 

Azərbaycan şimaldan-cənuba 1200 km məfadə uzanan və Volqa-Don 
kanalı vasitəsilə açıq dənizə çıxışı olan Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. 
Əlverişli geosiyasi vəziyyət və inkişaf etmiş nəqliyyat infrastrukturu 
Azərbaycan üçün Şərqlə-Qərb arasında strateji körpü rolunu oynayan 
əlverişli tranzit əhəmiyyətli ölkə olmaq imkanı yaradır. Ölkəmizin tranzit 
daşımaları sahəsində potensialından daha geniş və səmərəli istifadə 
edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 oktyabr 
2015-ci il tarixli 655 saylı Fərmanı ilə Tranzit Yükdaşımalar üzrə 
Koordinasiya Şurası yaradılmışdır. Koordinasiya Şurasının əsas vəzifələri 
daşıyıcılar ilə dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, şəffaflığın 
təmin olunması, tranzit prosedurlarının asanlaşdırılması və 
təkmilləşdirilməsi, tranzit yükdaşımaları sahəsində tam əlverişli sistemin 
tətbiqi, yüklərin daşındığı ölkələr və aidiyyəti qurumlar arasında 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ölkə ərazisindən keçən nəqliyyat 
dəhlizlərinin təşviqindən ibarətdir.  
 

 
 

 

Strategiyanın əsas məqsədi 
Azərbaycan Respublikasının 
bayraq, liman və sahilyanı 
dövlət kimi öhdəliklərinin və 
vəzifələrinin müvafiq qaydada 
icra edilməsi üzrə strateji 
hədəfləri müəyyənləşdirməkdir. 

 

 

 

 

 

 

Ticarət gəmiçiliyinin səmərəli 
təşkilini nəzərdə tutan tədbirlər 
planı dəniz nəqliyyatı sahəsinin 
uğurlu inkişafına xidmət 
edəcəkdir. 

 

 

 

 

 

 

Strategiya hədəflərimizə nail 
olmaq və mövcud problemləri 
aradan qaldırmaq məqsədilə 
xüsusi diqqət yetirilməsi 
nəzərdə tutulan tədbirləri, 
proqramları və layihələri 
müəyyənləşdirir. 

 
 

 

 

A 

Azərbaycanın tranzit xəritəsi 
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I. Dövlət Dəniz Administrasiyası

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 20 aprel 2006-cı il tarixli 395 nömrəli Fərmanı ilə 

dəniz nəqliyyatı sahəsində müəyyən edilmiş qaydada dövlət siyasətini və 

tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 

Administrasiyanın fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır: 

 Dəniz nəqliyyatı sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında 

fəal iştirak etmək və bu siyasətin səmərəli həyata keçirilməsini təmin 

etmək; 

 Dəniz nəqliyyatı sahəsinin inkişafını təmin etmək. 

 Ticarət gəmiçiliyinin səmərəli həyata keçirilməsi məqsədilə Administrasiya 

dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi, dəniz təhlükəsizliyi və dəniz mühitinin 

mühafizəsi üzrə normativ-hüquqi aktların (Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi, Dəniz 

limanları haqqında Qanun, Azərbaycan Respublikasının ərazi sularında 

üzmə Qaydaları, Azərbaycan Respublikasının dəniz təhlükəsizliyi 

strategiyası və s.) hazırlanmasında mühüm rol oynayır, milli qanunverciliyin 

və beynəlxalq konvensiyaların tətbiqinə, o cümlədən dəniz üzgüçülüyünün 

təhlükəsizliyinə, naviqasiya təminatına nəzarət edir. Administrasiya dövlət 

proqramlarının və inkişaf konsepsiyalarının həyata keçirilməsini öz 

səlahiyyətləri daxilində təmin edir, Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

liman nəzarətini və Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzən 

gəmilərə münasibətdə bayraq nəzarətini həyata keçirir, gəmilərin (kiçik 

həcmli gəmilər istisna olmaqla) dövlət qeydiyyatını və dövlət reyestrini aparır, 

həmçinin dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması 

sahəsində müvafiq tədbirlər görür.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 6 fevral tarixli 1271 saylı 

Sərəncamına əsasən dəniz gəmiçiliyi sahəsində aparılan siyasətin, habelə 

Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı və digər beynəlxalq dəniz təşkilatları ilə 

əməkdaşlığın, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq dəniz 

konvensiyalarının icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi səlahiyyətləri Dövlət 

Dəniz Administrasiyasına tapşırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi, dəniz 

təhlükəsizliyi və dəniz mühitinin mühafizəsi sahəsində qarşıya qoyulan 

hədəflərə çatmaq məqsədilə BDT tərəfindən qəbul edilən konvensiyalar 

səmərəli tətbiq edilir, Avropa İttifaqının dəniz nəqliyyatı sahəsi üzrə 

təlimatları nəzərdən keçirilir, TRACECA, SASEPOL və dəniz nəqliyyatı 

sahəsi üzrə Tvinninq layihələri vasitəsilə Dövlət Dəniz Administrasiyasının 

potensialı gücləndirilir. Avropa Ittifaqının 2011-ci il tarixli 2011/517/EU 

nömrəli qərarında Azərbaycan Respublikasının STCW əsasında fəaliyyəti 

qiymətləndirildikdən və təhlil edildikdən sonra dənizçilərin hazırlanmasının, 

eləcə də sertifikatlaşdırılmasının konvensiyanın tələblərinə uyğunluğu qeyd 

edilmişdir. 

 

 

 

 

Gələcəyə baxış 

 Daha təhlükəsiz insan 
həyatı 

 Daha təhlükəsiz gəmi 

 Daha təmiz dəniz 
mühiti 
 

Hədəflərimiz 

 Dəniz üzgüçülüyünün 
təhlükəsizliyini təmin 
etmək 

 Dəniz mühitinin 
gəmilərdən 
çirkələnməsinin 
qarşısını almaq 

 Gəmilərin beynəlxalq 
konvensiyaların 
tələblərinə 
uyğunluğuna nəzarət 
etmək 
 

Məqsədlərimiz 

 Dəniz nəqliyyatı 
sahəsində baş verən 
yeniliklərə və gələcək 
tendensiyalara 
uyğunlaşmaq 
istiqamətində tədbirlər 
görmək 

 Davamlı olaraq 
fəaliyyətimizin 
səmərəliliyini artırmaq 

 Yoxlama və nəzarət 
fəaliyyətimizi 
təkmilləşdirmək 

 Beynəlxalq 
konvensiyaları səmərəli 
tətbiq etmək 

 Dəniz nəqliyyatı 
sahəsində fəaliyyət 
göstərən qurumlarla sıx 
və konstruktiv 
əməkdaşlıq qurmaq  
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II. Təhlükəsiz və ekoloji təmiz dənizçilik 
üzrə əməkdaşlıq 

Dövlət Dəniz Administrasiyası və digər səlahiyyətli qurumlar dəniz nəqliyyatı sahəsi və 

qurumlararası kommunikasiya əlaqələri üzrə informasiya sisteminin və nəzarətin 

gücləndirilməsi məqsədilə öz səlahiyyətləri daxilində əməkdaşlıq edirlər. Dövlət Dəniz 

Administrasiyası  dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi, dəniz təhlükəsizliyi və dəniz mühitinin 

mühafizəsi məqsədilə istifadə edilən mövcud müşahidə və izləmə mexanizmlərini ehtiva edən 

dəniz nəqliyyatı sahəsində səmərəli və effektiv əlaqələndirmə sisteminin yaradılması üzrə 

müvafiq tədbirlər görməkdədir. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından və dəniz nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən 

qurumlardan ibarət olan İşçi qrup dənizçilik fəaliyyətinə və bu sahədə həyata keçirilən 

xidmətlərə texniki və hüquqi nəzarəti həyata keçirmək, eləcə də beynəlxalq inkişaf 

proqramlarını milli dəniz sahəsinə tətbiq etmək məqsədilə yaradılmışdır (bax Cədvəl 1). İşçi 

Qrup mütəmadi olaraq Strategiyanın həyata keçirilməsinə nəzarət edir və ehtiyac olduqda 

Strategiyaya əlavə və düzəlişlərə dair təkliflər hazırlayır. 

İşçi qrupun iclas və qərarları 

İşçi qrupun iclasları ildə iki dəfə Dövlət Dəniz Administrasiyasının inzibati binasında həyata 

keçirilir. İclasın gündəliyi üzvlərin tövsiyələrinə uyğun olaraq, iclasdan 15 gün öncə müəyyən 

edilir və qərarlar qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul edilir. İlk dəfədən razılıq əldə olunmadıqda, 

mübahisəli məsələlərin təfərrüatlı müzakirə edilməsi üçün ikinci dəfə görüş təşkil edilir. İkinci 

görüş zamanı yenidən razılıq əldə olunmadıqda, qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. İşçi 

qrupun hər iclası protokollaşdırılır. Təcili məsələlərin müzakirəsi və həlli üçün lazım gəldikdə 

növbəndənkənar iclaslar təşkil oluna bilər.  

İşçi qrupun hədəfləri 

 Azərbaycan Respublikasının dəniz nəqliyyatı sahəsi ilə əlaqədar öhdəliklərini daima 

nəzərdən keçirmək və icra edilməsi üzrə əməkdaşlıq etmək; 

 Azərbaycan Respublikasının dəniz nəqliyyatı sahəsində rəqabət qabiliyyətini 

gücləndirmək məqsədilə səlahiyyətləri daxilində öz fəaliyyət və icra potensiallarını 

təkmilləşdirmək üzrə tədbirlər görmək; 

 Sabit tənzimləyici strukturun təmin edilməsi məqsədilə İşçi qrupun üzvləri arasında 

əməkdaşlığın və səmərəli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi. 
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Cədvəl 1. İşçi qrupun üzvləri  

 

 

BDT tərəfindən 
qəbul edilən 
beynəlxalq 

konvensiyaların öz 
səlahiyyətləri 

daxilində yerinə 
yetirilməsi üzrə 

əməkdaşlıq edirlər 

Dövlət Dəniz 
Administrasiyası 

Ekologiya və 
Təbii 

Sərvətlər 
Nazirliyi 

Maliyyə 
Nazirliyi 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

Azərbaycan 
Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi və 

digər 
gəmiçilik 
şirkətləri 

Xarici İşlər 
Nazirliyi 

Limanlar 

Ədliyyə 
Nazirliyi 

Fövqəladə 
Hallar 

Nazirliyi 

Müdafiə 
Nazirliyi 
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     Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi digər funksiyalarla yanaşı, məişət və istehsalat obyektləri 

tərəfindən zərərli maddələrin və digər tullantıların atılması (axıdılması) nəticəsində baş verən 

çirkləndirilmənin qarşısının alınması məqsədilə Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına 

mənsub olan bölməsində ətraf mühitin qorunması üzrə müvafiq dövlət siyasətini həyata keçirən 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. DDA və ETSN Xəzər dənizinin gəmilərdən çirkləndirilməsinin 

qarışısının alınması sahəsində öz səlahiyyətləri çərçivəsində birgə müvafiq tədbirlər həyata keçirirlər. 

     Müdafiə Nazirliyi səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələlərlə yanaşı, hidroqrafiya sahəsində 

müvafiq səlahiyyətləri həyata keçirən, eləcə də dəniz xəritələrinin və digər hidroqrafiya sənədlərinin 

hazırlanması sahəsində müvafiq funksiyaları həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. MN və 

DDA dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi və dəniz mühitinin mühafizəsi, dənizçilər üçün bildirişlərin 

səmərəli şəkildə nəşr edilməsi, hidroqrafiya sahəsində baş verən yeniliklərlə uyğunluğun təmin 

edilməsi, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Hidroqrafiya Təşkilatına üzv olması 

istiqamətində öz səlahiyyətləri çərçivəsində müvafiq əməkdaşlıq etməkdədirlər. 

     Mülki müdafiə, əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan qorunması, 

fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılmasını təşkil edən mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanı - Fövqəladə Hallar Nazirliyi və DDA, qəza vəziyyətində olan gəmilərin axtarışı və 

xilas edilməsi sahəsində əməkdaşlıq etməkdədirlər. SOLAS Konvensiyasına uyğun olaraq DDA 

gəmilərin hərəkətinin idarə olunması xidmətini göstərərək qəza vəziyyətində olan, eləcə də həmin 

gəmiyə köməklik göstərə biləcək gəmilər haqqında vaxtında və dəqiq məlumat verir. Dəniz nəqliyyatı 

ilə təhlükəli yüklərin daşınması üzrə məsul qurum olan FHN və IMDG məcəlləyə uyğun olaraq 

sertifikatlaşdırma işlərini həyata keçirən DDA, beynəlxalq məcəllənin tələblərinin səmərəli icra edilməsi 

məqsədilə sıx əməkdaşlıq etməkdədirlər.  DDA gəmilərdən dəniz mühitinə axıdılan (atılan) zərərli 

maddələr barədə məlumat almaq məqsədilə Avropa Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə 

TRACECA çərçivəsində CleanSeaNet xidmətindən istifadə etməkdədir. DDA zərərli maddələrin dəniz 

mühitinə axıdılması (atılması) haqqında müvafiq məlumat əldə etdikdə, “Neftlə çirklənmə halları ilə 

mübarizəyə hazırlıq, cavab tədbirləri və əməkdaşlıq haqqında” Beynəlxalq Konvensiyanın icrasına 

nəzarət edən FHN-nin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə məlumat verir. DDA və FHN Xəzər 

dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan ərazi sularında və sahilyanı ərazilərdə fövqəladə 

hallar zamanı qarşılıqlı əməkdaşlıq planı hazırlamaqdadırlar. Əməkdaşlıq Planının əsas məqsədi 

Azərbaycan Respublikasının ərazi sularında insanların xilas edilməsi, gəmilərdə baş vermiş qəzaların 

nəticələrinin aradan qaldırılması, cəlb edilmiş qüvvə və vasitələrin birgə fəaliyyətinin koordinasiyası və 

effektivliyinin artırılmasıdır. 

     İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasətini, iqtisadi və sosial proqnozlarını 

işləyib hazırlayan, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı və təşviqi sahəsində dövlət siyasətini və 

tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Maliyyə Nazirliyi Azərbaycan 

Respublikasının maliyyə siyasətini işləyib hazırlayan və həyata keçirən, dövlət maliyyəsinin idarə 

olunmasını təşkil edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Ədliyyə Nazirliyi qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq ədliyyə sahəsində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini 

həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının 

xarici siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 

     Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC nəqliyyat donanması ilə yanaşı, ixtisaslaşdırılmış 

donanması, gəmi təmiri zavodları və limanları olan Respublikanın ən böyük gəmiçilik şirkətidir. Dövlət 

Dəniz Administrasiyası Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC və digər gəmiçilik şirkətləri ilə 

strateji inkişaf üçün sıx əməkdaşlıq etməkdədir. DDA dəniz nəqliyyatı sahəsidə fəaliyyət göstərən 

qurumlarla müxtəlif sahələr üzrə davamlı olaraq məsləhətləşmələr aparır, həmçinin həmin qurumların 

Administrasiyanın müvafiq əməkdaşları ilə birbaşa əlaqə qurulması və onları maraqlandıran suallara 

dair tövsiyələr verilməsi üzrə müvafiq tədbirlər görməkdədir. Dəniz nəqliyyatı sahəsidə fəaliyyət 

göstərən qurumlarla onların qarşılaşdığı problemlər üzrə müvafiq müzakirələrin aparılması və müvafiq 

tədbirlər həyata keçirilərkən həmin qurumların fəaliyyətə cəlb edilməsi səmərəli töhfələrini verməkdədir. 
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III. Strateji hədəflər 

 

 Beynəlxalq dəniz konvensiyalarının milli qanunvericiliyə 

inkorporasiyası 

 

 

 Dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

 

 

 Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması 

 

 

 Dəniz nəqliyyatı sektorunun işgüzar fəallığının və dinamik 

inkişafının təmin edilməsi 
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Strateji hədəf 1: Beynəlxalq dəniz 
konvensiyalarının milli qanunvericiliyə 

inkorporasiyası 

Azərbaycan Respublikası 15 may 1995-ci il tarixindən Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının üzvüdür. 

Azərbaycan həmin dövrdən etibarən gəmilərin təhlükəsizliyi qaydaları, dəniz mühitinin qorunması, 

insan faktorunun inkişaf etdirilməsi, eləcə də insan həyatının, dənizdə əmlakın, gəminin inşasının  

təhlükəsizliyinin təşviq edilməsi üzrə əsas konvensiyaları SOLAS, MARPOL, STCW və digər 

konvensiya və məcəllələri ratifikasiya etmişdir. BDT tərəfindən qəbul edilən sənədlərin inkorporasiyası 

zamanı əsas məqsəd müəyyənləşdirilən şərtlərin beynəlxalq sənədlərin minimum tələblərinə cavab 

verməsidir. Dövlət Dəniz Administrasiyası BDT-nin konvensiyalarında nəzərdə tutulmuş məlumatların 

ötürülməsi üzrə öhdəliklərini GISIS portalında məlumatların mütəmadi olaraq yerləşdirilməsi vasitəsilə 

həyata keçirir.  

Ölkəmizin ratifikasiya etdiyi və ya qoşulduğu konvensiyaların səmərəli tətbiq edilməsi üzrə əsas 

məqsədlərimiz: 

 Ticarət gəmiçiliyi fəaliyyətinin hüquqi əsasları və səmərəli təşkili üçün mütəşəkkil hədəflər və 

planlar müəyyənləşdirmək; 

 Tənzimlədiyi məsələlərə dair hədəflərinə effektiv və 

səmərli nail olunmasını təmin etmək məqsədilə mövcud 

qanunvericiliyin təsirlərinin mütəmadi olaraq 

qiymətləndirilməsi və nəzərdən keçirilməsi; 

 Tənzimləmə prosesi zamanı hüquq bərabərliyini təmin 

etmək; 

 Dəniz nəqliyyatı sahəsinin rəqabət qabiliyyətinin 

artırılması üzrə həyata keçirilən siyasətin nəzərdən 

keçirilməsi və lazım gəldikdə onun əhatə dairəsini, 

səmərəliliyini və həyata keçirilən icbari tədbirləri 

təkmilləşdirmək, o cümlədən  iqtisadi fəaliyyətin 

səmərəliliyini və rəqabətədavamlılığını artırmaq məqsədilə 

tənzimləyici prosesləri gücləndirmək; 

 Qanunvericiliyin səmərəli yerinə yetirilməsinə şərait yaradan BDT-nin məcburi olmayan 

təlimatlarının tətbiqi üçün mexanizmin hazırlanması. 

 

Məqsədlərə nail olmaq üçün əsas vəzifələrimiz: 

 Effektiv qanunvericiliyin və standartların mövcud olması; 

 Yeni qanunvericilik və normativ tənzimləmə üzrə dəniz nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən 

qurumlarla sıx əməkdaşlıq etmək; 

 Beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə cavab vermədiyi aşkar edilən gəmilərə qarşı cəza 

tədbirlərinin hazırlanması; 

 Beynəlxalq konvensiyalara edilən dəyişikliklərin milli qanunvericiliyə inkorporasiyası prosesini 

sürətləndirmək üçün effektiv sistem və üsullar hazırlamaq. 

 

 

Qanunvericiliyin səmərəli tətbiqinin əsas 

göstəricisi müntəzəm və təfərrüatlı nəzarət 

yoxlamalarıdır. 
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İnkişafa necə nail olacağıq: 

Bölmələr Tədbirlər: İcra müddəti 

 
Normativ hüquqi 
aktların tətbiqinə 

dair tədbirlər 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzən gəmilərin 
beynəlxalq və milli qanunvericiliyin müəyyənləşdirdiyi tələblərə və 
standartlara uyğunluğunu yüksək səviyyədə təmin etmək, o 
cümlədən beynəlxalq dəniz konvensiyalarından irəli gələn ticarət 
gəmiçiliyinin səmərəli təşkili üzrə hədəfləri dəstəkləmək; 

Mütəmadi 

 
Hədəf faktorlarını (məsələn, gəmilərin yaşı) ehtiva edən yoxlama 
planı üzrə milli donanmanın tədqiq edilməsi; 

3 ildə bir dəfə 

 

Aşağıdakı vəzifələrin gəmi heyəti tərəfindən həyata keçirlməsini 
təmin etmək: 
o Qəza halları zamanı öz fəaliyyətlərini əlaqələndirmək; 
o Təhlükəsizlik üçün mühüm əhəmiyyətə malik funksiyaları 

həyata keçirmək; və 
o Çirkləndirmənin qarşısının alınması və ya azaldılması.  

 

  
1-2 il 

 

Təsnifat cəmiyyətləri ilə bağlanmış müqavilələri yeniləmək və 
administrasiyanın adından çıxış edən təsnifat cəmiyyəti tərəfindən 
həyata keçirilən tədbirlər üzərində mütəmadi olaraq nəzarət həyata 
keçirmək;  

1 il 

 

Prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi və işləmə mexanizminə yeniliklər 
etməklə gəmilərin nəzarət yoxlamaları və təftişinin səmərəliliyinin 
artırılması; 

1-2 il 

 

Nəzarət yoxlamalarının hədəflərinə nail olmaq məqsədilə obyektiv, 
adekvat və müntəzəm liman nəzarətinin həyata keçirilməsi; 

Mütəmadi 

 

Dəniz nəqliyyatının təhlükəsiz və ekoloji təmiz olması məqsədilə 
liman nəzarət müfəttişlərinin fəaliyyətindəki çatışmazlıqları aradan 
qaldırmaq və onlar arasında peşəkarlığı, şəffaflığı və  düzgünlüyü 
təşviq etmək; 

1-2 il 

 

Yoxlama zamanı riskli sahələrin müəyyənləşdirilməsinə imkan yara-
dan, həmçinin qeydlərdən və statistik məlumatlardan ibarət nəzarət 
yoxlamasına dair məlumat bazasının yaradılması; 

1-2 il 

 

Liman nəzarəti yoxlamalarına, eləcə də gəmilərin saxlanmasına dair 
prosedurların və qaydaların effektiv tətbiqinin təmin edilməsi yolu ilə 
gəmilərin əssassız gecikdirilməsinin qarşısını almaq; 

 
1-2 il 

 

Gəmilərin və limanların mühafizə planlarının təsdiq edilməsi və 
sertifikatlaşdırılması yolu ilə SOLAS konvensiyasında və ISPS 
məcəlləsində müəyyənləşdirilən məcburi təhlükəsizlik qaydaları ilə 
uyğunluğun təmin edilməsi; 

 
1-2 il 

 

Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi, İnzibati Xətalar Məcəlləsi və digər 
normativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər hazırlamaq. 

 
1-2 il 

 

Fəaliyyət göstəriciləri: 

1. Ticarət gəmiçiliyi fəaliyyətinin məqsədli inkişafını təmin edən normativ hüquqi aktların sayı. 

2. Dəniz nəqliyyatı sahəsinə aid olan normativ hüquqi aktların hüquqi qüvvəsinin şamil olunduğu 

tərəflərlə əməkdaşlığın məqsədyönlülüyü, səmərəliliyi və sıxlığı. 

3. Həyata keçirilən tədbirlərin tənzimlənməsi nəzərdə tutulan fəaliyyətlərə nisbəti. 
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Strateji hədəf 2: Dəniz üzgüçülüyünün 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

Dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizlik rejiminin təmin olunmasında dəniz mühitinin mühafizəsinin və 

Azərbaycan Respublikasının ərazi sularında dəniz üzgüçülüyü qaydalarının təkmilləşdirilməsi prioritet 

məsələlərdir.  Dəniz nəqliyyatı sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti olan 

Dövlət Dəniz Administrasiyası beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə cavab verməyən gəmilərin 

istismarının əsaslı və davamlı olaraq dayandırılması sahəsində müvafiq təşviqat tədbirləri həyata 

keçirməkdədir. Əlavə olaraq, dənizdə gəmilərdə baş verən qəzaların əsas səbəblərindən biri olan insan 

faktoru ilə əlaqədar problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə dənizçilərin sertifikatlaşdırılması və 

təlimlərinə dair beynəlxalq standartların müvafiq qaydada tətbiq edillməsi üzrə tədbirlər görülməkdədir. 

Dövlət Dəniz Administrasiyası iqtisadi, sosial və ticarət gəmiçiliyi sahəsində yaranan tələblərə cavab 

vermək məqsədilə texnoloji yeniliklərlə uyğunlaşan mütənasib siyasət formalaşdırmaqdadır. 

 

Dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə dair əsas məqsədlərimiz: 

 Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzən gəmilərin milli qanunvericiliyə və 

müvafiq beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğunluğunu təmin etmək; 

 Effektiv naviqasiya avadanlıqlarının təmin edilməsi; 

 İnsan faktoruna dair prinsiplər əsasında dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi və dəniz mühitinin 

mühafizəsi üzrə biliklərin artırılması sahəsində təşviqat işlərinin aparılması. 

Məqsədlərə nail olmaq üçün əsas vəzifələrimiz: 

 Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən şəhadətnamələrin verilməsi və müvafiq xidmətlərinin 

göstərilməsi üzrə fəaliyyətinə razılıq verilmiş Təsnifat Cəmiyyətlərinə effektiv nəzarətin həyata 

keçirilməsi; 

 İstismara yararsız və beynəlxalq standartlara cavab verməyən gəmilərin müəyyənləşdirilməsi və 

səfərə çıxmasının qadağan edilməsi; 

 Dənizdə gəmilərdə baş vermiş qəzaların düzgün araşdırılması, baş verən qəzaların səbəblərinin 

müəyyən edilməsi və gələcəkdə onların qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər görmək; 

 Naviqasiyanın səmərəliliyinə müntəzəm olaraq nəzarət etmək və təkmilləşdirilməsinə dair lazımi 

imkanları müəyyənləşdirmək; 

 Müvafiq cəza tədbirlərinin tətbiq edilməsi ilə beynəlxalq konvensiyaların tələblərinin 

pozulmasının qarşısını almaq; 

 Naviqasiya avadanlıqlarının yerlərinin müəyyənləşdirilməsi, idarə edilməsi və istismarı zamanı 

BDT-nin, BHT və IALA-nın təlimatlarını nəzərə almaq; 

 Azərbaycan Respublikasının dövlət bayraq fəaliyyyətinin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi 

üzrə müvafiq tədbirlər görmək. 
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İnkişafa necə nail olacağıq: 

Bölmə Tədbirlər İcra müddəti 

Nəzarət  
yoxlaması 

Fəaliyyətinə razılıq verilmiş təsnifat cəmiyyətlərinin işinə nəzarət 
edilməsi və onların fəaliyyət yerlərində plandankənar (növbədənkənar) 
yoxlamaların həyata keçirilməsi; 

3 ildə bir 
dəfə 

 

Yüksək risk profilli gəmilərin, yəni gəminin inşa tarixindən 10 ildən 
artıq müddət keçdikdə qaz və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlər, 12 
ildən artıq müddət keçdikdə qalama (balker) yük gəmiləri, 15 ildən 
artıq müddət keçdikdə sərnişin gəmiləri, ümumi tonnajı 3000 tondan 
artıq olan inşa tarixindən 15 ildən artıq müddət keçdikdə neft tankerləri 
üzrə geniş nəzarət yoxlamasını keçirmək;  

Mütəmadi 

 

Dövlət liman nəzarətini həyata keçirən müfəttişlərin nəzarət yoxla-
masından keçməli olan gəmilər barədə məlumatları daha asan əldə 
etməsi məqsədilə məlumat bazasının (Gəmi risk profili), eləcə də dö-
vlət bayraq nəzarəti və dövlət liman nəzarəti üzrə informasiya sistemi-
nin yaradılması; 

3-5 il 

 
Gəmilərdə quraşdırılan avadanlıqların BDT tərəfindən dizayn, kon-
struksiya və işləmə mexanizminə dair qəbul edilən təhlükəsizlik 
qaydalarına uyğunluğunun təsdiq edilməsi; 

Mütəmadi 

 

 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzən gəmilərdə  
digər ölkələrin müvafiq orqanları tərəfindən həyata keçirilən nəzarət 
yoxlamaların nəticələrinin təhlil edilməsi; 
 

4 ayda bir 
dəfə 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzən gəmilərdə 
xarici dövlətlərin liman nəzarət orqanlarının həyata keçirdiyi nəzarət 
yoxlamalarının nöqsanlarının aşkarlanması və müvafiq tədbirlərin 
həyata keçirilməsi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı 
altında üzən gəmilərdə mövcud nöqsanlara səbəb olan şəxslərin 
müəyyənləşdirilməsi (təsnifat cəmiyyəti/gəmi sahibi); 
 
Yeni inşa edilən və Azərbaycan Respublikasınnı Dövlət bayrağı 
altında üzməsi nəzərdə tutulan gəmilərin inşa prosesinə nəzarət 
etmək. 

Mütəmadi 
 
 
 
 
 

Mütəmadi 

Dəniz 
üzgüçülüyü 
(Naviqasiya) 

Uzaq Məsafədən Tanınma və İzləmə Milli Mərkəzinin fəaliyyətinin yox-
lanılması və qiymətləndirilməsi, eləcə də əsas dəniz yolları üzərində 
yerləşən istismara yarasız işıqların, duman siqnallarının, buyların və 
digər naviqasiya avadanlıqlarının müəyyənləşdirilməsi. Təhlükələrin 
və risklərin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə riskin qiymətləndirilməsi 
üsullarından istifadə edilməsi, o cümlədən müvafiq fövqəladə tədbirlər 
planının hazırlanmasını, eləcə də düzgün şəkildə həyata keçirilməsini 
təmin etmək məqsədilə riskin idarəedilməsi planlarının hazırlanması; 

Mütəmadi 

 

Gəmi Hərəkətinin İdarəetmə operatorlarının ixtisasının beynəlxalq 
standartlara uyğun olaraq artırılması və onlar üçün fövqəladə hallar 
üzrə müvafiq təlimlər təşkil etmək; 
 

1-2 il 

 
Adi və fövqəladə hallar zamanı idarəetmə proseduralarının vaxtında 
həyata keçirilməsini, eləcə də dənizçilərin VTS zonasının qaydaları və 
tələbləri barədə ətraflı məlumatlandırılmasını təmin etmək; 

 
Mütəmadi 
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Dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyinə, insan həyatına və ya ətraf 
mühitə real təhlükə yaradan uyğunsuzluqlar aşkar edildikdə  səfərə 
çıxmasına icazə verilməyən gəmilər (saxlanılan gəmilər) haqqında 
məlumat bazasının yaradılması; 

Gəmilərdə istifadə edilən dəniz üzgüçülüyünə dair elektron nəşrlərin 
bayraq dövlət tərəfindən tanınması sahəsində müvafiq tədbirlər 
görmək; 

 
2-3 il 

 
 
 
 

1-2 il 

 

 
Dəniz yollarının və Azərbaycan Respublikasının ərazi sularında 
gəmilərin hərəkətinin bölünmə sisteminin layihələrini təkmilləşdirərək 
BDT-na bəyənilməsi üçün təqdim etmək. 

1-2 il 

 

Azərbaycan Respublikasında gəmilərin intensiv hərəkət etdiyi ərazi 
sularında batmış gəmilərin çıxarılması sahəsində müvafiq tədbirlər 
görmək; 

Bələdçi xidmətlərinin səmərəli, təhlükəsiz və müvafiq qaydada həyata 
keçirilməsini təmin etmək məqsədilə bilik və bacarıqlarının 
yoxlanılması. 

2-3 il 
 
 
 

Mütəmadi 

Hidroqrafiya 
Beynəlxalq Hidroqrafiya Təşkilatına üzv olmaq sahəsində müvafiq 
qurumların əməkdaşlığı; 

1-2 il 

 Xəzər dənizində naviqasiya şəraitinin dəyişilməsi haqqında 
məlumatların dəniz xəritələri və üzmə üçün vəsaitlərdə dərc edilməsi. 

Mütəmadi 

Axtarış və 
xilasetmə 

Axtarış və xilasetmə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya  uyğun 
olaraq   axtarış və xilasetmə üzrə operatorlar üçün müvafiq təlimlərin 
keçirilməsi; 

1-2 ildə bir 
dəfə 

 Axtarış və xilasetmə əməliyyatları haqqında Əməkdaşlıq planının 
hazırlanması; 

1-2 il 

 
Axtarış və xilasetmə üzrə təcrübə mübadiləsinin aparılması və 
xüsusilə Xəzəryanı ölkələrlə birgə AR-nın ərazi suları daxilində 
təlimlərin keçirilməsi; 

İki ildə 1dəfə 

 
Axtarış və xilasetmə üzrə sərnişin gəmiləri və axtarış və xilasetmə 
üzrə müvafiq qurumlar arasında “Axtarış və xilasetmə üzrə 
Əməkdaşlıq Planı”nın hazırlanması. 

1-2 il 

İnsan faktoru 
İnsan faktorlarının (məsələn, yorğunluq) idarə edilməsi üzrə BDT-nin 
təlimatlarının nəzərə alınması; 

1-2 il 

 
Gəmilərdə dənizçilər üçün xidməti və yaşayış şəraitinin  beynəlxalq 
konvensiyaların tələblərinə uyğunluğunu müəyyən etmək məqsədilə 
nəzarət yoxlamasının həyata keçirilməsi; 

Mütəmadi 

 

Azərbaycan Respublikasının dənizçilərin hazırlanmasına dair təhsil və 
kurs proqramlarının Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının model kurs 
proqramlarına, STCW Konvensiyasının tələblərinə uyğun olaraq 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə yoxlanılması; 

Mütəmadi 

 

Sertifikatların(diplomların), xüsusi hazırlıq şəhadətnamələrinin və 
təsdiqnamələrin qeyri-qanuni istifadəsinin qarşısının alınması 
məqsədilə sənədlərin etibarlılıq müddətinə və onların STCW 
Konvensiyasının tələblərinə  uyğunluğuna  nəzarətin həyata 
keçirilməsi; 

Mütəmadi 
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Fəaliyyət göstəriciləri: 
Dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi ilə əlaqədar beynəlxalq dəniz konvensiyalarının tələblərinin müvafiq 
qaydada yerinə yetirilməsinə nəzarət üzrə fəaliyyət göstəriciləri aşağıdakılardır: 
1. Gəmilərin üzmə rejimi üzrə fəaliyyət (dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyinin təmin olunması və 
gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi sahəsində 
nöqsanları ehtiva edir) 

 Gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinin təmini sahəsində 
nöqsanlar (yoxlamalar zamanı aşkar edilmiş müvafiq 
standartlara cavab verməyən şərait və tədbirlərin sayı); 

 Gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi zamanı 
baş verən hadisələrin sayı (toqquşma, saya oturma, 
hərəkətdə olan gəminin hərəkətsiz olanla toqquşması 
(allison)). 

2. İdarəetmə fəaliyyəti (gəminin səmərəli idarəedilməsini 
nəzərdə tutur) 

 Yüksək risk profilli gəmilərdə həyata keçirilən dövlət bayraq 
nəzarətinin sayı; 

 Həyata keçirilən dövlət liman nəzarətinin sayı: 
o Gəminin səfərə çıxmasına icazə verilmədiyi 

(saxlanıldığı) halların sayı 
o Dövlət liman nəzarəti zamanı aşkar edilən nöqsanların 

sayı 
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağı altında üzən 
gəmilərin beynəlxalq standartlara uyğunluğunun təkmilləşdirildiyini müəyyən edən göstəricilər: 

 Limanlara daxil olmasına icazə verilməyən və qanunvericiliyin tələblərini pozan gəmilər haqqında 
bildirişlərin sayı; 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağı altında üzən gəmilərin iştirakçısı olduğu dəniz qəzalarının 
sayı; 

 Qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə əlaqədar DDA tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin 

sayı. 

 

 

 

 

 

BDT-nin STCW konvensiyası üzrə sənədlərinin təhlili və öyrənilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası və təlim-tədris 
mərkəzlərinin təyin olunmuş mütəxəssisləri ilə daimi əməkdaşlığın 
həyata keçirilməsi; 

Mütəmadi 

 
İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən dəniz nəqliyyatı üzrə 
inzibati xəta törədən şəxslərə qarşı inzibati tənbeh tədbirlərinin tətbiq 
edilməsi. 

1-2 il 

Dəniz 
qəzalarının 

araşdırılması 

Dənizdə gəmilərdə baş vermiş qəzaların elektron məlumat bazasının 
yaradılması; 1-2 il 

 
Dənizdə gəmilərdə baş vermiş qəzaların araşdırılmasına dair xarici 
dövlətlərin təcrübəsinin öyrənilməsi; 

Mütəmadi 

 
Dənizdə gəmilərdə baş vermiş qəzaların araşdırılmasını həyata 
keçirən şəxslərin bu sahədə bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi 
üçün müvafiq tədbirlərin yerinə yetirilməsi. 

İki ildə 1 
dəfə 

Lənkəran mayakı 
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Strateji hədəf 3: Dənizin gəmilərdən 
çirkləndirilməsinin qarşısının alınması 

Azərbaycan Respublikasının dəniz nəqliyyatı sahəsində həyata keçirdiyi siyasətin əsas 
istiqamətlərindən biri dəniz mühitinin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması və yük və 
sərnişinlərin daşınmasına cəlb edilən gəmilərin müvafiq beynəlxalq və milli qanunverciliyin tələblərinə 
cavab verməsini təmin etməkdən ibarətdir. DDA gəmi tullantılarının və yük qalıqlarının müvafiq 
qaydada təhvil verilməsini təmin edərək onların dənizə axıdılmasının qarşını alır və dənizin gəmilərdən 
çirkləndirilməsinin azaldılması üzrə mübarizə tədbirləri həyata keçirməkdədir. Beynəlxalq dəniz 
konvensiyalarının tələblərinin həyata keçirilməsinə nəzarət məqsədli yoxlamalar və müvafiq 
qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasının qarşısının alınması tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi yolu ilə 
həyata keçirilir. DDA-nın dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması sahəsində əsas 
məqsədi BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərini, xüsusilə 13-cü - İqlim dəyişikliyi və onun təsirlərinə 
qarşı mübarizə aparmaq üçün təcili addımlar atmaq və 14-cü Dayanıqlı inkişaf üçün okean, dəniz və 
digər su hövzələrini qorumaq və onlardan düzgün istifadə etmək hədəflərini əsas tutaraq dəniz 
ekosisteminə, insan həyatına və dənizdən qanuni istifadəyə təsirlərin və risklərin qarşısını almaq üçün 
zərərli maddələrin gəmidən dənizə atılmasının qadağan edilməsi və azaldılmasından ibarətdir. 

Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına dair əsas məqsədlərimiz: 

 Qəzalar və gündəlik əməliyyatlar zamanı dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin azaldılması və 
qarşısının alınması; 

 Çirklənmənin qarşısını almaq məqsədi ilə hazırlıq və cavab tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi; 

 MARPOL Konvensiyasının səmərəli tətbiqi məqsədilə müvafiq qurumlarla əməkdaşlıq etmək, 
eləcə də təlimat və prosedur qaydaları hazırlamaq; 

 Dəniz nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən qurumlar arasında dənizin gəmilərdən 
çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına dair ictimai məlumatlılığın artırılması üzrə müvafiq 
həvəsləndirici tədbirlərin görülməsi. 
 

          . 

Məqsədlərə nail olmaq üçün əsas vəzifələrimiz: 

 Liman qəbuledici qurğularının gəmi tullantılarının müvafiq qaydada təhvil verilməsinə dair 
beynəlxalq və milli qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi; 

 İstismar edilən və ya inşa ediləcək gəmilərdə MARPOL Konvensiyasının Vl Əlavəsi üzrə 
emissiya standartlarının tətbiqinin təkmilləşdirilməsinə dair müvafiq tədbirlərin görülməsi; 

 Çirklənmənin qarşısının alınması üzrə hazırlıq və cavab tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə texnoloji yeniliklərdən səmərəli istifadəni təmin etmək; 

 Gəmi tullantılarının azaldılmasına dair tədbirlər haqqında dəniz nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət 
göstərən qurumların maarifləndirilməsi; 

 Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsi sahəsində qanunvericiliyin tələblərini pozan şəxslərə qarşı 
məsuliyyətin artırılması.      
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İnkişafa necə nail olacağıq: 

Bölmə Tədbirlər İcra müddəti 

 
Liman 
qəbuledici 
qurğuları 

 
Ticarət gəmiçilyində istifadə edilən gəmiləri gecikdirmədən 
tələbatlarını ödəmək və dəniz mühitinin mühafizəsi məqsədilə liman 
qəbuledici qurğularının adekvatlığının təmin edilməsi sahəsində 
müvafiq tədbirlər görmək; 
 

 
 

1-2 il 

 
Liman qəbuledici qurğuları haqqında qaydaların hazırlanması; 
 

1-2 il 

 

Liman qəbuledici qurğularının operatorları tərəfindən zərərli maye 
maddələr və digər təhlükəli yüklər haqqında müvafiq təlimatların (Neft 
Tankerləri və Terminalları üzrə Təhlükəsizlik haqqında Beynəlxalq 
Təlimat və IMDG məcəllə) tətbiq edilməsini təbliğ etmək; 
 

 
1-2 il 

 
Liman qəbuledici qurğuları barədə aşkar edilən qeyri-adekvatlıq 
barədə məruzələrin istifadə edilməsini təbliğ etmək və bu sahədə 
müvafiq maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirmək. 

1-2 il 

 
Neftlə 
çirklənməyə 
qarşı mübarizə 
planları 

 
“Aktau Protokolu”na uyğun olaraq Xəzəryanı ölkələrlə “Fövqəladə 
hallarda Xəzər dənizinin neftlə çirklənməsinə qarşı mübarizə üzrə 
Regional Əməkdaşlıq Planı”nın hazırlanması; 

 
1-2 il 

 

 
“Fövqəladə hallarda Xəzər dənizinin neftlə çirklənməsinə qarşı 
mübarizə haqqında Milli Plan”ın təsdiq olunması üzrə müvafiq 
tədbirlər görmək. 

1-2 il 

Əməli tədbirlər 

 
Azərbaycan Respublikasının ərazi sularında üzən, eləcə də təhlükəli 
və ya ətraf mühiti çirkləndirən yüklər daşıyan gəmilər haqqında 
məlumatın istifadəsinin asanlaşdırılması, o cümlədən məlumat ba-
zasının yaradılması; 
 

 
2-3 il  

 

TRACECA çərçivəsində Avropa Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi 
Agentliyi ilə sıx əməkdaşlıq edərək qeyri-qanuni axıdılmaların aşkar 
edilməsi üçün peyk vasitəsilə yoxlamaların və müşahidələrin 
aparılması üzrə texniki imkanlardan faydalanmaq məqsədilə 
CleanSeaNet xidmətindən yararlanmaq; 

 
1-2 il 

 

 
Neft əməliyyatları jurnalı, zibillə əməliyyatlar jurnalı, yük əməliyyatları 
jurnalının müvafiq qaydada istifadə edilməsi, həmçinin məlumatların 
düzgün daxil edilməsi üzrə maarifləndirici tədbirlər həyata keçirmək 
və Tanker Sahiblərinin Müstəqil Beynəlxalq İttifaqı (INTERTANKO) 
və Beynəlxalq Gəmiçilik Palatası (ICS) tərəfindən hazırlanan praktiki 
təlimatların  nəzərə alınmasını təbliğ etmək; 
 

 
 

1-2 il 
 
 

 

 

Emissiyaların əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına xidmət edən 
üsullardan və tərkibi qanunverciliklə müəyyənləşdirilən yanacaqdan 
istifadənin təşviq edilməsi; 
 

1-2 il 

 
IMDG məcəllə üzrə gəmilərdə nəzarət yoxlaması həyata keçirən 
müfəttişlərin müvafiq təlimlər keçməsinə dair tədbirlər görmək; 
 

İki ildə 1 dəfə 

 
 “MARPOL V Əlavənin tətbiqi haqqında Təlimat, 2012” ilə 
müəyyənləşdirilən gəmidə tullantıların idarə edilməsi və saxlanılması, 
eləcə də yarana biləcək tullantıların azaldılmasına dair qaydaları və 

 
1-2 il 
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əməli tədbirləri təbliğ etmək. Əlavə olaraq, gəmi tullantılarının 
idarəedilməsi və emalı haqqında ISO standartlarının (ISO 
21070:2011) tətbiq edilməsinin təşviq edilməsi; 
 

 
Limanlarda beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə cavab verən yana-
cağın təchiz edilməsini və təchiz edilən yanacağın nümunəsinin, o 
cümlədən qaimənin müvafiq qaydada təmin edilməsini təşviq etmək. 

 
1-2 il 

 
Qanunvericilik 
tədbirləri 
 

 
Bunker yanacağı haqqında qaimədə qeyd edilən məlumatlara uyğun 
olmayan yanacaq təchiz edən şəxslərə qarşı müvafiq tədbirlərin 
görülməsi. 
 

 
1-2 il 

  

             

Fəaliyyət göstəriciləri 

Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması üzrə müəyyənləşdirilən fəaliyyət 

göstəriciləri aşağıdakılardır: 

1. Gəmilərin nəzarət yoxlamaları zamanı dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının 

alınması haqqında qaydaların pozulması ilə əlaqədar aşkar edilən nöqsanlar. 

2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzən gəmilərin istismarı zamanı baş 

verən ciddi çirklənmə hadisələrinin Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzən 

gəmilərin ümumi sayına nisbəti. 

3. Maye yüklərin ciddi (1 bareldən çox) axıdılma/atılma hallarının sayı: 

 Maye yüklərin ciddi axıdılma hadisələrinin sayı. 

 Maddələrin axıdılma hadisələrinin sayı (maye yüklər istisna olmaqla MARPOL 

Konvensiyası ilə müəyyənləşdirilən tullantılar). 

4. Ballast sularının idarə edilməsi üzrə qayda pozuntularının sayı (Ballast sularının idarə 

edilməsi üzrə baş verən və qeydə alınan qayda pozuntularının sayı). 

5. Liman qəbuledici qurğularının qeyri-adekvatlığı haqqında daxil olan məruzələrin sayı. 
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Strateji hədəf 4: Dəniz nəqliyyatı sektorunun 
işgüzar fəallığının və dinamik inkişafının təmin 

edilməsi 

 

 

 

 

  

Dəniz nəqliyyatı sahəsində çalışan şəxslər dəniz siyasətinin formalaşdırılması sahəsində müəyyənləşdirilən 

hədəf və məqsədlərə nail olunmasında mütərəqqi rol oynayırlar. Texnoloji yeniliklər, əmək bazarı, sosial-

demoqrafik və qlobal iqtisadi vəziyyət nəticəsində dəniz nəqliyyatı sahəsində yaranan çatışmazlıqların aradan 

qaldırlması məqsədilə daxili siyasətin dinamik inkişafını zəruri edir. Dəniz nəqliyyatı sahəsində dövlət  

siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti olaraq, DDA-nın əsas hədəfi  

dənizdə insan həyatının və dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyini, həmçinin 

dəniz mühitinin mühafizəsini təmin etmək, eləcə də BMT-nin  

Dayanıqlı İnkişaf üzrə 4-cü məqsədinin -  İnklyüziv və keyfiyyətli təhsili  

və hər kəs üçün davamlı tədris imkanlarını və 17-ci məqsədinin - İcra vasitələrini  

möhkəmləndirmək və dayanıqlı inkişaf üçün qlobal əməkdaşlığı canlandırmağı 

təbliğ etməkdir. DDA-nın hədəfləri 4 əsas prinsiplər - təhlükəsizlik, peşəkarlıq,  

innovasiya və yüksək keyfiyyət əsasında müəyyənləşdirilmişdir. 

 

Dəniz nəqliyyatı sektorunun işgüzar fəallığının və dinamik  

inkişafının təmin edilməsinə dair əsas məqsədlər: 

 Dəniz nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən qurumların  

təkliflərini nəzərə alaraq dəniz nəqliyyatı sektorunun  

dinamik inkişafına təkan verəcək səmərəli qərarların  

qəbul edilməsi;  

 Beynəlxalq  təşkilatlarla, xarici dövlətlərin aidiyyəti  

dövlət orqanları (qurumları) ilə sıx əməkdaşlıq etmək; 

 Peşəkar, işgüzar və məsuliyyətli kadrların dəniz nəqliyyatı  

sektoruna cəlb edilməsi və onların bilik və  

bacarıqlarının səmərəli  

praktiki tətbiqinin  

təmin edilməsi. 
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Məqsədlərə nail olmaq üçün əsas vəzifələrimiz: 

 Beynəlxalq standartların dövlətin dəniz nəqliyyatı sahəsi üzrə maraqlarına 

uyğunluğunun və həmin standartların milli qanunvericilikdə təsbitinin təmin edilməsi; 

 Dəniz nəqliyyatı sahəsində göstərilən xidmətlər haqqında qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi və göstərilən xidmətlər üzrə fəaliyyətin qiymətləndirilməsi; 

 Dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyinin, dəniz mühitinin mühafizəsinin təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə xarici dövlətlərin müvafiq təcrübəsini öyrənmək və dənizçilərə verilən 

sənədlərin tanınması sahəsində xarici dövlətlərlə əməkdaşlığı gücləndirmək; 

 Dəniz nəqliyyatı üzrə siyasətin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı və Beynəlxalq Əmək 

Təşkilatının prioritet fəaliyyət istiqamətlərinə uyğunlaşdırılması. 

 

İnkişafa necə nail olacağıq: 

Bölmə Tədbirlər İcra müddəti 

 
Gələcəyə dair 
hədəflər 

 
Müvafiq iş təcrübəsinə malik şəxlsəri işə qəbul etmək, hazırda çalışan 
əməkdaşların peşə hazırlığını müəyyən etmək və ixtisasların artırılması 
və biliklərinin yenilənməsi məqsədilə onları mütəmadi və sistemli şəkildə 
təlim proqramlarına cəlb etmək və həyata keçirlən təlimlərin qeydiyyatını 
aparmaq; 
 

 
 

Mütəmadi 

 Digər dövlətlərin liman nəzarət orqanları və digər beynəlxalq dəniz 
təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmək və bu sahədə tətbiq edilən qaydaları 
gücləndirmək və təkmilləşdirmək məqsədilə həmin qurumlar tərəfindən 
təşkil edilən seminar və təlimlərdə iştirak edərək beynəlxalq təcrübəni 
öyrənmək; 
 

Mütəmadi 

 Müvafiq beynəlxalq dəniz konvensiyalarında edilən dəyişiklərin nəzərə 
alınması məqsədilə, fəaliyyətinə razılıq verilən təsnifat cəmiyyətləri ilə 
bağlanan yazılı müqavilələri təhlil etmək və yeniləmək, həmçinin 
fəaliyyətinə razılıq verilmiş təsnifat cəmiyyətlərini müvafiq konvensiyalar 
əsasında həyata keçirilən sertifikatlaşdırma və göstərilən xidmətlər za-
manı riayət edilməli olan qaydalar üzrə təlimatlandırmaq; 
 

1-2 il 

 Peşəkar dənizçilərə olan cari və perspektiv tələbatı ödəmək məqsədilə 
STCW Konvensiyasına uyğun olaraq yüksək keyfiyyətli peşə hazırlığının 
təbliğ edilməsi; 
 

1-2 il 

 Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının “Beynəlxalq Mobil Peyk Təşkilatı haqqında 
Konvensiya”sının, “Gəmilərin ballast sularına və çöküntülərinə nəzarət və 
idarə edilməsi üzrə Konvensiya”sının, Dəniz tələbləri ilə bağlı 
məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında Konvensiyasının 1996-cı il 
tarixli Protokolu”nun ratifikasiya edilməsi üzrə müvafiq tədbirlərin 
görülməsi; 
 

 
1-5 il 

 1978-ci il tarixli STCW Konvensiyasının l/8 nömrəli qaydasının tələblərin-
in müvafiq qaydada icra edilməsini davam etdirmək; 
 

1-2 il 

 Dənizçilərə verilən sertifikatların (diplomların) qarşılıqlı tanınması 
haqqında İsveçrə, Türkiyə, İtaliya, İordaniya, Səudiyyə Ərəbistanı, 
Vyetnam, İran, Cənubi Koreya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Serbiya ilə 
Anlaşma memorandumlarının imzalanması üzrə müvafiq tədbirlərin 

1-5 il 
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görülməsi; 
 

 Dəniz nəqliyyatı sahəsində Rusiya, Türkmənistan və Litva dövlətləri ilə 
əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədilə müvafiq sazişlər bağlamaq; 
 

1-5 il 

 Gürcüstan bayrağı altında üzən gəmilərə Uzaq Məsafədən Tanınma və 
İzləmə üzrə səmərəli xidmət göstərmək; 
 

1-5 il 

 Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən limanların 
akvatoriyasının müəyyən edilməsi üzrə tədbirlərin yekunlaşdırılması; 
 

1-2 il 

 Dəniz limanlarının elektron dövlət reyestrinin yaradılması sahəsində 
tədbirlər görmək; 
 

2-3 il 

 Qeydiyyata alınan dəniz limanlarının infrastruktur obyektlərinin mühafizə 
planının təsdiq edilməsi və limanlara İSPS Məcəllədə nəzərdə tutulmuş 
sənədlərin verilməsi sahəsində müvafiq tədbirlər görmək; 
 

1-2 il 

 Azərbaycan Respublikasının ərazi sularında üzən və stasionar qazma 
qurğularının təhlükəsizlik zonalarının müəyyən edilməsi sahəsində 
müvafiq tədbirlər görmək; 
 

2-3 il 

 “Azərbaycan Respublikasında dəniz nəqliyyatı sahəsində məsuliyyətin 
artırılmasında Dövlət Dəniz Administrasiyasına dəstək” adlı Tvinninq 
layihəsinin səmərəli həyata keçirilməsinə nəzarət etmək. 

 
2 il 

 

 

Fəaliyyət göstəriciləri: 

1. Administrasiyanın əməkdaşları üçün təşkil edilən təlimlərin sayı və həmin təlimlərə cəlb 

edilən əməkdaşların sayı. 

2. Əmək münasibətləri sahəsində yaranan nöqsanlar. 

3. Müvafiq beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın təhlili. 

4. Qəbul edilən procedur qaydaların sayı. 

5. Uyğunsuzluqların aradan qaldırılması və cavab tədbirlərinin görülməsi üçün sərf edilən 

vaxt. 

6. Həll edilən və ya həll edilməyən nöqsanların və nöqsanların aradan qaldırılması üçün 

həyata keçirilən cavab tədbirlərinin sayı. 

7. İl ərzində həyata keçirilən daxili və xarici audit. 

8. Qurumlararası əməkdaşlığın səviyyəsi. 


