
“Təsdiq edirəm” 

Azərbaycan Respublikasının  

Dövlət Dəniz Administrasiyası 

 

«__» ____________ 2017-ci il 

 

_________________________  

Administrasiyanın rəisi  

QÜDRƏT QURBANOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AZERTRANS LTD” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə 
məxsus “Səngəçal Dəniz Limanı” üzrə məcburi 

Q A Y D A L A R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Ümumi müddəalar. 

1.1. Səngəçal Dəniz Limanı (bundan sonra – liman) üzrə məcburi Qaydalar 

(bundan sonra - Qaydalar) Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinə, 

“Dəniz limanları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 18 aprel 2014-cü il tarixli       

945-IVQ nömrəli Qanununun 12-ci maddəsinə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 08 sentyabr 2015-ci il tarixli 296 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının ərazi sularında üzmə Qaydaları”na müvafiq olaraq hazırlanmışdır.  

1.2. Qaydalar limanın sxematik planını, gəmilərin limana girişi və çıxışı qaydalarını, 

gəmilərin liman akvatoriyasının girəcəyində və akvatoriyasında sürət həddi və üzmə 

qaydalarını, gəmilərin hərəkətini idarəetmə sistemlərinin fəaliyyət zonasının sxemini və 

bu zonalarda gəmilərin üzmə qaydalarını, gəmilərin limanda dayanma qaydalarını və 

onların dayanacaq yerlərinin göstərilməsini, dəniz üzgüçülüyü üçün qadağan edilən 

rayonları, limanda ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi, karantinə riayət olunması 

qaydalarını, limanın ərazisində və akvatoriyasında xüsusi rabitə vasitələrindən istifadə 

qaydalarını, limanın sərhədləri haqqında məlumatları, limana girişlərin sərhədləri 

haqqında məlumatları, “Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq 

Konvensiya”da nəzərdə tutulmuş, fəlakət zamanı və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün 

qlobal dəniz fəlakəti və əmniyyətli rabitə sisteminin A1 və A2 dəniz rayonlarının 

sərhədləri haqqında məlumatları, gəmilərin qəbulu sahəsində limanın texniki imkanları 

haqqında məlumatları, naviqasiya dövrü haqqında məlumatları, gəmilərin məcburi və 

məcburi olmayan bələdçi müşayiəti rayonları haqqında məlumatları, gəmilərin yedək 

gəmiləri ilə məcburi və məcburi olmayan müşayiəti rayonları haqqında məlumatları, 

limanın və onun girişlərinin akvatoriyasının dərinliyi haqqında məlumatları, təhlükəli 

yüklərin emalı haqqında məlumatları, limanda və onun girişlərində gəmilərin üzməsinin 

təşkili haqqında məlumatları, limanda qanunsuz müdaxilə aktları təhlükəsi yarandıqda, 

limanda olan gəmilərin kapitanları tərəfindən informasiyanın ötürülməsi haqqında 

məlumatları, limanda olan gəmilərin kapitanlarına naviqasiya və hidrometeoroloji 

informasiyanın ötürülməsi haqqında məlumatları əks etdirir.  

1.3. Qaydalar limanın xüsusiyyətləri və ixtisaslaşması ilə əlaqədar irəli gələn 

tələbləri müəyyən edərək, hərbi gəmilər istisna olmaqla bütün gəmilərə və gəmi heyəti 

üzvlərinə, liman ərazisində və akvatoriyasında fəaliyyət göstərən müəssisələrə, 

təşkilatlara, üzən obyektlərin istismarı ilə əlaqədar olan hüquqi və fiziki şəxslərə şamil 

edilir. 

 

2. Dəniz limanının qısa təsviri 

 

2.1 Liman Xəzər dənizinin qərb sahilində Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunun 

Səngəçal qəsəbəsində yerləşir. 

2.2 Liman akvatoriyasında üzən gəmilərin hərəkəti “Dənizdə gəmilərin 

toqquşmasının qarşısının alınmasına dair 1972-ci il tarixli Beynəlxalq Qaydalar”a uyğun 

olaraq və Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Əməliyyat Baş İdarəsinin 

Naviqasiya və Kartoqrafiya İdarəsi tərəfindən nəşr edilmiş «Xəzər dənizində gəmilərin 

üzmə rejimi»ndə qadağan olunmuş rayonlar nəzərə alınaraq həyata keçirilir. 

2.3 Limana daxil olmasına icazə verilən gəmilərin maksimal ölçüləri: 

- suya oturumu - 6.0 metr; 



-  maksimum uzunluğu 150 metr və eni 18 metr.  

 

2.4 Limanın sxematik planı (şəkil dəyişməlidir) 

 

 

 

2.5.  Liman akvatoriyasının sahəsi : 3.940.305 m2 

2.6.  Liman akvatoriyasının koordinatları:   

  En 40°08'12'' Şimal, Uzunluq  049°28'33'' Şərq 

  En 40°08'18'' Şimal, Uzunluq  049°30'20'' Şərq 

  En 40°07'12'' Şimal, Uzunluq  049°30'10'' Şərq 

  En 40°07'20'' Şimal, Uzunluq  049°29'10'' Şərq 

2.7. Yanalma körpülərinin sayı 5, ümumi uzunluğu 1168 metrdir. 

2.8.     Liman akvatoriyasında naviqasiya dövrü il boyu davam edir və buz bağlamır.  

2.9. Limanda ərzaq, yanacaq, içməli su, gəminin avadanlıqlarının təmiri, dalğıc 

tərəfindən baxışın keçirilməsi və ballast sularının, zibilin, təsərrüfat-fekal çirkab suların, 

lyalın, döşəməaltı suların və neft qalıqlarının təhvil verilməsi xidmətləri göstərilir. 

2.10. Limana daxil olan xarici bayraq altında üzən gəmilərə bələdçi xidmətindən 

istifadə edilməsi məcburidir.  

2.11. Limanda gəminin lövbər dayanacağına göndərilməsi Gəmi Hərəkətinin 

İdarəetmə Xidmətinin (bundan sonra – GHİX) operatoru tərəfindən tənzimlənir. 



 

3. Gəmilərin limana girişi və çıxışı qaydaları 

 

3.1 Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzən gəmilərin dəniz 

limanına girişinə, dəniz limanından çıxışına və ya dayanmasına GHİX operatoru tərəfindən 

Sahil Mühafizəsi ilə razılaşmaqla, xarici dövlətin bayrağı altında üzən gəmilərdə isə həm də 

gömrük orqanları ilə razılaşdırmaqla icazə verilir. 

3.2 Gəmilərin limana girişi və çıxışı bütün gün ərzində qeydə alınır.  

3.3 Gəmi kapitanı limana yaxınlaşma haqqında məlumatı aşağıda göstərilən 

ünvanlara çatdırmalıdır: 

3.3.1 xarici dövlətin ərazisindən gələn Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı 

altında üzən gəminin kapitanı – GHİX operatoruna, Hərbi Dəniz Qüvvələrinə; 

3.3.2 xarici dövlətin bayrağı altında üzən gəminin kapitanı – müvafiq gəmi agentinə. 

3.4 Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən məntəqələr arasında üzən 

gəmilər limana yaxınlaşma haqqında dəqiqləşdirilmiş məlumatı yaxınlaşmadan 6 saat əvvəl,  

limandan çıxdıqdan sonra isə 2 saat müddətinə GHİX operatoruna və Sahil Mühafizəsinə 

təqdim edirlər. 

3.5 Gəmi agenti gəmidən alınmış bütün məlumatları bu Qaydaların 3.8-ci 

bəndində göstərilən qurumlara göndərir. 

3.6 Gəmi kapitanı səfərdə baş verən ləngimələr haqqında liman dispetçerinə və 

GHİX operatoruna məlumat verməli və gəlmə vaxtını dəqiqləşdirməlidir. 

3.7 Gəmi kapitanı bələdçinin gəmiyə qəbul nöqtəsinə yaxınlaşmazdan 4 saat 

əvvəl gəminin burun və arxa hissədən suya oturum vəziyyətini qeyd edərək, gözlənilən 

yaxınlaşma haqqında məlumatın dəqiqləşdirilmiş vaxtı barədə xəbər verməlidir. 

3.8 Gəmi hərəkətə başlamazdan (limandan çıxmazdan) və ya gəminin limana 

daxil olmasından 4 saat əvvəl gəmi kapitanı operatora, liman kapitanına və Sahil 

Mühafizəsinə aşağıdakılar barədə məlumatları verməlidir: 

3.8.1 giriş (çıxış) vaxtı; 

3.8.2 heyət və sərnişinlərin sayı; 

3.8.3 nəzərdə tutulan hərəkət marşrutu; 

3.8.4 təyinat məntəqəsi. 

3.9   Gəmi kapitanı və ya gəmi sahibi limana yaxınlaşma haqqında məlumatda 

aşağıdakıları bildirməlidir: 

3.9.1 gəminin adını, bayrağını və sahibinin adını; 

3.9.2 sonuncu giriş limanını; 

3.9.3 gəminin tutumunu, maksimum uzunluğunu, enini və bortun hündürlüyünü; 

3.9.4 gəminin burun və arxa hissədən suya oturumunu; 

3.9.5 heyətin, sərnişinlərin sayını və vətəndaşlığını; 

3.9.6 yükün adını və xüsusiyyətlərini; 

3.9.7 yükalanın adını; 

3.9.8 bunker və təchizata tələbatı; 

3.9.9 texniki və təmir işlərinin görülməsinə tələbatı; 

3.9.10   Ballastın (ballastın qəbul olunma vaxtı, yeri və miqdarı barədə təsdiq 

olunmuş formada), lyalın (tərləmə və ya anbarların yuyulması zamanı və yaxud hər hansı 

bir səbəbdən anbarlarda yaranan suyun yığılması üçün xüsusi yer), təsərrüfat-fekal çirkab 

sularının və zibil konteynerlərinin təhvili üçün sifarişi; 



3.9.11 yedək xidməti üzrə tələbatı; 

3.9.12 bələdçi sifarişini; 

3.9.13 gəminin mühərrikində və avadanlığında mövcud olan nasazlıqları; 

3.9.14 “Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”yə 

uyğun olaraq, mühafizə səviyyəsi haqqında məlumatı; 

3.9.15 digər liman xidmətlərinə tələbatı; 

3.9.16 gəmidə sanitar-epidemioloji vəziyyət haqqında məlumatı. 

3.10 Xarici dövlətin ərazisinə yola düşən gəmi hərəkətə başlamazdan (limandan 

çıxmazdan) və ya xarici dövlətin ərazisindən gələn gəminin limana daxil olmasından 4 saat 

əvvəl bu Qaydaların 3.9-cu bəndində göstərilən məlumatlar gəmi kapitanı tərəfindən 

operatora, liman kapitanına, Sahil Mühafizəsinə və gömrük orqanlarına bildirilməlidir. 

3.11 Neft məhsulları ilə yüklənmiş gəminin kapitanı neftlə çirklənmədən yaranan 

zərərə görə mülki məsuliyyətin maliyyə təminatı haqqında şəhadətnamənin mövcudluğu 

barədə limana məlumat verməlidir, əks halda liman həmin gəmini qəbul etməkdən imtina 

edir. 

3.12 Gəminin təyinat limanı dəyişdirildikdə, gəmi kapitanı radioqram vasitəsilə 

birinci təyinat limanına əvvəlcədən verilmiş sifarişi ləğv etməlidir. 

3.13 Limana yalnız yanacaq, içməli su, ərzaq və başqa təchizatın qəbulu üçün 

gələn gəminin kapitanı təyin olunmuş vaxtda limana çatma barədə bu Qaydaların 3.9-cu 

bəndində sadalanan məlumatları verir. 

3.14 Gəminin limana qəbul olunmasından 1 saat əvvəl onun lövbərdə dayanma 

yeri, yanalma və yük əməliyyatları, habelə digər məsələlər bu Qaydaların 3.8-ci bəndində 

göstərilən qurumlar və liman idarəsi ilə razılaşdırılmalı və operator bu barədə gəmi 

kapitanını məlumatlandırmalıdır. 

3.15 Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı üzən gəmilərdə dövlət bayrağı hər 

gün saat 08:00-da qaldırılır və gün batdıqda endirilir. 

3.16 Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı aşağıdakı hallarda müəyyən 

edilmiş vaxtdan əvvəl (saat 08:00-dək) qaldırılır və gün batarkən endirilmir: 

3.16.1  gəmi limana daxil olduqda və limandan çıxdıqda; 

3.16.2  dənizdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzən hərbi və 

digər gəmilərə rast gəlindikdə. 

3.17 Gəmi dayanacaqda olduğu zaman Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

bayrağı yalnız arxa bayraq ağacında, hərəkət etdiyi zaman isə arxa bayraq ağacında və 

yaxud qafeldə qaldırılır. Kiçikhəcmli və yedək gəmiləri dayanacaqda və ya hərəkətdə olduğu 

zaman Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağını qafeldə qaldırmaq hüququna 

malikdirlər. 

3.18 Bələdçi xidməti xarici dövlətin bayrağı altında üzən gəmilər üçün məcburidir. 

3.19 Limana girişi qadağan edilən gəmi mütləq dreyfə yatmalı, yaxud göstərilən 

yerdə lövbərdə dayanmalıdır. Bu halda limanın dispetçeri gəmi kapitanına və GHİX 

operatoruna limana girişin təxmini vaxtı haqqında məlumat verməlidir. 

3.20 Gəminin limana girişinin və çıxışının ardıcıllığı operator tərəfindən liman 

kapitanı ilə razılaşdırılmaqla müəyyən edilir. Gəmilərin körpüyə qəbul olunması limanın 

dispetçer xidməti ilə razılaşdırılır. Gəmilərin limana girişi və çıxışı zamanı Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyasının (bundan sonra – Administrasiya), Hərbi 

Dəniz Qüvvələrinin, Sahil Mühafizəsinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və gömrük 

orqanlarının gəmilərinə üstünlük verilir. 



3.21 Liman akvatoriyasında bütün gəmilərin və üzən vasitələrin təhlükəsiz üzməsi 

operator və liman kapitanı tərəfindən təmin olunur. 

3.22 Liman akvatoriyasında üzmə zamanı gəmi kapitanları irimiqyaslı xəritələrdən, 

bələdçi kitablarından və digər köməkçi ləvazimatlardan yararlanmalı və “Dənizdə gəmilərin 

toqquşmasının qarşısının alınmasına dair 1972-ci il tarixli Beynəlxalq Qaydalar”a əməl 

etməlidirlər. 

3.23 Gəmilər, o cümlədən yedəyə alınan gəmilər, kanal və liman akvatoriyası ilə 

keçid zamanı lövbərləri hazır vəziyyətdə saxlamalıdırlar. 

3.24 Gəmilərin suya oturumu limanlar üçün müəyyən edilmiş dərinlikdən artıq 

olmamalıdır. 

3.25 Limanda gəmilərin sürəti dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyini, liman 

hidrotexniki qurğularının və kanallarının qorunmasını təmin etmək məqsədi ilə yerli şərait 

nəzərə alınmaqla, liman kapitanı ilə razılaşdırılmaqla operator tərəfindən müəyyən olunur. 

3.26 “Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin 

tələblərinə uyğun olaraq, gəmi kapitanı limana girişdən əvvəl və ya limanda dayanarkən, 

liman vasitələrinin mühafizəsi üzrə məsul şəxsi gəminin mühafizəsi üzrə görülən tədbirlər 

barədə məlumatlandırır və bu tədbirlərin liman vasitələrinin mühafizəsi üzrə məsul şəxslə 

razılaşdırmaqla həyata keçirilməsini təmin edir. 

3.27 Aşağıda göstərilən hallarda liman vasitələrinin mühafizəsi üzrə məsul şəxs 

gəminin mühafizəsini təmin etmək üçün görülən tədbirləri gəminin mühafizəsi üzrə məsul 

olan komandir heyətinin üzvü ilə əlaqələndirməlidir: 

3.27.1  gəminin mühafizə planına uyğun tədbirlər həyata keçirildikdə; 

3.27.2  “Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin 

tələblərinin yerinə yetirilməsi zamanı yaranan çətinliklər haqqında məlumat alındıqda; 

3.27.3  “Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”yə 

uyğun olaraq, Administrasiya tərəfindən müəyyən olunmuş 2-ci və 3-cü mühafizə səviyyəsi 

üzrə gəmilərin və limanların mühafizə planında nəzərdə tutulmuş tədbirlər icra edildikdə. 

3.28 Limanda dayanma zamanı mülkiyyətindən və mənsubiyyətindən asılı 

olmayaraq gəmi sahibləri, gəminin kapitanı və heyət üzvləri liman qaydalarına və liman 

adətlərinə, habelə Administrasiyanın, liman nəzarəti müfəttişlərinin, limanın dispetçer 

xidmətinin və limanın mühafizə xidmətinin limanda dayanma ilə əlaqədar göstərişlərinə əməl 

etməlidirlər. 

3.29 Dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi zamanı, habelə hidrometeoroloji 

şəraitdən asılı olaraq və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 4 aprel 

tarixli 59 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Gəmilərin nəzarət yoxlamasına dair 

Əsasnamə”nin 6.5-ci bəndində qeyd olunan hallarda gəmiyə limana girmək və limanda 

dayanmaq icazəsi verilmir. 

3.30 Xarici dövlətin ərazisindən gələn gəminin girişinin daxili və xarici reyddə 

rəsmiləşdirilməsi zamanı Sahil Mühafizəsinin və gömrük orqanlarının 

nümayəndələrinin iştirakı təmin olunmalıdır. 

3.31 Gəminin limana girişi aşağıdakı sənədlərin təqdim edilməsi ilə rəsmiləşdirilir: 

3.31.1. ümumi deklarasiya; 

3.31.2. heyət üzvlərinin siyahısı; 

3.31.3. sərnişinlərin siyahısı (sərnişin gəmisi üçün); 

3.31.4. yük deklarasiyası; 

3.31.5. yük manifesti; 



3.31.6. yük konosamentləri; 

3.31.7. dəniz tibbi-sanitariya deklarasiyası; 

3.31.8. gəmi ehtiyatları haqqında arayış; 

3.31.9. gəmi heyətinin şəxsi əşyaları haqqında deklarasiya; 

3.31.10. gəmidə olan ballast sularına dair hesabat; 

3.31.11. “Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”yə 

uyğun olaraq Mühafizə Bəyannaməsi; 

3.31.12. səfərə çıxmaq hüququ haqqında gəmi sanitariya şəhadətnaməsi; 

3.31.13. sanitariya jurnalı. 

3.32 Limana yedəkdə daxil olan gəmi kapitan və heyət üzvlərindən ibarət olduqda, 

yedəyə alınan gəminin kapitanı onun girişini yedək gəmisindən ayrı rəsmiləşdirməlidir. Digər 

hallarda isə yedək karvanının limana girişi yedək gəmisinin kapitanı tərəfindən 

rəsmiləşdirilir. 

3.33 Xarici dövlətin bayrağı altında üzən gəmilərin limana girişinin rəsmiləşdirilməsi 

zamanı bu Qaydaların 3.31-ci bəndində göstərilən sənədlərə əlavə olaraq aşağıdakı 

sənədlər təqdim edilməlidir: 

3.33.1 müvafiq dövlətin bayrağı altında üzmək hüququ haqqında şəhadətnamə; 

3.33.2 gəmiyə mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamə; 

3.33.3 gəmi heyətinin tərkibi haqqında şəhadətnamə; 

3.33.4 təsnifat şəhadətnaməsi; 

3.33.5 ölçü şəhadətnaməsi; 

3.33.6 yük nişanı haqqında beynəlxalq şəhadətnamə; 

3.33.7 sərnişin gəmisinin təhlükəsizliyi haqqında şəhadətnamə; 

3.33.8 gəminin quruluşunun təhlükəsizliyinə dair şəhadətnamə; 

3.33.9 avadanlıq (qurğu) və təchizata görə gəmi təhlükəsizliyinə dair şəhadətnamə; 

3.33.10 gəmi radiostansiyasının fəaliyyəti üçün xüsusi icazə və radiojurnal 

(gəminin radiostansiyası olduqda); 

3.33.11 gəminin “Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında Beynəlxalq 

Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamə; 

3.33.12 neftlə çirklənmədən yaranan zərərə görə mülki məsuliyyətin maliyyə 

təminatı haqqında şəhadətnamə; 

3.33.13 “Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında” 

1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyada nəzərdə tutulmuş şəhadətnamələr; 

3.33.14 neft tankerləri olmayan gəmilər üçün neft əməliyyatları jurnalı; 

3.33.15 neft tankerləri üçün neft əməliyyatları jurnalı; 

3.33.16 istisnalar haqqında şəhadətnamə (əgər varsa); 

3.33.17 heyət üzvlərinin diplomları, sertifikatları və Azərbaycan Respublikasının 

Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş digər sənədləri; 

3.33.18 gəminin sanitariya nəzarətindən azad edilməsi haqqında şəhadətnamə 

və ya gəminin sanitariya nəzarətindən keçməsi haqqında şəhadətnamə; 

3.33.19 heyətin şəxsi əşyaları haqqında deklarasiya (əgər tələb olunarsa); 

3.33.20 gəminin “Əmniyyətli idarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin 

tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamə; 

3.33.21 bunker yanacağı ilə çirklənmə nəticəsində vurulan zərərə görə mülki 

məsuliyyətlə bağlı sığorta və ya digər maliyyə təminatı haqqında sertifikat; 

3.33.22 gəmi tarixinin fasiləsiz qeydlər sənədi. 



3.34 Xarici dövlətin ərazisindən limana daxil olan gəminin kapitanı və ya gəmi agenti 

tərəfindən gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş müvafiq sənədlər gömrük orqanına 

təqdim olunur. 

3.35. Səfər zamanı gəmidə qurğu və mexanizmlər qırıldıqda və (və ya) sıradan 

çıxdıqda, gəmi kapitanı limana daxil olduqdan sonra bu barədə liman kapitanına yazılı 

məlumat verməlidir. 

 

4. Gəmilərin liman akvatoriyasının girəcəyində və akvatoriyasında sürət həddi və 

üzmə qaydaları 

 

4.1 Liman akvatoriyasında gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi GHİX tərəfindən 

həyata keçirilir. 

4.2 Liman akvatoriyasında gəmi GHİX tərəfindən müəyyən olunan minimal sürətlə 

hərəkət etməlidir. Liman akvatoriyasında hərəkət sürəti 3 uzeldən çox olmamalıdır. 

4.3 Liman akvatoriyasına daxil olan gəmilərə bələdçinin qəbulu müvafiq dəniz 

rabitə kanalları vasitəsilə əlaqə yaradılaraq, bələdçi ilə razılaşdırılmaqla həyata keçirilir. 

4.4 Liman akvatoriyasında manevr edən gəmilər yedək gəmilərinin köməyindən 

istifadə etməlidirlər. 

4.5 Gəminin bortunda “Gəminin səfərə çıxa bilməsi üçün heyətin minimal tərkibi 

haqqında şəhadətnamə” ilə müəyyən olunan heyət olmadıqda gəminin liman 

akvatoriyasında yedək əməliyyatlarının həyata keçirilməsi qadağandır. 

 

 

5. Gəmilərin hərəkətini idarəetmə sistemlərinin fəaliyyət zonasının sxemi və bu 

zonalarda gəmilərin üzmə qaydaları 

 

5.1. Liman akvatoriyalarında və akvatoriyanın girəcəklərində üzən gəmilərin 

hərəkəti GHİX tərəfindən idarə edilir. 

5.2. GHİX tərəfindən gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi 16 və 67 nömrəli UQD 

dəniz rabitə kanallarında “BAKU TRAFFİC CONTROL” çağırış siqnalı ilə həyata keçirilir. 

 

6. Gəmilərin limanda dayanma qaydalarını və onların dayanacaq yerlərinin 

göstərilməsi 

 

6.1. Liman akvatoriyasında gəmilərin lövbərə dayanması aşağıdakı hallar istisna 

olmaqla qadağandır: 

6.1.1. hərəkəti davam etdirmək üçün açıq-aydın təhlükə olduqda; 

6.1.2. texniki nasazlıq nəticəsində gəmi dayandıqda; 

6.1.3. keçid digər gəmilər tərəfindən bağlandıqda. 

6.2. Körpüdə dayanan gəminin kapitanı tərəfindən fırtına xəbərdarlığı alıdıqdan 

sonra aşağıdakılar qadağandır: 

6.2.1 GHİX üzrə operatorun icazəsi olmadan gəminin hərəkət etməsi; 

6.2.2 Liman dispetçerinin icazəsi olmadan yük əməliyyatlarının aparılması. 

6.3. Gəminin limanda körpüyə yanalma sürəti 0.15m/san keçməməlidir. 

6.4. Qəza vəziyyəti istisna olmaqla, küləyin sürəti 14m/san-dən çox olmadığı halda  

gəminin körpüyə yanalmasına icazə verilir. 



6.5. Fırtınalı hava şəraitində gəmi kapitanları “Azertrans Ltd” MMC-nin “Səngəçal 

dəniz limanında güclü külək, soyuq və isti hava şəraitində işlərin dayandırılması barədə” 01 

may 2013-cü il tarixli 06 nömrəli Əmrini nəzərə almalıdır. 

6.6. Limanda dayanan gəmi heyəti “Azertrans Ltd” MMC tərəfindən təqdim edilmiş 

təhlükəsizlik üzrə texniki qaydalar ilə tanış olmalı və qaydalara riayət etməlidir. 

 

7. Limanında ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi, karantinə riayət olunması 

qaydaları 

 

7.1. Liman ərazisində və sahilboyu ərazilərdə fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi 

şəxslər “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun, digər 

normativ hüquqi aktların, habelə “Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması 

haqqında” Beynəlxalq Konvensiyanın və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı digər 

beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə riayət etməlidir. 

7.2. Limanlarda üzən gəmilər və gəmiçilik sahəsində fəaliyyət göstərən hüquqi və 

fiziki şəxslər tərəfindən dənizin çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına dair görüləcək 

tədbirlərin xüsusiyyətləri, gəmilərdən və müəssisələrdən istismar zamanı əmələ gələn neft 

tərkibli maddələrin, zibillərin, çirkab sularının və digər zərərli tullantıları sahil qəbuledici 

vasitələrinə təhvil verilməlidir.  

7.3. Liman akvatoriyalarında və ərazi sularında çirklənmənin qarşısını almaq 

məqsədi ilə aşağıdakılar təmin edilməlidir: 

7.3.1. təsadüfi və ya nəzərdə tutulmuş tullantıların atıla biləcəyi klapanları bağlı 

saxlamaq və plomblamaq; 

7.3.2. göyərtədə şpiqatları bağlı saxlamaq, şlanq və hava borularının birləşən 

yerlərinin altında altlıqlar qoymaq; 

7.3.3. ballast sularını yalnız liman kapitanının icazəsi ilə boşaltmaq və ya qəbul 

qurğularına təhvil vermək; 

7.3.4. Liman kapitanının və SƏTƏMM üzrə məsul şəxsin icazəsi olmadan limanda 

gəmilərin rənglənməsini, göyərtə və anbarların yuyulmasını, qaynaq və təmir işlərininin 

aparılması qağandır. 

7.4. Gəmidən gələn sifariş əsasında limana verilən sərt separasiya, neft 

məhsullarının qalıqları, yağlanmış əskilər, sənaye zibilləri, texniki və qida tullantıları, 

işlənmiş qablar və digər tullantılar xüsusi taralarda və ya qablarda daşınmalıdır. 

7.5. Mühərriklərin soyuducu su sisteminin çəkilmə dəlikləri gəmi limana daxil 

olanadək xüsusi örtüklə bağlanılmalıdır. 

7.6. Yük əməliyyatı, gəminin yanacaq qəbul etməsi, çirkab və ballast sularının 

boşaldılması zamanı gəmi heyətinin səhvi və ya istifadə olunan gəmi avadanlığının texniki 

nasazlığı nəticəsində körpü və ya dəniz akvatoriyasının çirklənməsinə görə gəmi kapitanı və 

gəmi sahibi cavabdehlik daşıyır. 

7.7. Liman akvatoriyasında neft ləkələrinin gəmi heyəti tərəfindən nefti dibə 

çökdürən və ya onu suda həll edən məhsulların istifadəsi ilə aradan qaldırılması 

qadağandır. 

7.8. Neft dağıntısını törədən hər hansı bir gəminin heyət üzvlərinin dağıntının 

aradan qaldırılması işlərində köməklik göstərməsi məcburidir. 

 



8. Limanın ərazisində və akvatoriyasında xüsusi rabitə vasitələrindən 

istifadə qaydaları 

 

8.1. Liman akvatoriyasında bütün gəmilər 06, 16 və 67 nömrəli UQD dəniz rabitə 

kanallarında rabitə növbəsini aparılır.   

8.2. Yanalma və yedəkləmə əməliyyatları zamanı isə 8.1-ci maddədə göstərilən 

dəniz rabitə kanalları istisna olmaqla, digər dəniz rabitə kanalları vasitəsilə gəmilərlə əlaqə 

yaradılır.  

8.3. Dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi və limanın fəaliyyəti ilə əlaqədar olmayan 

danışıqların yuxarıda qeyd olunan kanallarda aparılması qadağandır.  

 

9. Limanın sərhədləri və limana girişlərin sərhədləri haqqında məlumatlar 

 

10. “Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiya”da 

nəzərdə tutulmuş fəlakət zamanı və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün QDFƏRS-

nin A1 və A2 dəniz rayonlarının sərhədləri haqqında məlumatlar 

 

10.1. Dəniz limanı A1 QDFƏRS-in əhatə dairəsinə daxildir. 

10.2. Gəmilərlə əlaqə A1 QDFƏRS əhatə dairəsində dəniz limanının sahil 

məntəqəsi tərəfindən “BAKU TRAFFİC CONTROL” çağırış siqnalı ilə təmin edilir.  

 

 

11. Limanın və onun girişlərinin akvatoriyasının dərinliyi haqqında məlumatlar 

 

Akvatoriyanın dərinliyi 6-9 metr 

1-ci körpü 9 metr 

2-ci körpü 9 metr 

3- cü körpü 9metr 

4-cü körpü 6 metr 

5-ci körpü 9 metr 

 

12. Təhlükəli yüklərin emalı haqqında məlumatlar 

 

12.1. Limanda neft və neft məhsullarının saxlanılması həyata keçirilmir. 

12.2. Şimşək çaxan zaman neft və neft məhsulları ilə yük əməliyyatları dayandırılır. 

12.3. Tanker və ya maye yanacağı olan bunker gəmiləri gecə vaxtı ştat işıqlarından 

əlavə, ən azı 2 mil məsafədən görünən bir qırmızı işıq yandırmalı, gündüz isə Beynəlxalq 

Bayraqlar Toplusuna (BBT) əsasən “Bravo” bayrağını qaldırmalıdır. 

12.4. Alışma temperaturu 28 C-dən az olan neft məhsulları ilə yüklənmiş tankerlərin 
körpülərə yanalması qeyri-metal buraz vasitəsilə həyata keçirilməlidir. 
12.5. Neftdaşıyan tankerlərə digər gəmilərin yaxınlaşması və yanalması zamanı 
gəmidə aparılan yük əməliyyatları dərhal dayandırılmalıdır. 
 



13. Limanda qanunsuz müdaxilə aktları təhlükəsi yarandıqda, limanda olan 

gəmilərin kapitanları tərəfindən informasiyanın ötürülməsi haqqında məlumatlar 

 

13.1. Limanda qanunsuz müdaxilə aktı təhlükəsi olduğu halda, gəmi kapitanı və ya 

komandir heyətinə daxil olan gəminin mühafizəsinə məsul şəxs tərəfindən dərhal 

limanın və Liman vasitələrinin mühafizəsinə cavabdeh olan vəzifəli şəxsə və liman 

kapitanına məlumat verilməlidir. 

13.2. Liman vasitələrinin mühafizəsinə cavabdeh olan vəzifəli şəxs liman 

infrastrukturunun təhlükəsizlik dərəcəsi, limanda yerləşən gəmilərin təhlükəsizlik dərəcələri 

və təhlükəsizlik dərəcəsində baş verən hər hansı dəyişikliklərlə əlaqədar məlumatla gəmi 

kapitanını təmin etməlidir. 


