
Tətbiq olunan sənədlər və Səlahiyyətlərin həcmi 

1. CL-in aşağıda qeyd edilən siyahıda müəyyən olunduğu kimi Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət bayrağı altında üzən gəmilərdə, üzən qurğularda, eləcə də konteynerlər daxil olmaqla 
avadanlıqların qanunla müəyyən edilmiş sertifikatlaşdırma fəaliyyətini və müvafiq xidmətlərin 
Azərbaycan Dövlət Dəniz və Liman Agentliyin adından həyata keçirir. 

 

 

No. TƏTBİQ OLUNAN SƏNƏDLƏR Səlahiyyətin 
həcmi 

1 Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair 1974-cü il tarixli 
Beynəlxalq Konvensiya və 1988-ci il tarixli protokol, (SOLAS 74) 
düzəlişlər edilmiş 

 

1.1 Yük gəmisinin quruluşu üzrə təhlükəsizliyi haqqında şəhadətnamə  
 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə, illik və ara yoxlaması və şəhadətnamənin yenilənməsi/təsdiq 

edilməsi 
F 

 istisna/ekvivalentin verilməsi L 
1.2 Yük gəmisinin avadanlıq üzrə təhlükəsizliyi haqqında şəhadətnamə  
 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə, illik və ara yoxlaması və şəhadətnamənin yenilənməsi/təsdiq 

edilməsi 
F 

 İstisna/ekvivalentin verilməsi L 
1.3 Yük gəmisinin radio avadanlığı üzrə təhlükəsizliyi haqqında 

şəhadətnamə 
 

 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə, illik və ara yoxlaması və şəhadətnamənin yenilənməsi/təsdiq 

edilməsi 
F 

 istisna/ekvivalentin verilməsi L 
1.4 Sərnişin gəmisinin təhlükəsizliyi haqqında şəhadətnamə  
 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə yoxlaması və şəhadətnamənin yenilənməsi F 
 İstisna/ekvivalentin verilməsi L 

1.5 Maye qazların tökmə şəklində daşınması  
1.5.1 31 dekabr 1976-cı il tarixədək inşa edilən gəmilər üçün  

 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə, illik və ara yoxlaması və şəhadətnamənin yenilənməsi/təsdiq 

edilməsi 
F 

 istisna/ekvivalentin verilməsi L 
1.5.2 31 oktyabr 1976-cı il tarixdən gec, lakin 1 iyul 1986-ci il tarixədək inşa 

edilən gəmilər üçün 
 

 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 



 

 Yeniləmə, illik və ara yoxlaması və şəhadətnamənin yenilənməsi/təsdiq 
edilməsi 

F 

 İstisna/ekvivalentin verilməsi L 
1.5.3 1 iyul 1986-cı il tarixdən sonra inşa edilən gəmilər üçün Beynəlxalq 

şəhadətnamə, “Maye qazları tökmə şəklində daşıyan gəmilərin 
inşası və avadanlıqlarına dair Beynəlxalq Məcəllə” 

 

 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə, illik və ara yoxlaması və şəhadətnamənin yenilənməsi/təsdiq 

edilməsi 
F 

 İstisna/ekvivalentin verilməsi L 
1.6 Təhlükəli kimyəvi maddələrin tökmə şəklində daşınması  
1.6.1 1 iyul 1986-cı il tarixədək inşa edilən gəmilər üçün şəhadətnamə 

“Təhlükəli kimyəvi maddələri tökmə şəklində daşıyan gəmilərin 
inşası və avadanlıqlarına dair Beynəlxalq Məcəllə” (BCH Code) 

 

 ilkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə, illik və ara yoxlaması və şəhadətnamənin yenilənməsi/təsdiq 

edilməsi 
F 

 İstisna/ekvivalentin verilməsi P 
1.6.2 1 iyul 1986-cı il tarixdən sonra inşa edilən gəmilər üçün Beynəlxalq 

şəhadətnamə, “Təhlükəli kimyəvi maddələri tökmə şəklində 
daşıyan gəmilərin inşası və avadanlıqlarına dair Beynəlxalq 
Məcəllə” (IBC Code) 

 

 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə, illik və ara yoxlaması və şəhadətnamənin yenilənməsi/təsdiq 

edilməsi 
F 

 İstisna/ekvivalentin verilməsi L 
1.7 Özü hərəkət edən qazma qurğularının inşası və təchizatı haqqında 

Məcəllə (MODU Code) 
 

 Özü hərəkət edən qazma qurğularının təhlükəsizliyi haqqında 
şəhadətnamə, (BDT-nin A.414 (XI) və ya A.649 (16) nömrəli 
Qətnamələri və 2009-cu il tarixli özü hərəkət edən qazma 
qurğularının inşası və təchizatı haqqında Məcəlləyə əsasən) 

 

 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə, illik və ara yoxlaması və şəhadətnamənin yenilənməsi/təsdiq 

edilməsi 
F 

 İstisna/ekvivalentin verilməsi L 
1.8 International Code of safety for high speed craft  
1.8.1 1994 və 2000-ci il tarixli “Yüksək sürətli katerlərin təhlükəsizliyinə 

dair Məcəllə”yə əsasən Yüksək sürətli katerlərin təhlükəsizliyi 
şəhadətnaməsi 

 

 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə, illik və ara yoxlaması və şəhadətnamənin yenilənməsi/təsdiq 

edilməsi 
F 

 istisna/ekvivalentin verilməsi L 
1.9 BDT-nin A. 534(13) nömrəli Qətnaməsi və 2008 ci il tarixli Xüsusi 

xidmət gəmilərin təhlükəsizliyinə dair Məcəlləyə əsasən 
 

 

 Xüsusi xidmət gəmilərin təhlükəsizliyinə dair şəhadətnamə/ekvivalent F 
1.10 Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məccələ (ISM Code)  

 Əmniyyətli idarəetmə sistemi üzrə sənədlər toplusunun 
yoxlanılması/təsdiqi 

L 

1.10.
1 

Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq 
Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında müvəqqəti 
şəhadətnamə 

 

 Gəmiçilik şirkətinin ilkin yoxlanılması və Dənizçilik şirkətinin "Əmniyyətli 
İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması 
haqqında müvəqqəti şəhadətnamənin verilməsi 

F 

 



 

 Gəmiçilik şirkətinin ilkin yoxlanılması və Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli 
İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması 
h d  ü ti h d t i i  l ğ  dil i 

F 

1.10.
2 

Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq 
Məcəllə’’nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamə 

 

 Gəmiçilik şirkətinin ilkin yoxlanılması və Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli 
İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması 
haqqında şəhadətnamənin verilməsi 

P 

 Yeniləmə, illik və əlavə yoxlama/ Gəmiçilik şirkətinin ilkin yoxlanılması 
və Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq 
Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamənin 
yoxlanılması və təsdiq edilməsi 

F 

 Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq 
Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnaməsinin 
etibarlılıq müddətinin artırılması 

L 

 Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli idarəetmə haqqında Beynəlxalq 
Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnaməsinin ləğv 
edilməsi 

L 

1.10.
3 

Gəminin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin 
tələblərinə uyğun olması haqqında müvəqqəti şəhadətnamə 

 

 İlkin yoxlama və Gəminin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq 
Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında müvəqqəti 
şəhadətnamənin verilməsi 

F 

 Gəminin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin 
tələblərinə uyğun olması haqqında müvəqqəti şəhadətnaməsinin 
etibarlılıq müddətinin artırılması 

L 

 Gəminin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin 
tələblərinə uyğun olması haqqında müvəqqəti şəhadətnaməsinin ləğv 
edilməsi 

F 

1.10.
4 

Dənizçilik şirkətinin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq 
Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamədə 
qeyd edilən gəmi tipləri üçün Gəminin “Əmniyyətli İdarəetmə 
haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması 
haqqında şəhadətnamə 

 

 İlkin yoxlama və Gəminin “Əmniyyətli idarəetmə haqqında Beynəlxalq 
Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnaməsinin 
verilməsi 

P 

 Yeniləmə, ara və əlavə yoxlama/ Gəminin “Əmniyyətli İdarəetmə 
haqqında Beynəlxalq Məcəllənin tələblərinə uyğun olması haqqında 
şəhadətnaməsinin yoxlanılması və təsdiq edilməsi 

F 

 Gəminin “Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin 
tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnaməsinin ləğv edilməsi 

L 

1.11 Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında Beynəlxalq 
Məcəllə (GLVMM) 

 

 Gəminin mühafizəsi planının təsdiq edilməsi L 
 Gəminin ilkin yoxlanılması və Gəminin “Gəmi və liman vasitələrinin 

mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması 
haqqında müvəqqəti şəhadətnamənin verilməsi 

L 

 Gəminin ilkin yoxlanılması və Gəminin “Gəmi və liman vasitələrinin 
mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması 
haqqında şəhadətnamənin verilməsi 

L 

 Yeniləmə, illik, ara və əlavə yoxlamanın keçirilməsi və Gəminin “Gəmi 
və liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə”nin 
tələblərinə uyğun olması haqqında şəhadətnamənin təsdiq edilməsi 

L 

 Gəminin “Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi haqqında Beynəlxalq 
Məcəllə”nin tələblərinə uyğun olması haqqında müvəqqəti 
şəhadətnamənin ləğv edilməsi 

 
L 

 



1.12 Taxıl yüklərin qalama şəklində daşınması üçün “Uyğunluq 
haqqında Sənəd” 

F 

1.13 Təhlükəli yüklərin daşınması üçün “Uyğunluq haqqında Sənəd” F 
2 Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması 

haqqında 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiya və 1978-ci il 
tarixli protokol, (MARPOL 73/78) düzəlişlər edilmiş 

 

2.1 Neftlə çirkləndirmənin qarşısının alınması haqqında Beynəlxalq 
şəhadətnamə (Əlavə I) 

 

 Neftlə çirklənməyə qarşı gəmi fövqəladə mübarizə planının təsdiq 
edilməsi L 

 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə, illik, ara və əlavə yoxlama və şəhadətnamənin təsdiq 

edilməsi/yenilənməsi 
F 

 İstisna/ekvivalent verilməsi L 
2.2 Maye halında olan zərərli maddələrin tökmə üsulu ilə daşınması 

üçün çirkləndirmənin qarşısının alınması haqqında beynəlxalq 
şəhadətnamə (Əlavə II) 

 

 Zərərli maye maddələrlə çirklənməyə qarşı gəmi fövqəladə mübarizə 
planın, prosedurların və təlimatların təsdiq edilməsi 

L 

 ilkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə, illik, ara, və əlavə yoxlama və şəhadətnamənin təsdiq 

edilməsi/yenilənməsi 
F 

 İstisna/ekvivalent verilməsi L 
2.3 Çirkab sularla çirkləndirmənin qarşısının alınması haqqında 

beynəlxalq şəhadətnamə (Əlavə IV) 
 

 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə, illik və ara yoxlama və şəhadətnamənin təsdiq 

edilməsi/yenilənməsi 
F 

 Təmizlənməmiş çirkab suların boşaltma normalarının təsdiq edilməsi F 
2.4 Atmosferin çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında 

Beynəlxalq şəhadətnamə (Əlavə VI) 
 

 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə, illik, ara, və əlavə yoxlama və şəhadətnamənin təsdiq 

edilməsi/yenilənməsi 
F 

 Uçucu üzvü komponentlər F 
 İstisna/ekvivalent verilməsi L 

2.5 NOx Texniki Məcəllə - Mühərriklərdən atmosferi 
nçirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında Beynəlxalq 
şəhadətnamə 

 

 Yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
2.6 Enerji effektivliyi haqqında Beynəlxalq şəhadətnamə (Əlavə VI)  

 Yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
3 Gəmilərdə təhlükəli anti-foulinq sistmelorinə nəzarət üzrə” 

2001-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya 
 

 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 Yeniləmə yoxlaması və şəhadətnamənin yenilənməsi/təsdiq edilməsi F 
 İstisnanın verilməsi L 

4 Dənizdə gəmilərin toqquşmasının qarşısının alınmasına dair 
1972-ci il tarixli Beynəlxalq Qaydalar 

 

 Təlimatların, hesabatların və sxemlərin təsdiq edilməsi F 
5 Gəmilərin ölçülməsinə dair 1969-cu il tarixli Beynəxalq 

Konvensiya 
 

 Gəmilərin ölçülməsi və hesabatların aparılması F 
 Beynəlxalq ölçü şəhadətnaməsinin verilməsi (1969) F 

6 “Yük Nişanı haqqında” 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiya və 
1988-ci tarixli Protokol, düzəlişlər edilmiş 

 

 Sxemlərin, hesabatların və xüsusiyyətlərin təsdiq edilməsi F 
6.1 Yük nişanı haqqında Beynəlxalq şəhadətnamə  

 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 



 
 Yeniləmə və illik yoxlama və şəhadətnamənin yenilənməsi/təsdiq 

edilməsi F 
 İstisna/ekvivalentin verilməsi L 

7 Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Konvensiyaları  
7.1 Dənizdə Əməyə dair Beynəlxalq Konvensiya, 2006 ****  

 Dənizdə Əməyə dair müvəqqəti şəhadətnamə  
 İlkin yoxlama və Dənizdə Əməyə dair müvəqqəti şəhadətnamənin 

verilməsi 
F 

 Dənizdə Əməyə dair müvəqqəti şəhadətnamənin ləğv edilməsi L 
7.2 Dənizdə Əməyə dair şəhadətnamə və Dənizdə əmək fəaliyyətinin 

uyğunluğuna dair bəyannamə 
 

 İlkin yoxlama, Dənizdə əmək fəaliyyətinin uyğunluğuna dair 
bəyannamənin yoxlanılması və Dənizdə Əməyə dair şəhadətnamənin 
verilməsi 

F 

 Yeniləmə, ara və əlavə yoxlama və Dənizdə Əməyə dair şəhadətnamə 
yenilənməsi və təsdiq edilməsi 

F 

 Dənizdə Əməyə dair şəhadətnamənin ləğv edilməsi L 
7.3 Yükləmə mexanizmləri ilə əlaqədar Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 152 

nömrəli Konvensiyası 
F 

7.4 Gəmi heyətinin yaşayış yerləri ilə əlaqədar Beynəlxalq Əmək 
Təşkilatının 92 və 133 nömrəli Konvensiyaları 

F 

8 Ballast sularının və çöküntülərin idarə edilməsi və yoxlanılmasına 
dair Beynəlxalq Konvensiya 2004**** 

 

 İlkin yoxlama və şəhadətnamənin verilməsi F 
 İllik, ara və yeniləmə yoxlaması və şəhadətnamənin yenilənməsi/təsdiq 

edilməsi 
F 

9 Dəniz təchizat gəmilərinin layihələndirilməsi və inşasına dair 
təlimat, BDT-nin MSC. 235(82) nömrəli Qətnaməsinə uyğun olaraq 

 

 Dəniz təchizat gəmilərinin layihələndirilməsi və inşasına dair Uyğunluq 
haqqında Sənəd 

F 

10 Dəniz yolları ilə təhlükəli yüklərin daşınmasına dair Beynəlxalq 
Məcəllə 

 

 Sxemlərin, hesablamaların, təlimatların, təhlükəsiz daşınma nəticələri 
və təhlükəli yüklərə dair fövqəladə cədvəlinin təsdiq edilməsi 

F 

 Şəhadətnamənin və bəyannamənin verilməsi F 
 İstisnanın verilməsi L 

11 Konteynerlərin təhlükəsizliyinə dair Beynəlxalq Konvensiya, 1972  
 Yoxlama, test və təsdiq etmə F 
 Təsdiqnamənin verilməsi F 

12 BDT-nin digər Məcəllələri  
12.1 Bərk yüklərin qalama şəklində daşınması haqqında Beynəlxalq 

Konvensiyaya əsasən verilən Uyğunluq haqqında Sənəd 
F 

12.2 Yüklərin təhlükəsiz yerləşdirilməsi və bərkidilməsi haqqında Məcəlləyə 
əsasən verilən Uyğunluq haqqında Sənəd 

F 

12.3 Göyərtəsində taxta materialları daşıyan gəmilərin təhlükəsizliyinə dair 
Məcəlləyə əsasən verilən Uyğunluq haqqında Sənəd, 1991-ci il tarixli 
və ya yenidən baxılmış Məcəllə 

F 

12.4 Dalğıc sistemlərinin təhlükəsizliyinə dair Məcəlləyə əsasən verilən 
şəhadətnamə, 1995-ci il tarixli və ya yenidən baxılmış Məcəllə 

F 

12.5 Bayraq Dövlətinin yoxlamaları və Dinamik Mövqeləndirmə Sistemli 
gəmilər üçün sənədlərin və 645 nömrəli Sirkulyar məktubun qəbul 
edilməsi 

F 

12.6 Dinamik dəstəklənən katerlərin inşası və avadanlıqlarında dair 
şəhadətnamə 

F 

12.7 Qütb sularında istismar edilən gəmilər üçün şəhadətnamə F 
 



 

 

Səlahiyyətlərin həcmi aşağıda qeyd edildiyi kimi tətbiq edilir: 
F: Tələb olunan planların, sənədlərin və təlimatların baxılması və təsdiq edilməsi, 

yoxlamaların həyata keçirilməsi, müvafiq müvəqqəti şəhadətnamələrin və şəhadətnamələrin 
verilməsi və/və ya ləğv edilməsi. 

L: Yuxarıda göstərilənlər ilə əhatə olunmayan digər xüsusi kateqoriyaların hesab 
edilməməsi ilə məhdudiyyət qoyulmuş səlahiyyət. məs: hər hansı hal üzrə səlahiyyətin verilməsi 
və ya coğrafi şəraitlə əlaqədar məhdudiyyət. 

P: İlkin, illik, aralıq, yeniləmə və əlavə yoxlamaların həyata keçirilməsi üzrə tam 
 səlahiyyət; şəhadətnamələr CL-in həyata keçirdiyi yoxlamanın nəticəsini nəzərə alaraq, yalnız 
Agentlik tərəfindən verilir. 
            “N/A:   Tətbiq edilmir. 
Aşağıda göstərilən tarixdən sonra effektiv şəkildə razılaşdırılmışdır. 

**** Agentlikilə razılaşdırıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası tərəfindən ratifikasiya 

12.8 Dayanıqlığa dair Məcəllənin tələblərinə əsasən gəminin dayanıqlığının 
yoxlanılması vasitələrinin təsdiq edilməsi F 

 
13 Digər Səlahiyyətlər  

13.1 Uçucu üzvi-komponentlərin idarə edilməsi planı F 
 

13.2 
Dalğıc gəmiləri (inşa və yoxlama) F 

13.3 İri həcmli yaxtalar (> 24 m) F 
14 Dəniz nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərə 

onların fəaliyyətinin beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun 
olması barədə Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi ilə razılaşdırılmaqla 
verilən “Uyğunluq haqqında Şəhadətnamə”  
 

 
 

F 

 



 


