
Dəniz nəqliyyatı sahəsində idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
 
 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, dəniz nəqliyyatı sahəsində idarəetmə, tənzimləmə, nəzarət 
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, bu sahədə, habelə Azərbaycan 
Respublikasının dəniz limanlarında fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsi 
istiqamətində həyata keçirilən işin optimallaşdırılması və rəqabətədavamlı 
dəniz nəqliyyatı sahəsinin formalaşdırılması məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyinin, habelə Azərbaycan 
Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Dövlət Dəniz Agentliyinin tabeliyində Dəniz Üzgüçülüyünün 
Təhlükəsizliyi Mərkəzi ,eləcə də Nəqliyyat və Texniki-Təminat İdarəsi publik 
hüquqi şəxslərin əsasında Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və 
Nəqliyyat Nazirliyinin (bundan sonra – Nazirlik) tabeliyində “Dövlət Dəniz və 
Liman Agentliyi” publik hüquqi şəxs yaradılsın. 

2. “Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin Nizamnaməsi” təsdiq edilsin (əlavə 
olunur). 

3. Müəyyən edilsin ki: 

3.1. Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi (bundan sonra – Agentlik) Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində dəniz nəqliyyatı sahəsində dövlət siyasətinin 
formalaşmasında, həyata keçirilməsində və inkişafında iştirak edən, bu 
sahədə tənzimləməni və nəzarəti həyata keçirən, dəniz üzgüçülüyünün 
təhlükəsizliyi, dənizdə insan həyatının və sağlamlığının qorunması, dəniz 
ətraf mühitinin mühafizəsi, habelə dənizçilərin hazırlanması sahəsində 
tədbirlər görən, dəniz limanlarında fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsində 
iştirak edən və dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi ilə bağlı xidmətlər 
(naviqasiya və mayak, bələdçi, kanal, lövbər və gəmi yığımı) göstərən publik 
hüquqi şəxsdir; 

3.2. Agentlik bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən qurumların hüquqi 
varisidir, onların hüquq və öhdəlikləri, habelə əmlakı Agentliyə keçir; 



3.3. Agentliyin fəaliyyətinin təşkili və təmin edilməsi xərcləri dövlət 
büdcəsinin vəsaiti, fəaliyyətindən əldə olunan vəsait və qanunla qadağan 
edilməyən digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir; 

3.4. Agentliyin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək 
üçün 4 (dörd) üzvdən – sədr və onun 3 (üç) müavinindən ibarət İdarə Heyəti 
yaradılır. 

4. Agentliyin təsisçisinin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi aşağıdakılara 
həvalə edilsin: 

4.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə: 

4.1.1. Agentliyin nizamnaməsinin təsdiq olunması və nizamnamə fondunun 
miqdarının müəyyən edilməsi, onların dəyişdirilməsi; 

4.1.2. Agentliyin idarəetmə orqanlarının yaradılması; 

4.1.3. Agentliyin İdarə Heyəti sədrinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad 
edilməsi; 

4.1.4. Agentliyin yenidən təşkili və ləğvi; 

4.2. Nazirliyə: 

4.2.1. bu Fərmanın 4.1-ci bəndində qeyd edilənlər istisna olmaqla, “Publik 
hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.2-ci 
maddəsində publik hüquqi şəxsin təsisçisinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş 
digər məsələlərin həlli. 

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

5.1. Agentliyin yaradılması, habelə dəniz nəqliyyatı sahəsində normativ 
hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar təkliflərini üç ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

5.2. Agentlik dövlət qeydiyyatına alındığı gündən bir ay müddətində bu 
Fərmanın 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan qurumların balansındakı əmlakın 
Agentliyin balansına verilməsini təmin etsin; 



5.3. Agentliyin 2021-ci ildə saxlanılması xərclərinin bu Fərmanın 1-ci 
hissəsində göstərilən qurumlar üçün cari ildə dövlət büdcəsində nəzərdə 
tutulmuş vəsait çərçivəsində maliyyələşdirilməsi, növbəti illərdə isə dövlət 
büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərində ayrıca sətirlə nəzərdə tutulması ilə 
bağlı tədbirlər görsün; 

5.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

6. Nazirlik: 

6.1. Agentliyin dövlət qeydiyyatına alınması üçün bu Fərman qüvvəyə 
mindiyi tarixdən 3 (üç) gün müddətində “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı 
və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 
olaraq tədbirlər görsün; 

6.2. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 
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