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Azәrbaycan Respublikası
әrazisindә dәniz nәqliyyatı
sahәsindә dövlәt siyasәtini vә
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- Son illәr әrzindә beynәlxalq
tәşkilatlarda iştirak vә dünya
tәcrübәsinin öyrәnilmәsi istiqamәtindә hansı nәticәlәr әldә olunmuşdur?
- Son illәrdә ölkә hәyatının bütün sahәlәrindә olduğu kimi, dәniz nәqliyyatı sahәsinin inkişafı istiqamәtindә dә çox böyük uğurlar әldә olunmuşdur.
Azәrbaycan dünyanın 170 dövlәtinin daxil olduğu Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatının tamhüquqlu üzvüdür. Ötәn dövrdә respublikamız adıçәkilәn tәşkilatın
dәniz nәqliyyatı sahәsindә 20-dәn artıq beynәlxalq konvensiyasına qoşulmuşdur. Dövlәt Dәniz Administrasiyası müvafiq sahәdә fәaliyyәt göstәrәn
müәssisәlәr, tәşkilatlar vә Azәrbaycan Respublikasının dövlәt bayrağı altında üzәn gәmilәr tәrәfindәn qeyd edilәn konvensiyaların tәlәblәrinin yerinә
yetirilmәsi istiqamәtindә mәqsәdyönlü tәdbirlәr hәyata keçirәrәk böyük uğurların qazanılmasını tәmin etmişdir.
Ölkә başçısının müәyyәnlәşdirdiyi siyasәtә uyğun olaraq, beynәlxalq sәviyyәdә dәniz dövlәtlәri sırasında vә müvafiq beynәlxalq tәşkilatlarda
respublikamızın nüfuzunun daha da artırılması mәqsәdilә planlaşdırılmış tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi davam etdirilir. Dövlәt Dәniz Administrasiyası
qabaqcıl ölkәlәrin dәniz nәqliyyatı sahәsindә tәcrübәsinin öyrәnilmәsi vә bu tәcrübәnin ölkәmizdә tәtbiqinә xüsusi diqqәt yetirir. Respublikamız bu sahәdә
çoxtәrәfli әmәkdaşlıq fәaliyyәtini tәkcә Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı ilә deyil, hәmçinin Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı, Avropa İttifaqının Dәniz Tәhlükәsizliyi
Agentliyi, Qara Dәniz İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı vә digәr beynәlxalq qurumlarla da inkişaf etdirir.
- Son illәr ölkә rәhbәrliyi tәrәfindәn bütün sahәlәrә diqqәtin güclәndirilmәsi nәticәsindә iri infrastruktur layihәlәrinin yaradılmasına dövlәt
investisiyalarının hәcminin artması mühüm rol oynayır. Dövlәt Dәniz Administrasiyasının fәaliyyәtindә müasir texnologiyaların tәtbiqi vә madditexniki bazanın yenilәnmәsi sahәsindә hansı nәticәlәr әldә olunmuşdur?
- 2011-ci il 28 dekabr tarixindә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti zati-alilәri cәnab İlham Әliyev tәrәfindәn Dövlәt Dәniz Administrasiyasının yeni
inzibati binasının rәsmi açılışı ölkә başçısının bu sahәyә yetirdiyi xüsusi diqqәtin vә dәniz nәqliyyatı sahәsindә çalışan mütәxәssislәrә göstәrilәn yüksәk
dövlәt qayğısının әn ümdә nümunәsidir.
Yeni inzibati bina müasir standartlara uyğun maddi-texniki baza ilә tam tәmin edilmişdir. Xüsusilә qeyd edilmәlidir ki, Dәnizdә insan hәyatının mühafizәsinә
dair Beynәlxalq Konvensiyanın tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi mәqsәdilә Xәzәryanı ölkәlәrdә ilk dәfә olaraq Azәrbaycanda yaradılmış, әn son naviqasiya vә
müşahidә avadanlıqları ilә tәchiz edilmiş Uzaq Mәsafәdәn Tanınma vә İzlәmә Milli Mәrkәzi dә Dövlәt Dәniz Administrasiyasının yeni inzibati binasında
yerlәşir.

- Uzaq Mәsafәdәn Tanınma vә İzlәmә Milli Mәrkәzi hansı әsas funksiyaları yerinә yetirir?
- Milli Mәrkәzin әsas funksiyaları Azәrbaycan Respublikasının әrazi sularında üzәn gәmilәrin mövqeyinin peyk vә radarlar vasitәsilә izlәnilmәsi, onların
hәrәkәtinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi, naviqasiya xәbәrdarlıqlarına vә hava haqqında proqnozlara dair müvafiq mәlumatların gәmilәrә çatdırılması,
"Azәrbaycan Respublikasının әrazi sularında üzmә Qaydaları"na riayәt olunmasına nәzarәtin hәyata keçirilmәsi, gәmilәrdәn daxil olan hәyәcan
siqnallarının (SOS) vә digәr әldә edilmiş mәlumatların aidiyyәti dövlәt qurumlarına çatdırılmasının tәmin edilmәsi vә әlaqәlәndirilmәsinin tәşkili, habelә
beynәlxalq tәşkilatlar daxil olmaqla, digәr ölkәlәrin eyni adlı milli mәrkәzlәri vә gәmiçilik şirkәtlәri ilә mütәmadi olaraq operativ әlaqәnin yaradılması vә
informasiya mübadilәsinin hәyata keçirilmәsindәn ibarәtdir.
Uzaq Mәsafәdәn Tanınma vә İzlәmә Milli Mәrkәzi öz texniki tәchizatı baxımından bir çox qabaqcıl Avropa dövlәtlәrinin oxşar qurumlarından öndәdir. Milli
Mәrkәzdә işә cәlb olunmuş mütәxәssislәr xarici ölkәlәrin müvafiq mәrkәzlәrindә xüsusi tәlimlәr keçmişlәr.
- Dövlәt Dәniz Administrasiyası, hәmçinin Azәrbaycan Respublikasının dövlәt bayrağı altında üzәn (kiçik gәmilәr istisna olmaqla) gәmilәrin
dövlәt qeydiyyatını, elәcә dә dәniz nәqliyyatı sahәsindә beynәlxalq konvensiyaların tәlәblәrindәn irәli gәlәn müvafiq gәmi sәnәdlәrinin tәqdim
olunmasını hәyata keçirir. Ötәn il Dövlәt Dәniz Administrasiyası tәrәfindәn bu sahәdә hansı işlәr görülmüşdür?
- Qeyd olunan dövr әrzindә Administrasiya tәrәfindәn 176 gәmiyә "Azәrbaycan Respublikasının Dovlәt Bayrağı altında üzmәk hüququ haqqında", 144
gәmiyә "Mülkiyyәt hüququ haqqında", 196 gәmiyә "Minimum heyәt tәrkibi haqqında", 78 gәmiyә "Neftlә çirklәnmәdәn vurulan zәrәrә görә mülki
mәsuliyyәtin maliyyә tәminatı haqqında" şәhadәtnamә, 36 gәmiyә "Әmniyyәtli idarәetmә haqqında şәhadәtnamә", 173 gәmiyә "Bunker yanacağı vә
çirklәnmә nәticәsindә vurulan zәrәrә görә mülki mәsuliyyәtlә bağlı sığorta vә ya digәr maliyyә tәminatı haqqında sertifikat", 3 gәmiçilik şirkәtinә
"Әmniyyәtli idarәetmә haqqında Beynәlxalq Mәcәllә"nin tәlәblәrinә uygun olaraq "Uyğunluq haqqında sәnәd" verilmiş vә 10 gәminin "Gәmi tarixinin
fasilәsiz qeydlәr sәnәdi" dәyişdirilmişdir.
Bununla yanaşı, 87 gәminin "Yanğınla mübarizә planı"nın sxemi, 53 gәminin "Yanğınla mübarizә üzrә tәlimә dair tәlimat"ı, 106 gәminin "Gәmilәrin qәza
yedәk әmәliyyatları planı", 9 gәminin "Neftlә çirklәnmәyә qarşı gәmi fövqәladә mübarizә planı" (SOPEP) tәsdiq edilmişdir.
- Ötәn il dövlәt bayraq vә liman nәzarәti funksiyalarının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar gәmilәrin yoxlanılması ilә bağlı hansı tәdbirlәr hәyata
keçirilmişdir?
- Ötәn il dövlәt bayraq vә liman nәzarәti funksiyalarının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar gәmilәrdә yoxlamaların hәyata keçirilmәsi yüksәk sәviyyәdә tәşkil
edilmişdir. Administrasiyanın mütәxәssislәri tәrәfindәn 2011-ci il әrzindә 121 gәmidә (bunlardan 31-i xarici dövlәtlәrin bayraqları altında üzәn gәmilәrdir)
yoxlamalar aparılıb ki, bu göstәrici 2010-cu ilin müvafiq göstәricilәri ilә (104 gәmi) müqayisәdә 116 faiz tәşkil edir. Qeyd olunan yoxlamalar zamanı
uyğunsuzluq hallarının aşkar edildiyi gәmilәrin sayı keçәn ilin müvafiq dövri ilә müqayisәdә çoxluq tәşkil edir. 2010-cu il әrzindә aparılmış yoxlamalar
zamanı saxlanılan gәmilәrin sayı yoxlanılan gәmilәrin ümumi sayının 23 faizini, yәni 24 gәmi tәşkil etdiyi halda, 2011-ci ildә bu rәqәm 29 faiz, yәni 35 gәmi
tәşkil etmişdir.
- Çoxtәrәfli münasibәtlәrin inkişafı ilә әlaqәdar Administrasiyanın fәaliyyәtindә dünya dәniz dövlәtlәri ilә ikitәrәfli münasibәtlәr xüsusi yer tutur.
Ötәn il әrzindә ikitәrәfli әlaqәlәrin qurulmasında hansı işlәr görülmüşdür?
- 2011-ci il әrzindә "Azәrbaycan Respublikası Hökumәti vә Yunanıstan Respublikası Hökumәti arasında Dәniz Nәqliyyatına dair Saziş", "Azәrbaycan
Respublikası Hökumәti vә Qazaxıstan Respublikası Hökumәti arasında dәniz ticarәt gәmiçiliyi sahәsindә әmәkdaşlıq haqqında Saziş" imzalanmışdır.
Eyni zamanda, "Azәrbaycan Respublikası Hökumәti vә Rusiya Federasiyası Hökumәti arasında Azәrbaycan Respublikasının gәmilәrinin Rusiya
Federasiyasının daxili sularından keçidinin qaydaları vә şәrtlәri haqqında Saziş", "Azәrbaycan Respublikası Hökumәti vә Rusiya Federasiyası Hökumәti
arasında dәniz nәqliyyatı sahәsindә әmәkdaşlıq haqqında Saziş", "Azәrbaycan Respublikası Hökumәti vә Polşa Respublikası Hökumәti arasında Dәniz
Nәqliyyatına dair Saziş" layihәlәrinin aidiyyәti dövlәt orqanları tәrәfindәn tәqdim olunmuş rәy vә tәkliflәr nәzәrә alınmaqla hazırlanmış son variantları
Nazirlәr Kabinetinә tәqdim edilmişdir.
Hәmçinin, "Azәrbaycan Respublikası Hökumәti vә İtaliya Respublikası Hökumәti arasında ticarәt gәmiçiliyi haqqında saziş", "Dәnizçilәrin hazırlanması,
onlara diplom verilmәsi vә növbә çәkmәyә dair" 1978-ci il tarixli Beynәlxalq Konvensiyanın I/10-cu qaydasına uyğun olaraq, sertifikatların tanınması
haqqında Azәrbaycan Respublikası vә İordaniya Haşimilәr Krallığı arasında Anlaşma Memorandumu" layihәlәrinin ümumilәşdirilmiş son variantı
hazırlanaraq qarşı tәrәfә göndәrilmәsi üçün Xarici İşlәr Nazirliyinә tәqdim olunmuşdur.
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