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ÖN SÖZ ƏVƏZİ

ƏZİZ OXUCU!

2018-ci il ölkə miz üçün əla mət dar yu bi ley lər ili dir. Biz ar tıq müsəl-
man Şər qin də ilk de mok ra tik res pub li ka olan Azər bay can Xalq Cümhu-
riy yə ti nin, Si lah lı Qüvvə lə ri mi zin ya ra dıl ma sı nın 100 il lik, müa sir 
Azər bay can Res pub li ka sı nın qu ru cu su – Ümum mil li Li de ri miz Hey dər 
Əli ye vin 95 il lik yu bi ley lə ri ni böyük se vinc və if ti xar la qeyd et mi şik. 

Ca ri ilin okt yab rı nı da də niz çi lə ri miz sə bir siz lik lə gözlə yir lər. Çox-
min li kol lek ti vi miz  Azər bay can Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nin 160 il li yi ni 
qeyd edə cək. Ra zı la şar sı nız ki, fəxr edi lə si ta rix dir.  Ölkə mi zin iq ti sa di 
və so si al hə ya tın da önəm li rol oy na yan Gə mi çi lik lə bağ lı o qə dər ma-
raq lı fakt lar, ya da sa lı na sı ha di sə lər, böyük eh ti ram la xa tır la na sı in-
san lar var ki... Bütün bun lar ba rə də ay rı-ay rı lıq da ki tab yaz maq olar. 
La kin biz bu ki tab da Azər bay can da gə mi çi li yin in ki şa fı, bir sa hə ki mi 
for ma laş ma sı və keç di yi müxtə lif mər hə lə lər, ha be lə Gə mi çi li yin ta le-
yin də əhə miy yət li ro lu olan in san lar haq qın da qı sa mə lu mat la rı mar-
ka lar la  Si zin diq qə ti ni zə təq dim edi rik.
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FOREWORD

DEAR READER!

2018 is a landmark year for our country. We have proudly celebrated 
the centenary of the Azerbaijan Democratic Republic, the first ever 
democratic republic in the Muslim East, the centenary of the Armed 
Forces of Azerbaijan, the 95th anniversary of Heydar Aliyev, our National 
Leader and the founder of the modern Republic of Azerbaijan. More 
centennials are yet to come: of our parliament, of our judicial system...

Our seafarers look forward to October, when they will celebrate the 
160th anniversary of the Caspian Shipping Company. There are so many 
interesting facts, events and people that deserve to be mentioned in 
regard with the Caspian Shipping Company, which plays an important 
role in our country`s economic and social life... This book presents to 
your attention the development of Azerbaijani shipping, its formation 
and various stages, as well as brief information on key people who had a 
important role in the Company`s development.



Fragment from the world map prepared by the Venetian monk Fra Mauro. 1459

Venesiyalı monax Fra Mauronun 1459-cu ildə hazırladığı dünya xəritəsindən fraqment 
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History of shipping in the Azerbaijan

AZƏRBAYCANDA
GƏMİÇİLİYİN 
QƏDİMLİYİ
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Gobustan petroglyphs

Thor Heyerdahl in Gobustan. 1994.

Qobustan petroqlifləri

Tur Heyerdal Qobustanda. 1994-cü il.

Azərbaycanda gə mi çi lik qə dim za man lar dan mövcud olub. Bu nu 
sübut edən ki fa yət qə dər ar te fakt və sə nəd lər var.

Tək cə Qo bus tan Mil li Ta rix-Bə dii Qo ru ğun da ulu la rı mız dan ya di-
gar qal mış 6300-dən çox pet roq lif say maq olar. Qa yaüstü təs vir lə-
rin mövzu su  ge niş dir və həkk edil dik lə ri dövrdən ası lı ola raq ölçü, 
kom po zi si ya və çə kil mə tex ni ka sı ba xı mın dan bir-bi rin dən fərq lə-
nir. Bu ra da qa yıq təs vir lə ri də ki fa yət qə dər dir. Ar xeo loq la rın Me-
zo lit dövrünə aid et dik lə ri çox say lı he yə tə ma lik qa yıq la rın təs vir-
lə ri dünya ca məş hur nor veç li səy yah, görkəm li alim-ant ro po loq və 
ya zı çı Tur He yer da lın da böyük ma ra ğı na sə bəb olub. 

Xə zər də gə mi çi lik lə bağ lı diq qə tə la yiq mə lu ma ta qə dim yu-
nan ta rix çi si He ro do tun “Ta rix” trak ta tın da da rast gə li nir. “Ta-
ri xin ata sı” ya zır ki, “Xə zər də ni zi ta ma mi lə fərq li də niz dir. Onun 
uzun lu ğu – avar lı gə mi də üzmək lə 15 gün, eni isə ən ge niş yer də 8 
gündür.” Ölçü va hi di ki mi “avar lı gə mi də üzmə günlə ri”nin se çil-
mə si ar tıq e.ə V əsr də bu ra da də niz üzgüçülüyünün ki fa yət qə dər 
in ki şaf et mə sin dən xə bər ve rir.



11



12

Shipping has existed in the Azerbaijan since ancient times, which is proven by sufficient number of artifacts and documents.

The Gobustan National Historical Reserve contains over 6,300 petroglyphs as relics of pre-historic humans. The subjects of rock 
paintings are very wide and differ in terms of size, composition and technique, depending on the period of the carving. The petroglyphs 
include many boat images. Descriptions of boats with numerous crew members dating back to the Mesolithic Age even attracted the 
interest of the world-renowned Norwegian traveler, anthropologist and writer Thor Heyerdahl.

Remarkable information on shipping in the Caspian Sea can also be found in The History by Herodotus, the ancient Greek historian 
also known as “The father of history.” According to him, “The Caspian Sea is completely different. Its length is 15 days, the width is 
8 days widest by rowing boat.”  That Herodotus measured the Caspian Sea by “voyage days in a rowing-boat” gives us a picture how 
developed shipping was in the 5th century B.C.

Gobustan petroglyphs

Qobustan petroqlifləri



Tur Heyerdal Qobustanda. 1994 -cü il

AZƏRBAYCAN
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AZƏRBAYCAN
Qobustan petroqlifləri



Oil spills on the territory of the Company “Caspian-Black Sea”

Bakı. “Xəzər – Qara dəniz” şirkətinə məxsus neft quyuları.
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AZƏRBAYCANDA
NEFT SƏNAYESİNİN

İNKİŞAFI

Development of oil industry in Azerbaijan

Bakı. “Xəzər – Qara dəniz” şirkətinə məxsus neft quyuları.
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Despite ancient history of shipping in the Azerbaijan, its 
rapid development dates back to the late 19th century, when 
Azerbaijan experienced increase in industrial technology-based 
on oil production.

1846 is considered to be the beginning of development of oil 
industry in Azerbaijan, when the oil was extracted in Bibiheybat 
and later in Balakhani by industrial methods. The number 
and depth of wells were increased with the improvement of 
drilling techniques and technology, while new oil fields were 
soon discovered. With the boost in oil production, oil refining 
saw substantial development, further encouraged oil industry 
infrastructure and gave birth to large- and small-scale companies 
engaged in extraction, processing, sale and transportation of oil.

Bakı. Balaxanıda neft buruqları.

Baku. Balakhani oil rigs.

Azərbaycanda gə mi çi lik qə dim za man lar dan mövcud ol sa da, 
sürət li in ki şa fı məhz XIX əs rin so nu na – nef tin sə na ye üsu lu ilə 
ha si la tı nın art dı ğı dövrə tə sadüf edir.

1846-cı il Azər bay can da neft sə na ye si nin in ki şa fı nın baş lan ğı-
cı he sab edi lir. Hə min il Bi bi hey bət də və da ha son ra Ba la xa nı da 
sə na ye üsu lu ilə neft alı nıb. Qu yu la rın sa yı və də rin li yi qaz ma 
tex ni ka sı və tex no lo gi ya sı nın tək mil ləş mə si ilə ar tıb, ye ni neft 
ya taq la rı aş kar edi lib. Neft ha si la tı art dıq ca nef tin ema lı in ki-
şaf edib, neft sə na ye si inf rast ruk tu ru for ma la şıb. Nef tin ha si la tı, 
ema lı, sa tı şı və da şın ma sı ilə məş ğul olan iri li-xır da lı şir kət lər 
ya ra nıb.



AZƏRBAYCAN
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XIX əsrin sonu. Fontan vuran neft quyusu.



Baku. An agency and pier owned by “Kavkaz i Merkuri”.

Bakı. “Qafqaz və Merkuri”yə məxsus agentlik və körpü.
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“Kavkaz i Merkuri” Shipping Company

“QAFQAZ VƏ MERKURİ”
GƏMİÇİLİK ŞİRKƏTİ

Bakı. “Qafqaz və Merkuri”yə məxsus agentlik və körpü.
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Bakı.  “Qafqaz və Merkuri” Səhmdar Cəmiyyətinin agentliyi.

Baku.  An agency of “Kavkaz i Merkuri” Joint Stock Company.

Ba kı da neft sə na ye si nin sürət li in ki şa fı Xə zər də da şı ma la ra 
tə lə ba tı ar tı rır. O dövrdə– 1858-ci il ma yın 21-də 3 mil yon rubl 
ka pi tal la tə sis edil miş “Qaf qaz və Mer ku ri” Səhm dar Cə miy yə ti 
xət ti gə mi çi lik şir kə ti ola raq Azər bay can Xə zər Də niz Gə mi çi li-
yi nin sə lə fi sa yı lır. Bu şir kət Xə zər hövzə sin də və Vol qa ça yın da 
yük və sər ni şin da şı ma la rı nı hə ya ta ke çi rib.
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The rapid development of the oil industry in Baku enhanced the demand for maritime logistics in the Caspian Sea. Established on 
21 May 1858 with the charter capital of 3 million roubles, the “Kavkaz i Merkuri” Joint Stock Company is considered the predecessor of 
Azerbaijan Caspian Shipping Company. It carried out freight and passenger transportation in the Caspian and Volga basins. 

İnqilabdan əvvəl Bakı şəhərində “Qafqaz və Merkuri” cəmiyyətinin liman körpüsü. 1905-ci il.

The port of the Kavgaz i Merkuri in Baku before the revolution. 1905



Bakı. “Qafqaz və Merkuri”yə məxsus körpü.“Qafqaz və Merkuri” Səhmdar Cəmiyyətinin 
agentliyi

0.5
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Baku. A “Kavkaz i Merkuri” dokyard.

Bakı. “Qafqaz və Merkuri”yə məxsus ellinq.



25

Establishment of a ship repair facility

GƏMİ TƏMİRİ 
BAZASININ 

YARADILMASI
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Də niz lə yükda şı ma lar art dıq ca do nan ma nın ge niş lən mə si və gə mi tə mi ri ba za sı nın ya ra dıl ma sı günün tə lə bi nə çev ri lir. ”Qaf qaz və 
Mer ku ri” gə mi çi lik şir kə ti  1866-cı il də  Ba kı me xa ni ki za vo du nun tə mə li ni qo yur. 1876-cı il də ”Ba kı el lin qi”, 1885-ci il də Cə miy yə tin 
me xa ni ki ema lat xa na la rı in şa edi lir. 1887-ci ilin 30 iyununda isə paytaxtda “Bakı doku” Yoldaşlığı təsis olunur və bu hadisədən iki il 
sonra, 1889-cu ilin avqust ayının 1-də  adıçəkilən dok istismara verilir. 

Construction of a facility for desalination of seawater of “Baku Dock” and “Artur Keppel” companies.

“Bakı doku” və “Artur Keppel” şirkətinin dəniz suyunu duzdan təmizləyən qurğusunun tikintisi. 
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With the increase in marine shipping, expanding the fleet and establishing a ship repair facility became necessary. The “Kavkaz i 
Merkuri”, shipping company, laid the foundation of the Baku Mechanical Plant in 1866. Later, some more facilities were launched, 
including the Baku Dockyard in 1876, the company`s workshops in 1885. The Partnerhship “Baku dock” was established on June 30, 1887 
and 2 years later on August 1, 1889, it was put into operation. 
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In addition, private shipyards and workshops, both small and 
large, were operating in the city. 

In the early 20th century, nine factories and mechanical work-
shops operated in Baku. 

Bakı. Əliabbas Dadaşovun quru tərsanəsi. 1898-ci il.

Bun dan əla və, şə hər də sa hib kar la ra məx sus iri li-xır da lı gə mi 
tər sa nə lə ri, ema lat xa na lar da fəa liy yət göstə rir. 

XX əs rin əv və li nə Ba kı da 9 za vod və me xa ni ki ema lat xa na 
olub. 

Dry dock of Aliabbas Dadashov. 1898



0.5
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AZƏRBAYCAN AZƏRBAYCAN
Bakı. “Qafqaz və Merkuri”yə məxsus ellinq. “Bakı doku”. 1889-cu il.

0.5



Ships in the port of Baku. 1909

Bakı limanında şxunlar. 1909-cu il. 
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Improvement of marine transport vessels

DƏNİZ NƏQLİYYATI 
VASİTƏLƏRİNİN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
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İnqilabdan əvvəl Bakı liman körpüsü.1920-ci il.

Artemyev qardaşlarının Volqa çayında neftdaşıyan barjı

The pier of port Baku before the revolution. 1920

Oil transporting barge of the Artemyev brothers on the Volga River

XIX əsrin 30-cu illərində Bakı nefti dənizlə əsasən İrana və 
az miqdarda Rusiyaya daşınırdı. Neftin daşınması üçün müx-
təlif tutumlardan, o cümlədən taxta çəlləklərdən istifadə edir-
dilər. Digərləri ilə müqayisədə çəlləklərin üstünlüyü çox olsa 
da, bununla belə, daşımalar:

– çəl lək lə rin dol du rul ma sı və yüklə dil mə si xey li vaxt və və sa it 
tə ləb et di yin dən;

– çəl lək lər yer ləş di ril dik də fay da lı həc min çox his sə si is ti fa-
də siz qal dı ğın dan;                        

– çəl lək lə rin öz çə ki si gə mi nin fay da lı yükgötürmə qa bi liy yə-
ti nin   böyük bir his sə si nin iti ril mə si nə sə bəb ol du ğun dan;

– sə fər za ma nı ha va şə rai ti kəs kin lə şər kən çəl lək lər sın dı ğın-
dan və axan neft  həm də yan ğın təhlü kə si törət di yin dən sər fə li 
de yil di.

Mövcud və ziy yət nəq liy yat va si tə lə ri nin tək mil ləş di ril mə si ni 
tə ləb edir di.

Təx mi nən 1860-cı il dən gə mi sa hib kar la rı nef ti çəl lək lə rə de-
yil, bir ba şa gə mi nin trümünə tökmə yə baş la yır lar. Nef tin tax-
ta lar ara sın dan süzülüb tökülmə mə si üçün trümün di bi nə və 
içə ri tə rəf dən bort la ra sə li qə ilə ke çə lər döşə yib, üstündən se-
ment lə su vaq çə kir, nef ti isə əl na sos la rı ilə trümlə rə vu rur lar.

By the 1830s, Baku oil was transported mainly by sea to 
Iran and in small volumes to Russia. Various capacities were 
used for the transportation of oil, including wooden barrels. 
Transportation in barrels had the advantage, but at the same 
time transportations:

- The filling and loading of barrels required a lot of time and 
money;

- A large part of the useful volume was left unused when 
barrels were placed;

- The weight of barrels caused the loss of a large part of the 
ship’s useful carrying capacity;

- Barrels could get broken in bad weather conditions and 
spilled oil would then cause a fire hazard.

The situation required the improvement of marine transport 
vessels.

Starting from 1860, ship-owners began to pour oil directly 
into holds, rather than barrels. In order to avoid oil leakage, 
the holds would be cemented, after which oil would be pumped 
inside.
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Thirteen years later, the Artemyev, merchant brothers 
introduced a novelty in oil transportation. Nikolay and Dmitri 
Artemyev, who had been engaged in logistics of Bukhara cotton, 
salt and forest products, exported oil from Baku to Astrakhan 
in 1866. Hardships during the voyages encouraged them to look 
for a safe oil transportation; that`s why they reconstructed the 
schooner “Aleksandr” in 1873. A large iron tank was installed 
in the hold into which oil was pumped manually. By the end of 
the navigation season, “Aleksandr” had made 8 voyages, ship 
carrying oil barrels only 6.

The innovation of the Artemyev brothers drew interest of 
other ship-owners, thus, increasing the number of such vessels 
in the Caspian Sea.

The first oil transporting iron vessel “Zoroaster” was 
developed by the Swedish shipyard Motala in 1877 by Ludvig 
Nobel. The vessel was commissioned in the Caspian Sea in May 
1878 upon its registration in the port of Baku. The tanker`s load 
capacity was 15,000 poods (242 tons).

Effective exporation of Zoroaster encourages Nobel brothers to 
order new tankers. Tankers “Buddha”, “Mohammed”, “Brahma”, 
“Moisey”, “Socrates”, “Spinoza”, “Darwin”, “Linnaeus” and other 

“Zoroastr” tankeri

Bu ta rix dən on üç il son ra ta cir Ar tem yev qar daş la rı nef tin 
nəq lin də ye ni li yə im za atır lar. Bu xa ra pam bı ğı, duz və me şə 
ma te ri al la rı ki mi yüklə rin da şın ma sı ilə məş ğul olan Ni ko lay və 
Dmit ri Ar tem yev lər 1866-cı il dən Ba kı dan Həş tər xa na neft alıb 
apa rır lar. Ağır ke çən sə fər lər qar daş la rı nef tin təhlü kə siz və it-
ki siz  da şın ma sı yo lu nu ax tar ma ğa sövq edir və on lar 1873-cü 
il də “Alek sandr” şxu nun da ye ni dən qur ma iş lə ri gördürürlər. 
Trümdə iri lar qu raş dı rı lır və neft bu ra əl na so su ilə vu ru lub-
bo şal dı lır. Na vi qa si ya ili ba şa ça tan da “Alek sandr”ın 8, neft çəl-
lək lə ri ni da şı yan şxun la rın isə 6 reys et di yi mə lum olur.

Ar tem yev qar daş la rı nın uğu ru di gər gə mi sa hib lə ri nin, gə-
mi çi lik şir kət lə ri nin də ma ra ğı na sə bəb olur  və Xə zər də be lə 
şxun la rın sa yı ar tır.

1877-ci il də isə Lüdviq No be lin si fa ri şi ilə İs ve çin “Mo ta la” gə-
mi qa yır ma za vo dun da “Zo ro astr” (“Zərdüşt”) ad lı ilk neft da şı yan  
metal gə mi – tan ker ha zır la nır və 1878-ci ilin may ayın da Ba kı 
li ma nın da qey də alın maq la, Xə zər də is tis ma ra ve ri lir. Tan ke rin 
yükgötürmə qa bi liy yə ti 15000 pud (242 to n) olur.

“Zo ro astr”ın sə mə rə li is tis ma rı No bel qar daş la rı nı ye ni tan-
ker lər si fa riş et mə yə ruh lan dı rır. 1878–1883-cü il lər də No bel lə-

Tanker “Zoroastr”
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rin si fa ri şi ilə “Bud da”, “Mə həm məd”, “Brah ma”, “Moi sey”, “Sok-
rat”, “Spi no za”, “Dar vin”, “Lin ney” və s. tan ker lər in şa edi lir. İlk 
gə mi lə rin is tis ma rı son ra kı gə mi lə rin konst ruk si ya sın da və tex-
ni ki təc hi za tın da la zı mi də yi şik lik lə ri apar maq la on la rı da ha da 
mükəm məl ləş dir mə yə im kan ve rir. 

Xə zər də ma ye da şı yan gə mi lə rin sa yı nın art ma sı ilə Ba kı dan 
da şı nan neft və neft məh sul la rı nın həc mi də fə lər lə ar tır. Bu 
amil də niz nəq liy ya tı nın tə rəq qi si ni xey li sürət lən di rir.

İlk da xi li yan ma mühər rik li “Van dal” (1903) və ilk re ver siv li 
mü hər rik lə ça lı şan “De lo” (1908) gə mi lə ri də Xə zər də is tis ma ra 
ve ri lir.

tankers ordered by the Nobel were constructed between 1878 and 
1883. They were later on updated in design and maintenance.

The increase of numbers of liquid cargo vessels in the Caspian 
Sea also boosted the volume of oil and oil products transported 
from Baku, as well as the overall sea transport progress.

The “Vandal” was the first vessel with combustion engine 
(1903) and the “Delo” (1908) was the first vessel with reversible 
engine were also put into operation in the Caspian Sea. 

“Nobel qardaşlarının Neft İstehsalı Yoldaşlığı” na məxsus “Budda” gəmisi

Vessel “Buddha” belonging to “Nobel Brothers Petroleum Production Partnerhship”
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AZƏRBAYCAN AZƏRBAYCAN
“Zoroastr” tankeri Bakı. Gömrük körpüsü.



Baku Maritime School

Bakı Dəniz Yolları Məktəbi
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The first Maritime School in the Azerbaijan

AZƏRBAYCANDA  
İLK DƏNİZ  

TƏHSİL OCAĞI

Baku Maritime School

Bakı Dəniz Yolları Məktəbi
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The Baku Maritime School, the first maritime education 
facility, was established in November 1881. It was a training 
center mainly for experienced seamen. The School annually 
trained 25-30 navigators and 15-17 skippers (captains). 

The Marine Engineering course at the school was initiated 
in 1896 by Andrian Maslov, an engineer-mechanic from 
Russia.

Between 1881 and 1902, 945 specialists, including 136 
Azerbaijanis graduated from the school.  

First graduation of the Marine Engineering course. 1898.

Gəmi mexanikası kursunun ilk məzun buraxılışı. 1898-ci il.

1881-ci ilin no yab rın da Azər bay can da ilk də niz təh si li  
oca ğı – Ba kı də niz çi lik  si nif lə ri təş kil edi lib. Bu ra da əsa sən  
iş təcrü bə si olan də niz çi lər təh sil alıb lar. Si nif lər do nan ma 
üçün hər il 25–30 ştur man (gə mi sürücüsü) və 15–17 şki per 
(ka pi tan) ha zır la yıb. 

1896-cı il də rusiyalı mühən dis-me xa nik And ri an Mas lo-
vun tə şəbbüsü ilə Ba kı də niz çi lik si nif lə ri nin nəz din də Gə-
mi me xa ni ka sı kur su ya ra dı lıb.

Ba kı də niz çi lik si nif lə ri ni 1881-ci il dən 1902-ci ilə dək 945 
mütə xəs sis bi ti rib. On lar dan 136 nə fər mil liy yət cə azər bay-
can lı olub.



39



Haji Vahab Aligulu oglu
(1855-1916)

Haji Vahab Aligulu oglu is a prominent representa-
tive of a four-century-old family of seafarers. He was 
a captain just like his great-grandfather Haji Zeynal-
abdin, the family founder. Haji Vahab gained naviga-
tion skills in his early childhood and was the most ex-
perienced captain in the Caspian Sea. An uneducated 
person, Haji Vahab, nevertheless, obtained a diploma 
at the request of a Russian admiral for his maritime 
experience and competence.

Süley man İs ma yıl oğ lu

Süley man İs ma yıl oğ lu 1883-cü il də Ba kı də niz çi lik 
si nif ə ri ni bi tir miş ilk azər bay can lı mə zun lar dan bi ri 
olub. Gə mi sürücüsü ix ti sa sı üzrə dip lom al mış Süley-
man İs ma yıl oğ lu nun özü İs ma yı lov lar (o dövrün sə-
nəd lə rin də İz may lov lar ya zı lıb) – Süley ma nov lar də-
niz çi lər süla lə si nin bünövrə si ni qo yub.

Hə min süla lə nin nüma yən də lə ri bu gün də Azər-
bay can Xə zər Də niz Gə mi çi li yin də lə ya qət lə ça lı şır lar.

Suleyman Ismail oglu

Suleyman Ismail oglu was one of the first Azerbaijani 
graduated of the Baku Maritime School in 1883. Certi-
fied as a ship navigator, Suleyman Ismail oglu founded 
the Ismailov-Suleymanov family of seafarers.

The descendants of this family still work for the Azer-
baijan Caspian Shipping Company today.

Ha cı Va hab Əli qu lu oğ lu
(1855 – 1916)

Ha cı Va hab Əli qu lu oğ lu dörd əsr da vam edən böyük 
də niz çi lər süla lə si nin görkəm li nüma yən də si dir. Süla-
lə nin bünövrə si ni qoy muş ulu ba ba sı Ha cı Zey na lab-
din ki mi, o da gə mi ka pi ta nı olub. Də niz çi lik pe şə si nin 
sir lə ri nə çox er kən, hə lə uşaq yaş la rın dan yi yə lən mə-
yə baş la yıb. Tez lik lə Xə zər də ən təcrü bə li ka pi tan ki mi 
ad çı xa rıb. Sa va dı ol ma dı ğın dan, im za ye ri nə xətt çə-
kən  Ha cı Va hab bu nun la be lə, də niz çi lik təcrü bə si nə 
və sə riş tə si nə görə rus ad mi ra lı nın və sa tə ti ilə dip lom 
alıb.
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Andrian Maslov Hacı Vahab Əliqulu oğlu
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Ship “Bakinets”. 1932.

”Bakinets” gəmisi. 1932-ci il.
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Nationalization of the Caspian trade feet

XƏZƏRDƏ TİCARƏT 
DONANMASININ 

MİLLİLƏŞDİRİLMƏSİ

Ship “Bakinets”. 1932.

”Bakinets” gəmisi. 1932-ci il.
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“The Paris Commune” Plant in the middle of 1930’s

“Paris Kommunası” zavodu keçən əsrin 30-cu illərinin ortalarında

1920-ci il iyu nun 6-da Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si nin səd ri Nə ri man 
Nə ri ma nov Xə zər də ti ca rət do nan ma sı nın mil li ləş di ril mə si haq qın-
da dek ret im za la yıb. Do nan ma nın tər ki bi nə müxtə lif ton naj lı 470-dən 
artıq gə mi da xil olub.

1923-cü il dən eti ba rən do nan ma nın bər pa sı, li man la rın və gə mi tə mi-
ri ema lat xa na la rı nın işi nin təş ki li üçün məq sədyönlü təd bir lər görülüb.

O dövrdə gə mi lə rin dörddə bi ri ya rar sız lı ğı na görə is tis mar dan çı-
xa rıl dı ğın dan, is tis mar da qa lan gə mi lə rin isə 80%-i tex ni ki cə hət dən 
köhnəl di yin dən də niz nəq liy ya tı do nan ma sı nın yükgötürmə qa bi liy yə ti 
az olub. Odur ki, 1925-ci ilin av qus tun da Əmək və Müda fiə Şu ra sı də-
niz ti ca rət gə mi qa yır ma sı nın in ki şa fı nı nə zər də tu tan be şil lik proq ra mı 
təs diq lə yib. Hə min proq ra mın ic ra sı ilə əla qə dar “Kras no ye Sor mo vo” 
gə mi qa yır ma za vo du na (Nij ni Nov qo rod) Xə zər Də niz Gə mi çi li yi üçün 
11 tan ke rin in şa sı si fa riş edi lib.  Hər tan ke rin yükgötürmə qa bi liy yə ti 
9500 ton olub.

On 6 June 1920, the chairman of the Azerbaijani Revolutionary 
Committee Nariman Narimanov signed a decree on nationalizing of the 
trade fleet in the Caspian Sea. The fleet included more than 470 vessels 
with different tonnage.

From 1923, purposeful measures were taken to restore the fleet, to 
organize the ports and ship repair workshops.

At that time, one-fourth of the vessels were banned from operation 
due to unfitness for use, while 80% of the vessels in use were technically 
outdated so the fleet had less loading capacity. Thus, in August 1925, 
the Labor and Defense Council approved a five-year program on the 
development of shipbuilding for sea trade. Thanks to the program, the 
Krasnoye Sormovo Shipyard built 11 tankers for the Caspian Shipping 
Company, each tanker having loading capacity of 9,500 tonnes.
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The total load capacity of these tankers made up 50% of the 
load capacity of the entire fleet operated in the Caspian Sea at 
that time. The first ever vessel of Soviet shipbuilding, the tanker 
“Lenin”, was delivered to the Company in 1930.

The Krasnoye Sormovo Shipyard constructed “Turk” (later 
renamed “Kuybyshev”) type dry cargo vessels, along with tankers, 
for the Company in the 1930s.

Around that time, Kolomensk plant built “Turkmenistan” and 
“Daghestan” passenger vessels for the Company.

Bu  tan ker lə rin ümu mi yükgötürmə qa bi liy yə ti o za man Xə-
zər də is tis mar olu nan bütün do nan ma nın yükgötürmə qa bi liy-
yə ti nin 50%-ni təş kil edib. So vet gə mi in şaa tı nın il ki – “Le nin” 
tan ke ri 1930-cu il də Gə mi çi li yə təh vil ve ri lib.

“Krasnoye Sormovo” gəmiqayırma zavodu keçən əsrin 30-cu 
illərində Gəmiçilik üçün tankerlərlə bərabər, “Türk” (sonradan 
“Kuybışev” adlandırılıb) tipli quru yük gəmiləri də inşa edib.

Təxminən elə həmin tarixdə Kolomensk zavodu Gəmiçilik 
üçün “Türkmənistan” və “Dağıstan” sərnişin gəmilərini inşa 
edib.

“Turk”-type dry cargo vessel, “Azerbaycanli”. (Construction year: 1937).

“Türk” tipli “Azərbaycanlı” quru yük gəmisi (İnşa olunma tarixi: 1937-ci il).
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AZƏRBAYCAN
“Lenin” tankeri “Türkmənistan” sərnişin gəmisi

AZƏRBAYCAN



Transportation of a military unit

Hərbi hissənin daşınması
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The role of Shipping Company in the Great Patriotic War

GƏMİÇİLİK BÖYÜK 
VƏTƏN MÜHARİBƏSİ 

İLLƏRİNDƏ
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“...History must well acknowledge both today and in the future that the 
activity and role of the Azerbaijan Republic during the Great Patriotic 
War was extraordinary... Informing the whole world community about 
the historic role of the Azerbaijani people should be an important task 
for our public, media and intelligentsia.”

Heydar ALIYEV,
National Leader of the Azerbaijani people

“If it hadn’t been for the Azerbaijani oil in Soviet times, during World 
War II, the Soviet Union could not have achieved victory over fascism. 
Everyone should know this. We have made a decisive contribution to 
the victory.”

Ilham ALIYEV,
President of the Republic of Azerbaijan

On 22 June 1941, a bloody and fierce conflict entered our history 
as the Great Patriotic War.

Azerbaijan, as a member of the former Soviet Union, joined 
the fight against the German fascism. The Azerbaijani people’s 
involvement in the war was not limited to the courage of its brave 
sons and daughters on the battlefields. From the first days of the 
war, the entire Azerbaijan itself turned into a front: the people in 
the rear contributed no less. The slogan “Everything for the front, 
everything for the victory” mobilized our compatriots like all Soviet 
people, who were united for one common goal, the victory of the 
Soviet Union over German fascism.

The facts:  In the years 1941–1945, Azerbaijan contributed 75 million 
tons of oil, 22 million tons of gasoline and other oil products to the 
central fund. Baku was a powerful and reliable base providing fuel for 
the fighting army and served as a real armory producing 130 types of 
weapons and ammunition. Fuel, military equipment and troops were 
uninterruptedly transported through the Caspian Sea to the front.

Just like many other industrial enterprises, the ship repair yards 
were also involved in producing military equipment during the 
war. By the spring of 1942, almost all factories had been engaged 
in the production of military orders, including mines, air bombers, 
grenade launchers and so on.

The type of the cargo transported through the Caspian Sea 
was dramatically changed too: lumber, cotton, sulfate and other 
products were replaced with tanks, airplanes and ammunition. 
The direction of transportation was determined by the cargo: 
Armed military units from Central Asia sailed westward via 

“Ta rix bu gün də, gə lə cək də də bil mə li dir ki, İkin ci Dünya müha-
ri bə sin də, Böyük Və tən müha ri bə sin də Azər bay can Res pub li ka-
sı nın xid mə ti, fəa liy yə ti, ro lu çox böyük ol muş dur... Azər bay can 
xal qı nın ta ri xi xid mət lə ri ni və böyük ro lu nu ol du ğu ki mi bütün 
tam lı ğı ilə dünya ic ti ma iy yə ti nə çat dır maq res pub li ka ic ti ma iy yə-
ti nin, mət bua tı nın və zi ya lı la rı nın və tən daş lıq bor cu dur.”

Hey dər ƏLİ YEV,
Azər bay can xal qı nın Ümum mil li Li de ri

“Sövet dövründə, İkin ci Dünya müha ri bə si za ma nı Azər bay can 
nef ti ol ma say dı, So vet İt ti fa qı fa şizm üzə rin də Qə lə bə ni əl də edə 
bil məz di. Bu nu ha mı bil mə li dir. Biz Qə lə bə yə həl le di ci töhfə ver-
mi şik.”

İl ham ƏLİ YEV,
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti

1941-ci il iyu nun 22-də ta ri xi mi zə Böyük Və tən müha ri bə si adı 
ilə da xil ol muş qan lı və dəh şət li sa vaş baş la dı. 

Azər bay can da keç miş So vet İt ti fa qı nın bir üzvü ki mi al man 
fa şiz mi nə qar şı müba ri zə yə qalx dı. Xal qı mı zın müha ri bə də iş-
ti ra kı tək cə igid oğul-qız la rı mı zın hərb mey da nın da göstər di yi 
şüca ət lə bit mir di. Müha ri bə nin ilk günlə rin dən bütün Azər bay-
ca nın özü bir cəb hə yə çev ril miş di – ar xa cəb hə yə və bu cəb hə-
də əmək çi in san lar heç də ön cəb hə də ki lər dən ge ri qal mır dı lar. 
“Hər şey cəb hə üçün, hər şey qə lə bə üçün!” şüa rı bütün so vet 
adam la rı ki mi həm və tən li lə ri mi zi də sə fər bər edə rək, bir məq-
səd – o za man ümu mi evi miz olan So vet İt ti fa qı nın al man fa şiz-
mi üzə rin də qə lə bə si na mi nə bir ləş di rir di. 

Fakt:  1941–1945-ci il lər də Azər bay can İt ti faq fon du na 75 mil yon ton 
neft, 22 mil yon ton ben zin və di gər neft məh sul la rı göndər miş di. Ba kı 
döyüşən or du nu ya na caq la tə min edən güclü və eti bar lı ba za, 130 növ si lah 
və hər bi sur sat is teh sal edən əsl cəb bə xa na idi. Xə zər va si tə si lə cəb hə yə 
ara sı kə sil mə dən ya na caq, döyüş tex ni ka sı və qo şun da şı nır dı.

Müha ri bə baş la yan da Ba kı nın bir çox sə na ye müəs si sə lə ri ki-
mi,  gə mi tə mi ri za vod la rı da hər bi məh sul la rın ha zır lan ma sı na 
cəlb edil miş di. 1942-ci ilin ya zın da de mək olar ki, bütün za vod-
lar hər bi si fa riş lə rin ic ra sı - mi na, avia bom ba, əl qum ba ra sı və 
sai rə nin is teh sa lı ilə məş ğul idi.

Xə zər lə da şı nan yüklə rin tər ki bi kəs kin də yiş miş di. Tax ta-şal-
ban, pam bıq, sul fat və sa ir yüklə ri tank lar, təy ya rə lər və si lah-
sur sat do lu ye şik lər əvəz lə miş di. Yüklər dən ası lı ola raq da şın ma 
is ti qa mət lə ri müəy yən ləş miş di: Kras no vodsk dan (1993-cü ildən 
– Türkmənbaşı) keç mək lə Or ta Asi ya dan qər bə si lah lı hər bi his-
sə lər; Həş tər xan, Ma haç qa la və Ba kı dan Kras no vods ka təx liy yə 
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edil miş mülki əha li, iş ğal edil miş əra zi lər dən çı xa rıl mış sə na ye 
ava dan lı ğı, buğ da və sai rə da şı nır dı. Qaf qaz dan Or ta Asi ya nın 
hər bi za vod la rı na göndə ri lən fi liz yükü də da şı ma lar da əhə miy-
yət li yer tu tur du. Xə zə rin də niz yol la rı bütün ölkə üçün müstəs-
na əhə miy yə ti olan kom mu ni ka si ya ya çev ril miş di.

O za man Xə zər də üç Gə mi çi lik – Xə zər Dövlət Də niz Qu ru Yük 
Gə mi çi li yi (“Xə zər do nan ma sı”), Xə zər Dövlət Də niz Neft da şı-
ma  Gə mi çi li yi (“Xə zər tan ker”) və Xə zər Dövlət Reyd Gə mi çi li-
yi (“Reyd tan ker”) fəa liy yət göstə rir di. Gə mi çi lik kol lek tiv lə ri nin 
nüvə si ni də niz çi süla lə ri nin ye tir mə lə ri, Xə zə ri “beş bar ma ğı” 
ki mi ta nı yan, zən gin təcrü bə yə və möhkəm ira də yə ma lik qo ca-
man də niz çi lər təş kil edir di. Əl bət tə, mütə xəs sis lə rin sa yı da ha 
çox ola bi lər di. La kin tə əssüf lər ol sun ki, rep res si ya il lə ri Xə zər 
də niz çi lə ri nin, də niz nəq liy ya tı sa hə sin də ça lı şan yüksə kix ti-
sas lı mütə xəs sis lə rin sı ra la rı nı sey rəlt miş di.

Təcrü bə li də niz çi lə rə eh ti yac böyük idi. Çünki müha ri bə nin 
çə tin sı naq il lə ri də niz çi lər qar şı sın da tez-tez mürək kəb və tə-
xi rə sa lın maz həl li ni tə ləb edən mə sə lə lər qo yur du.

Fakt: 1941-ci ilin okt yabr-no yabr ay la rın da Ma haç qa la  li ma nın da və-
ziy yət həd dən ar tıq ağır laş mış dı. Bu ra da  iki ay ər zin də təx liy yə edil miş 
in san la rın sa yı de mək olar ki, də yiş məz – 40 min ci va rın da qa lır dı. On la rı 
kri tik və ziy yət dən çı xar maq, həm də li ma nı tez lik lə bo şalt maq üçün gündə 
ən azı 5000 nə fər da şın ma lı idi. Bu say da in sa nı da şı maq üçün nə sər ni-
şin, nə də qu ru yük gə mi lə ri var dı. Gə mi çi lik bu mə sə lə ni ”Azər bay can”, 
“A.Jda nov”, “ÜKP(b)” ki mi iri ton naj lı tan ker lər dən is ti fa də et mək lə həll et-

Krasnovodsk (Turkmenbashi since 1993), while evacuated civilian 
population from Astrakhan, Makhachkala and Baku, industrial 
enterprises from the occupied territories, as well as wheat and 
other material resources were shipped to Krasnovodsk. The 
bulk cargo sent from the Caucasus to the Central Asian military 
plants also had a big share in transportation. The Caspian 
marine traffic served as a communication channel of particular 
importance for the whole country.

At that time, there were three shipping companies operating 
in the Caspian Sea: Caspian State Dry Cargo Company (Khazar 
donanmasi), Caspian State Oil Tanker Company (Khazartanker) 
and Caspian State Raid Shipping Company (Reydtanker). The 
core of vessel crews consisted of seamen from seafarer families, 
people with great experience, skill and practical knowledge. 
The number of seafarers could have certainly been more. 
Unfortunately, however, the Great Purge had destroyed many 
highly skilled specialists in the sphere of marine transport.

There was a great need for experienced seafarers. During 
the terrible years of the war, seafarers often faced problems 
requiring complicated and urgent solutions.

The facts: The situation in the port of Makhachkala in October-
November of 1941 was escalated. The number of evacuations during the two 
months was almost unchanged, about 40,000. At least 5,000 people were 
to be transported daily to finish the evacuation and unload the port. There 
was not sufficient number of passenger or cargo vessels to cope with this 

Barge unloading in the Baku port, 1941

Bakı limanında tankların barjdan boşaldılması, 1941-ci il.
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Gəmidə quraşdırılmış zenit topu

Zenith cannon installed on the vessel
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number of people. The Company solved the problem by using high-tonnage 
tankers such as “Azerbaycan”, “A.Zhdanov” and “VKP(b)”. Each tanker took 
4,500–5,000 people on their board. Not so easy, those trips were however 
the only way out; people could tolerate as the sea voyages required relatively 
short time.

During the first six months of 1941, oil tankers carried 102,799 people 
during 27 voyages, onlythe tanker “A.Zhdanov” transported 33,150 people 
during 7 voyages.

In the summer of 1942, the situation in the Caspian Sea became 
more complicated. There were fierce battles for Stalingrad and 
the Caucasus. The fascists seeked to secure access to the Caspian 
Sea by capturing the Volga, the important water artery of USSR.

The Caspian basin was the main transport hub connecting 
the European part of the Soviet Union with Central Asia and 
Iran. Closeness to oil fields, precious salt deposits and c otton 
regions, ease of supply of lumber, industrial equipment and 
agricultural products to the Caspian via the Volga would further 
increase its importance in terms of transportation. Geographic 
location, 30,000 square kilometers and 7,000 kilometers a long 
coastline enabled regular and intensive traffic among the ports 
of Astrakhan, Baku, Guryev (present-day Aktau), Makhachkala, 
Krasnovodsk, Bautino, Astara, Port Ilich (present-day Liman 
city in Lankaran). As the Caspian occupied an important place in 
the economic life of the Soviet Union, the basin remained in the 
special focus of the German military command. This focus was 
closely linked to another factor: the Caspian fleet had a serious 
impact on the situation at the Soviet-German front, having 
successfully solved its tasks.

Therefore, from that period the nazis increased the number 
of air strikes on the Volga–Caspian line. In order to shield the 
fleet from the massive aviation strikes of the adversary, zenith 
cannons and machine guns were installed on vessels.

Although this measure reduced casualties amongst vessels 
and crew, the Germans continued bombings of fleet because of 
the strategic importance of the transported cargo.

In 1943, the tanker “Agamali Oglu” that brought 10,000 tons 
of gasoline to Astrakhan, was exposed to the merciless strikes 
by the Germans. The tanker`s experienced captain, A.Rajabov, 
despite serious wounds, remained aboard as long as he could 
and did not allow the vessel to be destroyed with his accurate 
and timely commands.

di. Tan ker lə rin hər bi ri öz bor tu na 4500–5000 nə fər götürürdü. Sə fər lər 
asan ol ma sa da, bu, ye ga nə çı xış yo lu idi və də niz lə ke çid nis bə tən az vaxt 
tə ləb et di yin dən in san lar ona da vam gə ti rir di lər.

1941-ci ilin qan lı al tı ayı ər zin də neft da şı yan gə mi lər 27 reys edə-
rək 102799 nə fər da şı mış dı. Tək cə “A.Jda nov” tan ke ri 7 reys ər zin-
də 33 150 nə fər da şı ya bil miş di.

1942-ci ilin ya yın da Xə zər də və ziy yət xey li mürək kəb ləş miş-
di. Sta linq rad is ti qa mə tin də və Qaf qaz uğ run da qız ğın döyüşlər 
ge dir di. Fa şist lər SSRİ-nin mühüm su ar te ri ya sı nı – Vol qa nı ələ 
ke çir mək lə Xə zə rə çı xış la rı nı tə min et mək is tə yir di lər. 

Hövzə So vet İt ti fa qı nın Av ro pa his sə si ni Or ta Asi ya və İran-
la bağ la yan əsas nəq liy yat qov şa ğı idi. Neft ya taq la rı na, qiy mət li 
duz və pam bıq ra yon la rı na ya xın lı ğı, Vol qa ilə Xə zə rə me şə ma-
te ri al la rı nın,  sə na ye ava dan lıq la rı nın və kənd tə sərrü fa tı məh-
sul la rı nın gə ti ril mə si nin asan lı ğı  nəql ba xı mın dan onun əhə-
miy yə ti ni da ha da ar tı rır dı. Coğ ra fi cə hət dən əl ve riş li yi, 30 min 
kvad rat ki lo metr sa hə yə və 7 min ki lo metr uzun luq da sa hil xət-
ti nə ma lik ol ma sı gə mi lə rə hövzə li man la rı – Həş tər xan, Ba kı, 
Qur yev (indiki Aktau), Ma haç qa la, Kras no vodsk, Bau ti no, As ta ra, 
Port İliç  (Lənkəranda indiki Liman şəhəri ) ara sın da müntə zəm 
və in ten siv hə rə kət et mə yə im kan ve rir di. So vet İt ti fa qı nın iq-
ti sa di hə ya tın da önəm li yer tu tan Xə zə ri al man-fa şist ko man-
dan lı ğı xüsu si diq qət də sax la yır dı. Bu diq qət həm də baş qa bir 
amil lə sıx bağ lı idi: Xə zər nəq liy yat do nan ma sı öhdə si nə düşən 
mühüm mə sə lə lə ri uğur la həll et mək lə so vet-al man cəb hə sin-
də ki və ziy yə tə cid di tə sir göstə rir di.

Odur ki, fa şist lər sözüge dən ta rix dən baş la ya raq Vol qa – Xə-
zər xət tin də ha va bas qın la rı nın sa yı nı ar tır dı lar. Nəq liy yat do-
nan ma sı nı ar tıq kütlə vi hal alan düşmən avia si ya sı nın həm lə lə-
rin dən qo ru maq məq sə di ilə gə mi lə rin göyər tə sin də ze nit top 
və pu lem yot la rı qu raş dır ma ğa baş la dı lar.

Bu təd bir gə mi və he yət it ki si ni azalt ma ğa im kan ver sə də, da-
şı nan yüklə rin stra te ji əhə miy yə ti ni nə zə rə alan fa şist lər nəq-
liy yat do nan ma sı nı is rar la bom bard man edir di lər.

1943-cü il də Həş tər xa na 10000 ton ben zin gə tir miş iri ton naj lı 
“Ağa ma lı oğ lu” tan ke ri  al man fa şist lə ri nin aman sız avia zər bə-
lə ri nə mə ruz qal mış dı. Hə min ha va hücu mun da təcrü bə li ka pi-
tan Ə.Rə cə bov cid di ya ra la nıb kon tu zi ya al ma sı na bax ma ya raq, 
dözə bil di yi qə dər ka pi tan körpüsündə qa lıb, ope ra tiv və də qiq 
əmr lə ri ilə gə mi ni məhv ol ma ğa qoy ma mış dı.
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“Ağamalı oğlu” tankerində hava hücumu nəticəsində başlanan yanğın 

A fire that broke out as a result of an air attack on the tanker “Agamali Oglu”



Əlibala Ələkbər oğlu Rəcəbov
(1879 – 1953)

Əli ba la Ələk bər oğ lu Rə cə bov Ba kı da də niz çi ailə sin də ana-
dan olub. 

1922-ci il dən Xə zər Də niz Gə mi çi li yin də fəa liy yə tə baş la yıb. 
Ma hir, qə za sız üzən ka pi tan ki mi məş hur la şıb. Ke çən əs rin 
30-cu il lə rin də “Kras no ye Sor mo vo” gə mi qa yır ma za vo du nun 
Xə zər Də niz Gə mi çi li yi üçün in şa et di yi iri ton naj lı 11 tan ker-
dən bi ri nin – “Ağa ma lı oğ lu”nun (1931-ci il də in şa olu nub) 
süka nı ona eti bar edi lib. Ə.Rə cə bov fa si lə siz on iki il bu gə-
mi də ka pi tan iş lə yib və bir çox ye ni lik lə rə im za atıb. Tan ke rin 
dörd bo ru va si tə si lə dol du rul ma sı tək li fi ni o ve rib, yükgötürmə 
qa bi liy yə ti ni ar tı ran ilk ka pi tan lar dan olub. 

 Böyük Və tən müha ri bə si il lə rin də “Ağa ma lı oğ lu”nun he yə ti cə sur ka pi-
ta nın rəh bər li yi ilə ən çə tin tap şı rıq la rın öhdə sin dən la yi qin cə gə lib. 

1936-cı il dən Əmək Qəh rə ma nı olan Ə.Rə cə bov iki də fə Le nin or de ni, 
“Qır mı zı Əmək Bay ra ğı” və “Şə rəf ni şa nı” or den lə ri,  “Qaf qa zın müda fiə-
si nə görə” və “1941–1945-ci il lər də Böyük Və tən müha ri bə sin də Al ma ni ya 
üzə rin də qə lə bə yə görə” me dal la rı ilə təl tif edi lib. “Də niz Do nan ma sı nın 
Fəx ri iş çi si” adı na, SSRİ Ali So ve ti nin, SSRİ  Də niz Do nan ma sı Na zir li-
yi nin fəx ri fər man la rı na la yiq görülüb. 1944-cü il dən fər di tə qaüdçü olub.

Alibala Alakbar oglu Rajabov
(1879 – 1953)

Alibala Alakbar oglu Rajabov was born in a seafare`s  
family in Baku.

He started his career in the Caspian Shipping Company 
in 1922 and soon became known as a skillful and no-
accident captain. He was captain of tanker “Agamali Oglu” 
(built in 1931), one the 11 tankers built by the Krasnoye 
Sormovo Shipyard for the Caspian Shipping Company in 
the 1930s. A.Rajabov worked as a captain on this vessel for 
twelve years and initiated many innovations. He offered to 
fill the tanker with four pipes and  thus was one of the first 
captains to increase the load capability.

During the Great Patriotic War, the crew of “Agamali Oglu” led by the 
brave captain was able to overcome the most difficult tasks.

Hero of Labor since 1936, A.Rajabov was awarded two Orders of Lenin, 
the Order of the Red Banner of Labor and the Order of Honor, medals “For 
the Defense of the Caucasus” and “For the Victory over Germany in the 
Great Patriotic War of 1941–1945”. Honored Officer of the Marine Fleet, he 
received diplomas of the USSR Supreme Soviet and Ministry of the Marine 
Fleet and was allocated an individual stipend in 1944.
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Şövkət Şahbaz qızı Səlimova
(1920 – 1999)

Şövkət Şah baz qı zı Sə li mo va 1920-ci il de kab rın 25-də La-
hıc kən din də ana dan olub. Ata sı Şah baz ki şi son ra dan ço xu-
şaq lı ailə si ilə Ba kı nın Şu ba nı kən di nə köçüb. 

Onu şaq lı ailə nin il ki olan Şövkət mək təb li ikən avia mo-
del çi lər dər nə yi nə üzv ya zı lıb. 1935-ci il də Mosk va da avia-
mo del çi lə rin top la nı şın da iş ti rak edib. Ha zır la dı ğı mo del 
ümu mit ti faq re kor du ye ni lə yib və da ha üç il ona bi rin ci li yi 
əl də sax la maq im ka nı ve rib. Bun dan son ra Ş.Sə li mo va pla-
ner də ilk uçu şu nu hə ya ta ke çi rib. La kin  tə sadüf onun pe şə 
se çi mi ni də yiş di rib.

Jur nal da ilk qa dın uzaq sə fər lər ka pi ta nı An na Şe ti ni na-
nın fo to su nu gördükdən son ra o da ka pi tan ol maq qə ra rı na gə lib. Mək təb-
də təh si li ni ba şa vu ran ki mi sə nəd lə ri ni Ba kı Su Nəq liy ya tı Tex ni ku mu nun 
“Gə mi sürücüsü” fakül tə si nə ve rib. Əmək fəa liy yə ti nə Odes sa Də niz Gə mi-
çi li yi nin  uzaq sə fər lə rə çı xan “Ser qo” gə mi sin də ka pi ta nın üçüncü kömək-
çi si ki mi baş la yıb. Hind və At lan tik oke an la rın da, Ara lıq, Ya pon və Qır mı zı 
də niz lər də üzüb. Ş.Şah ba zo va öz də ya nə ti, əz mi, bi li yi və qə tiy yə ti ilə he yə-
tin də rin hörmə ti ni  qa za nıb.

Ba kı ya qa yı dan dan son ra Xə zər də ka pi tan iş lə yib. Müha ri bə baş la yan-
da “Dnepr” gə mi si nin ka pi ta nı olub. Od lu-alov lu il lər də ki şücaə ti “Qır mı zı 
Ul duz” or de ni, “Qaf qa zın müda fiə si nə görə” və  “1941–1945-ci il lər də Böyük 
Və tən müha ri bə sin də Al ma ni ya üzə rin də qə lə bə yə görə” me dal la rı ilə qiy-
mət lən di ri lib.

Fakt: 1942-ci il də tək cə “Xə zər tan ker”in gə mi lə rin də 523 qa dın iş lə yib. 
Bu,  ida rə nin üzən he yə ti nin dörddə bir his sə si idi.

Shovkat Shahbaz gyzy Salimova
(1920 – 1999)

Shovkat Shahbaz gyzy Salimova was born on 25 December 
1920 in the village of Lahij. The large family she belonged to 
later moved to the village of Shubani, Baku.

The eldest child in family, Shovkat joined the Aviation 
Designers Association and took part in the association`s team 
gathering in Moscow in 1935. Her model renewed the all-
Union record which remained for another three years. After 
that, Salimova performed her first fight on a glider. But an 
incident changed her professional choice.

After seeing in a magazine a photo of Anna Shetinina, 
the first female captain of long voyages, Shovkat decided 

to become a captain. Upon graduation from high school, she applied the 
Ship Nagivating Faculty at the Baku Maritime School. Shovkat started 
her career as Third Assistant Captain on board of the “Sergo”, an Odessa 
Shipping Company`s vessel. She sailed in the Indian and Atlantic oceans, 
the Mediterranean, Japanese and Red Seas. Shovkat gained deep respect of 
the staff thanks to her will, determination, knowledge and confidence.

After returning to Baku, she worked as a captain in the Caspian Sea. 
Shovkat was captain of the vessel  “Dnepr”, when the war broke out. Due 
to her courage, Shovkat was awarded the Order of the Red Star, the medals 
“For the Defense of the Caucasus” and “For the Victory over Germany in the 
Great Patriotic War 1941–1945”.

The facts: In 1942, 523 women were employed only in Khazartanker 
(Caspian Tanker) vessels, making up a quarter of the entire sailing crew.

Azerbaijan`s first female captain, Shovkat Shahbaz gyzy 
Salimova once resisted twelve German fighter aircrafts. 

Azər bay ca nın ilk qa dın ka pi ta nı Şövkət Şah baz qı zı Sə li mo va-
ya da bir də fə yə on iki al man qı rı cı sı nın həm lə si ni dəf et mək 
la zım gəl miş di.

The tanker “Sergo”, where Salimova started working

Ş.Səlimovanın əmək fəaliyyətinə başladığı “Serqo” tankeri.
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Böyük Və tən müha ri bə si il lə rin də Xə zər nəq liy yat do nan ma-
sı nın fəa liy yə ti nə nə zər sa lar kən də niz çi lə rin, li man və gə mi tə-
mi ri za vod la rı iş çi lə ri nin kütlə vi qəh rə man lı ğı nın şa hi di olur san. 
Bu, müha ri bə dövrü üçün xa rak te rik olan mürək kəb şə ra it də və 
gə mi lə rin, tə mir va si tə lə ri nin, ix ti sas lı kadr la rın kəs kin ça tış ma-
dı ğı bir vaxt da sa də cə mil yon ton lar la yükün və təx liy yə edi lən 
min lər lə in sa nın da şın ma sı de mək de yil. Bu, is tə ni lən ha va şə-
rai tin də təhlü kə li yüklə ge cə-gündüz də ni zə çı xan, 5–6 ay tə mi rə 
da yan ma dan – elə sə fər vax tı zə də və na saz lıq la rı ara dan qal-
dı ran, müha ri bə yə get miş də niz çi lə rin də işi ni görən, aman sız 
avia həm lə lə rə mə ruz qa lan və bütün bu çə tin lik lə rə rəğ mən öz 
sə riş tə, ba ca rıq və bi lik lə ri nin he sa bı na bir çox ye ni lik lə rə im-
za at maq la QƏ LƏ BƏ ni ya xın laş dı ran in san la rın göstər dik lə ri 
şücaə tin böyüklüyüdür.  

Xə zər də niz çi lə ri dünya təcrü bə sin də ilk də fə ola raq neft lə 
dol du rul muş sis tern lə ri gə mi lə rin ye də yi nə alıb apa rıb lar. Bu 
üsul la  Ma haç qa la dan Kras no vods ka hər bi ri nin ağır lı ğı beş ton 
olan neft çən lə ri də da şı nıb.

Be lə mə sə lə lə rin həl lin də gə mi in şa sı mühən dis lə ri nin, gə mi 
tə mi ri za vod la rın da ça lı şan ix ti ra çı la rın və sə mə rə ləş di ri ci lə rin 
əmə yi ni, ha be lə qo ca man və təcrü bə li ka pi tan la rın sə riş tə və ba-
ca rı ğı nı xüsu si lə qeyd et mək la zım dır. Da şı nan yüklə rin çox lu ğu, 
müxtə lif li yi, qa ba ri ti və çə ki si bu in san lar dan mövcud ton na jın 
da ha sə mə rə li is ti fa də si ni, yüklə rin fərq li qab laş dı rıl ma sı nı, gə-
mi lə rin sürət və yükgötürmə qa bi liy yə ti ni ar tır ma ğı və ya ye ni 
da şı ma üsul la rı ax tar ma ğı tə ləb edir di.

Gə mi in şa sı üzrə ilk ix ti sas lı azər bay can lı mühən dis Mus ta fa 
İmam Əli nin rəh bər li yi ilə pe şə kar lar dan iba rət ko mis si ya bu ki-
mi mə sə lə lə rin həl li ilə fə al məş ğul olur du.

One can clearly notice the heroism of seafarers and employees 
of ports and ship repair yards when examining the activities 
of the Caspian fleet during the Great Patriotic War. It does 
not simply mean transporting millions of tons of cargo and 
thousands of evacuated people while lacking vessels, repair tools 
and qualified personnel in the difficult period. It is the greatness 
of those people who drew the VICTORY closer by sailing day and 
night, uninterruptedly for months (doing the repair works in the 
sea), replacing professional seafarers sent to the front, facing 
cruel air strikes and initiating so many innovations.

For the first time in the global experience, Caspian seafarers 
tugged oil-filled cisterns. Oil tanks, each weighing five tons were 
transported this way from Makhachkala to Krasnovodsk.

It is necessary to emphasize the competence and ability of 
shipbuilding engineers, inventors employed in shipbuilding 
plants and and their efficient ideas, as well as older and 
experienced captains. The multitude, diversity, size and weight 
of cargo required the effective use of existing tonnage, different 
types of packing, increase of pace and loading capacity of vessels 
and/or search for new transportation methods.

Established by Mustafa Imam Ali, the first qualified Azerbaijani 
shipbuilding engineer, a commission of skilled engineers was 
actively involved in solving such issues.

Maritime transportation of oil cisterns

Neft sisternlərinin dənizlə daşınması



Mustafa İmam Əli  
(1905 – 1978)

Mus ta fa İmam Əli 1905-ci il də Ba kı da zi ya lı ailə sin də 
ana dan olub. 

Hə lə gim na zi ya da oxu yar kən gə mi lər lə cid di ma raq la nıb. 
1924-cü il də gə mi in şa sı mühən di si ol maq ar zu su ilə Ber li nə 
yo la düşüb. Bu ra da ən yax şı də niz tər sa nə lə ri nin və gə mi in-
şa sı üzrə təh sil ocaq la rı nın Kil və Dan ziq də (indiki Qdansk 
şəhəri) yer ləş di yi ni öyrə nib və yax şı is teh sa lat təcrü bə si nə 
ma lik ol ma ğın əhə miy yə ti ni nə zə rə ala raq Ki lə ge dib. Beş il 
“F.Krupp” kon ser ni nə məx sus gə mi tər sa nə si nin ema lat xa-
na la rın da və “Kla vit ter” za vo du nun gə mi in şa sı büro sun da 
fəh lə ki mi ça lı şıb. Ey ni za man da  ali tex ni ki mək tə bin gə mi 
in şa sı şöbə si nə da xil olub. 1932-ci ilin iyu nun da im ta han la rı uğur la ve rə rək 
gə mi in şa sı mühən di si dip lo mu alıb.

Müha ri bə il lə rin də Mus ta fa İmam Əli nin əvəz siz xid mət lə ri olub. Hə-
min dövrdə tez-tez ic ra sı çox mürək kəb, qey ri-stan dart ya naş ma tə ləb edən 
tap şı rıq la rı həll edib. Gününü de mək olar ki, gə mi tə mi ri za vod la rın da və 
Xə zər hövzə si nin li man la rın da ke çi rib. Stra te ji yüklər da şı yan gə mi lər 
kütlə vi avia həm lə lə rə mə ruz qal dı ğın dan, Mus ta fa çox vaxt təy ya rə ilə qə-
za  ye ri nə ge də rək gə mi lə rin tə mi ri mə sə lə si ni ye rin də cə həll edib. 

Müha ri bə nin so nun da Mus ta fa İmam Əli mühən dis-ma yor rütbə sin də 
SSRİ Də niz Do nan ma sı Na zir li yin dən göndə ri lən əmə li qru pun tər ki bin də 
xüsu si tap şı rı ğın ic ra sı ilə əla qə dar İt ti faq Nə za rət Ko mis si ya sı nın sə rən ca-
mın da olub. 1945-ci ilin 30 ap re lin dən 1946-cı ilin 15 iyu nu na dək Vya na və 
Bu da peşt də So vet Du nay Gə mi çi li yi nin gə mi lər lə təc hiz edil mə si nə, Du nay 
Hər bi Nəq liy yat İda rə sin də isə bat mış gə mi lə rin ça yın di bin dən qal dı rıl ma-
sı iş lə ri nə rəh bər lik edib.

Xüsu si tap şı rı ğın ic ra sın dan son ra Mus ta fa İmam Əli təcrü bə li mütə-
xəs sis ki mi Lat vi ya Gə mi çi li yi nə göndə ri lib, da ha son ra Le ninq rad da on il 
Bal tik Gə mi çi li yi nin Mər kə zi La yi hə-Konst ruk tor Büro sun da və da ha on 
il keç miş So vet İt ti fa qı mə ka nın da gə mi in şa sı üzrə ən nüfuz lu tə si sat da –
Aka de mik A.H.Krı lov adı na Mər kə zi El mi-Təd qi qat İns ti tu tun da baş konst-
ruk tor və zi fə sin də ça lı şıb. On lar la el mi işin, müxtə lif ix ti ra la rın müəl li-
fi olub. Ba kı – Kras no vodsk gə mi-bə rə ke çi din də ilk sə fə rə məhz Mus ta fa 
İmam Əli nin la yi hə lən dir di yi “So vet Azər bay ca nı” gə mi-bə rə si çı xıb. Böyük 
də niz lay ne ri “İvan Fran ko”, iri ton naj lı “So fi ya” tip li tan ker və di gər gə mi-
lə rin la yi hə lə ri nin də müəl li fi Mus ta fa İmam Əli olub.

Mustafa Imam Ali  
(1905 – 1978)

Mustafa Imam Ali was born into an intelligent family in 
Baku 1905.

He became seriously interested in vessels while still at 
gymnasium. In 1924, he set off to Berlin with a desire to 
become a shipbuilding engineer. Knowing that the best 
German shipbuilding yards were in Kiel and Danzig 
(modern-day Gdansk), he eventually ended up in Kiel to 
collect good experience. For five years, Mustafa worked in 
a F.Krupp shipyard and shipbuilding department of the 
Klawitter factory. Simultaneously, he entered the shipbuilding 
department of a higher technical school. Having successfully 

passed exams in June 1932, he received a shipbuilding engineer diploma.
Mustafa would frequently handle tasks requiring complicated and non-

standard approach. He spent almost all his time in shipbuilding yards 
and Caspian ports. As the strategic cargo vessels were exposed to massive 
aviation raids, Mustafa often settled the ship repair problems on-site.

At the end of the war, Mustafa Imam Ali, ranked major-engineer, was 
assigned a special mission of the USSR Ministry of the Marine Fleet. From 
30 April 1945 to 15 June 1946, he oversaw the projects on supplying the 
Soviet Danube Shipping Company with vessels in Vienna and Budapest, 
and taking the sunken ships out of the river at the Danube Military 
Transportation Company.

Following the special mission, Mustafa Imam Ali, an experienced 
specialist, was dispatched to the Latvian Shipping Company; later, he was 
employed at the Central Design and Construction Bureau of the Baltic 
Shipping Company, Leningrad for ten years and as chief designer at the 
A.H.Krylov Central Scientific Research Institute, the most prestigious 
shipbuilding facility in the former Soviet Union, for another ten years. He 
authored dozens of scientific works and various inventions. It was “Soviet 
Azerbaijan”, a ferry designed by Mustafa Imam Ali, that set for the first ever 
voyage on the Baku-Krasnovodsk ferry line. He also designed the great sea 
liner “Ivan Franko”, the “Sofia”-type high-tonnage tanker and other vessels.
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1942-ci ilin iyu lun da höku mə tin sə rən ca mı na əsa sən Ba kı dan 
Kras no vods ka bir ay ər zin də 100 pa ro voz və 500 də mir yo lu sis ter-
ni da şın ma lı idi.

Bu tap şı rı ğın ic ra sı mürək kəb olub, bir çox – bə rə ki mi is ti fa-
də edi lə cək gə mi lə rin se çi min dən baş la ya raq gə mi nin da ya nıq lı-
ğı, onu bə rə yə çe vir mək üçün görülə cək iş lə rin həc mi, li man lar da 
mövcud yüka şır ma körpülə ri nin az məs rəf lə ye ni dən qu rul ma sı 
ki mi amil lə rin nə zə rə alın ma sı nı tə ləb edir di.

Hər bi ri 100 to na dək olan pa ro voz la rın gə mi lə rə yüklə di lib-bo-
şal dıl ma sı üçün nə Ba kı, nə də Kras no vodsk li man la rın da qal dı rı cı 
me xa nizm lər və uy ğun yüka şır ma körpülə ri var dı. Be lə ki, pa ro-
voz la rı əv vəl cə iri və or ta ton naj lı tan ker lər də da şı ma ğı plan laş-
dır sa lar da, mövcud körpülə rin hündürlüyünü 5,5 met rə qə dər ar-
tır ma ğın la zım ol du ğu nu görüb, vaxt it ki si nə yol ver mə mək üçün 
barj lar dan is ti fa də et mək qə ra rı na gə lib lər. Barj la rı hündürlüyü 
2,7 metr olan körpülər dən də yüklə mək olar dı. 

Bun dan son ra “Pa ris Kom mu na sı” gə mi tə mi ri za vo dun da  “İz-
ma il”, “Re ni”, “Şu ba nı” və “Bay çu nas” ki mi barj lar da xüsu si iş lər 
görülüb: barj la rın dia met ral müstə vi si nə per pen di kul yar ola raq 
müva fiq ölçüdə də mir yo lu rels lə ri qu raş dı rı lıb. Ba kı li ma nın da da 
pa ro voz la rı bir ba şa bar ja yüklə mək məq sə di ilə körpüdə də mir 
yo lu rels lə ri bər ki di lib.

9 pa ro voz və 9 ten der lə yüklən miş “İz ma il” av qus tun 14-də Kras-
no vodsk da sə fə ri ni uğur la ba şa vu rub.

Son ra dan bu üsul la yüklü va qon la rı da şı ma ğa baş la yıb lar ki, bu 
da Xə zər də da şı ma la rın həc mi ni, li man la rın bu ra xı cı lıq qa bi liy yə-
ti ni də fə lər lə ar tır ma ğa im kan ve rib. Müha ri bə dövründə bu nun 
nə də rə cə də əhə miy yət kəsb et di yin dən yaz maq, yə qin ki, ar tıq-
dır. 

Müha ri bə nin so nu na dək Xə zər də niz çi lə ri bu ki mi bir çox 
mürək kəb tap şı rıq la rın öhdə sin dən müvəf fə qiy yət lə gə lə rək, fa-
şist Al ma ni ya sı üzə rin də Qə lə bə nin əl də olun ma sı na öz töhfə lə-
ri ni ve rib lər. On la rın fə da kar əmə yi diq qət siz qal ma yıb. İlk də fə 
1942-ci il iyu nun 4-də SSRİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin Fər ma nı 
ilə 498 nə fər höku mət və hər bi ko man dan lı ğın tap şı rıq la rı nı bütün 
çə tin lik lə rə bax ma ya raq vax tın da, ək sər hal lar da isə vax tın dan 
əv vəl la yi qin cə ic ra et dik lə ri nə və bu za man göstər dik lə ri şücaə tə 
görə SSRİ-nin or den və me dal la rı ilə təl tif edi lib. 1944-cü il də təl tif 
olu nan la rın sa yı ar tıq 788 nə fər olub. Təl tif olu nan lar dan 18 nə fər 
SSRİ-nin yüksək müka fa tı na – Le nin or de ni nə, 92 nə fər “Qır mı-
zı Əmək Bay ra ğı” və 84 nə fər “Qır mı zı Ul duz” or den lə ri nə la yiq 
görülüb.

In July 1942, 100 locomotives and 500 railway systems were to 
be transported from Baku to Krasnovodsk within one month, 
according to a governmental decree.

A complicated task, this mission had to consider several 
factors, such as the selection of vessels to be used as ferries, 
the strength of the vessels, the volume of the works, and the 
reconstrution of existing freight bridges at the ports with a low 
budget.

There were no lifting mechanisms and convenient loading 
bridges in the ports of Baku and Krasnovodsk for loading and 
unloading of steam locomotives, each weighing up to 100 tonnes. 
Although it was initially planned to carry locomotives on large- 
and medium-sized tankers, it was later decided to use barges to 
avoid the loss of time as the existing height of bridges needed 
to be increased up to 5.5 meters otherwise. The barges could be 
loaded from 2.7-meter-high bridges.

Special operations were performed at barges such as “Izmail”, 
“Reni”, “Shubani” and “Baychunas” at the Paris Commune 
Ship Repair Yard: rails were installed at the appropriate size 
perpendicular to the diameter of the barges. Rails were also 
installed at the port of Baku in order to load steam locomotives 
directly on the barges.

Loaded with 9 steam locomotives and 9 tenders, Izmail 
successfully completed its mission in Krasnovodsk on 14 August.

Subsequently, loaded wagons were transported this way, 
which increased the volume of transportations in the Caspian 
Sea and the portability of the ports several times. It is probably 
not necessary to explain the importance of such an increase 
during the war.

Having successfully accomplished such complicated 
assignments until the war`s end, the Caspian seafarers greatly 
contributed to the victory over Germany. Their self-sacrificing 
labor was appreciated. For the first time, on 4 June 1942, 498 people 
were awarded with Soviet orders and medals by the Decree of 
the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR, due to their 
timely and sometimes earlier execution of the assignments of 
the government and military command despite all the wartime 
difficulties. In 1944, the number of people awarded was 788, 
eighteen of which received the highest award of the USSR, the 
Order of Lenin, 92 – the Order of the Red Banner of Labor, 84 – 
the Order of Red Star.
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Məhərrəm Süleyman oğlu İsmayılov
(1878 – 1952)

Mə hər rəm Süley man oğ lu İs ma yı lov 1878-ci il də Ba kı da 
–  İçə ri şə hər də ana dan olub. Ba kı də niz çi lik si nif ə ri nin ilk 
azər bay can lı mə zu nu, də niz çi lər süla lə sin dən olan Süley-
man İs ma yıl oğ lu nun ikin ci oğul övla dı dır. Də niz çi lər nəs-
li nin ye tir mə si ki mi mat ros şa gird li yin dən gə mi ka pi ta nı na-
dək şə rəf i yol ke çib. 

Gənc Mə hər rəm “Gə mi sürücüsü” ix ti sa sı üzrə dip lom 
al dıq dan son ra müxtə lif gə mi lər də iş lə yib və bi li yi, ba-
ca rı ğı, tə vazö kar lı ğı ilə Xə zər də niz çi lə ri ara sın da böyük 
hörmət qa za nıb. 1918–1920-ci il lər də müstə qil Azər bay ca nın 
üçrəng li bay ra ğı al tın da üzmə yin se vin ci ni ya şa yıb. M.İs ma-
yı lov ca ni-dil dən ölkə si nin tə rəq qi si üçün ça lı şıb, gənc kadr la rı ha zır la ya-
raq on la rın ka pi tan ki mi fəa liy yət göstər mə lə ri nə na il olub...  

Azər bay can da so vet ha ki miy yə ti nin  qu rul du ğu ilk il lər də  Mə hər rəm 
İs ma yı lo va qar şı haq sız lıq lar ol sa da, təcrü bə li kadr la rın ça tış maz lı ğı onu 
iş dən uzaq laş dır ma ğa im kan ver mə yib. Əla qiy mət lər lə oxu ya raq uzaq sə-
fər lər ka pi ta nı dip lo mu nu Petroqradda (Sankt-Peterburqun 1914-1924-cü 
illərdəki adı) müda fiə et miş M.İs ma yı lo vun gə mi si, hət ta də ni zin tə latümlü 
vaxt la rın da be lə sə fə rə çı xıb. Cə sur ka pi ta nın adı 1942-ci il də ilk təl tif edi-
lən lər si ya hı sın da olub. M.İs ma yı lov öz işi, in sa ni key fiy yət lə ri və əməl lə ri 
ilə sa yı lıb-se çi lə rək, nə in ki Xə zər də, bütün keç miş So vet İt ti fa qı mə ka nın da 
ta nı nıb. 

Mə hər rəm Süley man oğ lu İs ma yı lo vun fəa liy yə ti yüksək də yər lən di ri lib – 
iki də fə Le nin or de ni nə, “Qır mı zı Əmək Bay ra ğı” or de ni nə, iki me da la la yiq 
görülüb, “Də niz Do nan ma sı nın Fəx ri iş çi si” olub.

Maharram Suleyman oglu Ismayilov
(1878 – 1952)

Maharram Suleyman oglu Ismayilov was born in 1878 
in Icherisheher, Baku. He was the second son of Suleyman 
Ismayil oglu, the first Azerbaijani graduate of the Baku 
Maritime School. As a descendant of seafarers, his career 
evolved from junior seaman to captain.

After receiving a diploma in ship navigating, Maharram 
worked on various vessels and gained great respect among 
his fellows thanks to his knowledge, skills and behaviour. He 
was honored to sail under the tricolor fag of the independent 
Azerbaijan in 1918–1920. Maharram Ismailov served for his 
country with all he could and also trained young personnel 

for captaincy...
Despite injustices against Maharram Ismayilov in the early years of the 

Sovietization in Azerbaijan, the shortage of experienced personnel kept him 
at work. Having studied with excellent marks and defended the diploma 
of captain of long voyages in Petrograd (name of Saint-Petersburg since 
1914 till 1924), Maharram Ismayilov would sail even in stormy times. The 
brave captain was among the first people who were awarded in 1942. He was 
known not only in the Caspian region, but all over the Soviet Union thanks 
to his diligence, personal qualities and deeds. 

Maharram Suleyman oglu Ismailov was highly appreciated: he was 
awarded the Order of Lenin twice, the Order of Red Banner of Labor and 
two medals. He was additionally named Honored Worker of the Fleet.
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Vəli Rəhim oğlu Rəhimov
(1904 – 1995)

Və li Rə him oğ lu Rə hi mov 1904-cü il də Cə nu bi Azər bay-
can da dünya ya göz açıb. 

Əmək fəa liy yə ti nə 1920-ci il də “Ka şen” gə mi sin də 2-ci də-
rə cə li mat ros ki mi baş la yan Və li Rə hi mov ta le yi ni hə mi şə-
lik Xə zər Də niz Gə mi çi li yi ilə bağ la yıb. 1932-ci il də “Gə mi 
sürücüsü” ix ti sa sı üzrə dip lom alıb. Hə min ta rix dən eti ba rən 
1938-ci ilə dək ka pi ta nın üçüncü, da ha son ra ikin ci kömək çi si 
iş lə yib. Öz sə yi, ba ca rı ğı və dər ra kə si ilə ka pi tan lı ğa yüksə-
lib. 1938-ci il dən 1945-ci ilə dək müxtə lif gə mi lə rin, o cümlə-
dən Böyük Və tən müha ri bə si il lə rin də iri ton naj lı “Sta lin”, 
“Ko min tern”, “Pro fin tern” tan ker lə ri nin ka pi ta nı olub. Sə mə-
rə li fəa liy yə ti nə, döyüş tap şı rıq la rı nın ic ra sın da göstər di yi fə da kar lı ğa görə 
“Qır mı zı Ul duz” or de ni, ha be lə, “Əmək rə şa də ti nə görə”, “Qaf qa zın müda-
fiə si nə görə”, “1941–1945-ci il lər də Böyük Və tən müha ri bə sin də Al ma ni ya 
üzə rin də qə lə bə yə görə” me dal la rı ilə təl tif olu nub. 

Müha ri bə dən son ra V.Rə hi mov doq quz il ha mi ka pi tan ki mi ça lı şıb. 
Özünə qar şı tə ləb kar lı ğı ilə se çi lən ira də li və mə su liy yət li Və li Rə hi mo vun 
sə mə rə li fəa liy yə ti 1952-ci il də Le nin or de ni ilə də yər lən di ri lib. “Də niz Do-
nan ma sı nın Fəx ri iş çi si” adı na la yiq görülüb.

Də rin bi li yə, zən gin təcrü bə yə ma lik olan Və li Rə hi mov son ra lar Gə mi-
çi lik rəi si nin do nan ma nın is tis ma rı üzrə müa vi ni, Ba kı li ma nı nın ka pi ta nı 
iş lə yib – ümu mi lik də Xə zər Də niz Gə mi çi li yin də 55 il 6 ay 3 gün ça lı şıb.

Vali Rahim oglu Rahimov 
(1904 – 1995)

Vali Rahim oglu Rahimov was born in 1904 in South 
Azerbaijan.

Having started his career as a second-class seaman on the 
board of “Kashen” in 1920, Vali Rahimov linked his life with 
the Caspian Shipping Company for good. In 1932, he received 
a diploma in ship navigating. From 1932 to 1938, he worked 
as the third and then second assistant captain. With his skills 
and intelligence, Vali Rahimov rose to captain position. In 
1938–1945, he captained various vessels, including high-
tonnage tankers such as “Stalin”, “Komintern” and “Profintern”. 
For his persistence and performance of combat duties he was 

awarded the Order of Red Star and medals “For Labor”, “For Defense of 
Caucasus” and “For the Victory over Germany in the Great Patriotic War 
1941–1945.”

After the war V.Rahimov worked as a port-captain for nine years. The 
effective activity of Vali Rahimov was assessed in 1952 with the Order of 
Lenin. He was titled Honored Officer of the Fleet.

Possessing deep knowledge and rich experience, Veli Rahimov later 
worked as Deputy Chief for Operations at the Company and as the captain 
of the port of Baku. He worked for Caspian Shipping Company totaly 55 
years, 6 months and 3 days. 



62

Mirzağa Ağaverdi oğlu Xanməmmədov
(1902–1983)

Mir za ğa Ağa ver di oğ lu Xan məm mə dov 1902-ci il də Ba kı 
şə hə rin də  dünya ya göz açıb.    

Əmək fəa liy yə ti nə on üç ya şın da baş la yıb. Əmək se vər və 
fə al ic ti ma iy yət çi olub. 1920-ci il də kom mu nist par ti ya sı sı-
ra la rı na qə bul edi lib. 1922-ci il də par ti ya mək tə bi nə göndə ri-
lib. 1924-cü il də Mir za ğa Xan məm mə dov par ti ya sə fər bər li yi 
üzrə So vet Or du su sı ra la rın da xid mə tə ge dib və 1938-ci ilə-
dək si ya si rəh bər və zi fə sin dən his sə ko man di ri və zi fə si nə dək 
yüksə lib. 

1938-ci il də So vet Or du su sı ra la rın dan tər xis edil dik dən 
son ra rəh bər par ti ya və tə sərrü fat işin də ça lı şıb. Böyük Və tən 
müha ri bə si baş la yan da Xə zər də qu ru yük gə mi çi li yi nin –  “Xə zər do nan-
ma”nın  si ya si şöbə si nə rə is  tə yin edi lib.

  1941-ci ilin okt yab rın da cəb hə də və ziy yə tin ağır laş ma sı ilə Xə zər də ni zi 
Şi ma li Qaf qaz la Za qaf qa zi ya nı Or ta Asi ya ya bir ləş di rən əsas ma gist ra la çev-
ri lir və yükda şı ma la rın həc mi də fə lər lə ar tır. Ya ran mış və ziy yət dən çıx maq 
üçün SSRİ Də niz Do nan ma sı nın Xalq Ko mis sar lı ğı hövzə də iki gə mi çi li yi – 
“Xə zər do nan ma” ilə “Xə zər tan ker”i va hid rəh bər lik dən ida rə et mək ba rə də 
28.10.1941-ci il ta rix li əmr ve rir. Gə mi çi lik lə rə rəh bər lik bu və zi fə ilə bə ra bər,  
SSRİ Də niz Do nan ma sı Xalq Ko mis sa rı nın müa vi ni və zi fə si ni ye ri nə ye ti rən 
F. A. Mat yu şe və tap şı rı lır. Gə mi çi lik lə rin si ya si şöbə lə ri də bir ləş di ri lir və rə is 
və zi fə si nə öz işi ilə fərq lə nən  M. Xan məm mə dov tə yin edi lir.  

Mir za ğa Ağa ver di oğ lu nu hə min dövrdə hə mi şə tan ker lər də görmək olur-
du. O, gə mi he yət lə ri ilə görüşür, on la rı ruh lan dı rır, cəb hə üçün ya na ca ğın  
əhə miy yə ti ni on la ra ba şa sa lır dı. 

Mə sul və zi fə si nin öhdə sin dən ba ca rıq la gə lən M. Xan məm mə dov   1942-ci 
il də “Şə rəf ni şa nı” or de ni, 1944-cü il də “Qır mı zı Əmək Bay ra ğı” or de ni və 
“Qaf qa zın müda fiə si nə görə” me da lı, 1945-ci il də  “1941-1945-ci il lər də Böyük 
Və tən müha ri bə sin də Al ma ni ya üzə rin də qə lə bə yə görə” və  “1941-1945-ci 
il lər də Böyük Və tən müha ri bə sin də fə da kar əmə yə görə”  me dal la rı ilə təl tif 
edi lib. 

Müha ri bə dən son ra “Xə zər do nan ma”da fəa liy yə ti ni da vam edən Mir za ğa 
Ağa ver di oğ lu nu 1952-ci il də SSRİ Də niz Do nan ma sı Aka de mi ya sı na oxu-
ma ğa göndə rir lər. Aka de mi ya nı bi tir dik dən son ra o, 1954-cü ilin okt yab rın-
da Xə zər Dövlət Də niz Gə mi çi li yi nin rəi si tə yin olu nur. 1956-cı il də Gə mi-
çi lik ye ni dən təş kil edi lir və gə mi tə mi ri za vod la rı da onun ta be li yi nə ve ri lir. 
M. Xan məm mə dov hə min ta rix dən 1965-ci ilin may ayı na dək gə mi çi li yin 
rə is müa vi ni iş lə yir. 

“Də niz Do nan ma sı nın Fəx ri iş çi si”,  də fə lər lə Ba kı şə hər zəh mət keş lə ri So-
ve ti nin və Azər bay can SSR Ali So ve ti nin de pu ta tı,  1965-ci il dən eti ba rən İt-
ti faq əhə miy yət li fər di tə qaüdçü olan Mir za ğa Ağa ver di oğ lu Xan məm mə dov 
1983-cü il də dünya sı nı də yi şib.

Mirzaga Agaverdi oglu Khanmammadov
(1902–1983)

Mirzaga Agaverdi oglu Khanmammadov was born in Baku 
in 1902.  He lost his parents at early age..  

Aged 13 Mirzaga started working. An industrious and 
active person, he was accepted in the Communist Party in 
1920. Two years later he was sent to a Party school. In 1924, 
Mirzaga went to serve in the Soviet Army as party of Party 
mobilization and was promoted to a position of a military 
unit commander until 1938. 

 After his discharge from the Soviet Army in 1938, Mirzaga 
worked in party and economic sector. When the Great Patriotic 
War broke out, he was appointed chief to the political division 

of the Khazardonanma (Caspian Fleet). 
Due to the difficult situation in the frontline, Caspian Sea had become 

the major artery connecting the North Caucasus and Transcaucasia to 
Central Asia by October 1941; thus, the volume of cargo rose several times. 
In this regard, the USSR People’s Commissariat of Marine Fleet issued a 
decree on October 28, 1941, to control from one center two feet units in 
the Caspian basin: Khazardonanma (Caspian Fleet) and Khazartanker 
(Caspian Tanker). The political divisions of the feets were also merged, 
while M.Khanmammadov was appointed head to the new division.

During the war, M.Khanmammadov would frequently visit tankers, meet 
and motivate crews, explain to them the importance of the carried fuel for 
the front. 

Thanks to his skilfull performance, M.Khanmammadov was awarded the 
Order of the Badge of Honor in 1942, the Order of the Red Banner of Labor 
and the Medal for the Defense of the Caucasus in 1944, the Medals For the 
Victory over Germany during the Great Patriotic War 1941-1945 and For 
Selfess Labor in the Great Patriotic War 1941-1945 in 1945. 

Continuing his post-war career with the Caspian Fleet, 
M.Khankmammadov was sent to study in the USSR Marine  Academy in 
1952. Upon his graduation, he  was appointed chief of the Caspian Shipping 
Company in October 1954. In 1956, the Company was reorganized, while 
shipyards were also subordinated to it. From that date M. Khankmammadov 
worked as deputy chief of the Company till May 1965.

The “Honored Officer of the Fleet”, he was repeatedly elected as a member 
of the Baku City Council and the Supreme Soviet of the Azerbaijan SSR. 
Retired in 1965, Mirzagha Khanmammadov passed away in 1983.



Fətulla Həsən oğlu Fətullayev 
(1915 – 1995)

Fə tul la Hə sən oğ lu Fə tul la yev 1915-ci il də Or co ni kid ze (in-
di ki Vla di qaf qaz) şə hə rin də ana dan olub. 

1936-cı il də Ba kı Də niz çi lik Tex ni ku mu nu “Uzaq sə fər lər 
gə mi sürücüsü” ix ti sa sı üzrə bi ti rib və Xə zər Də niz Gə mi çi li-
yi nin gə mi lə rin də fəa liy yə tə baş la yıb. Özünə qar şı tə ləb kar-
lı ğı ilə se çi lən gənc Fə tul la tez lik lə də niz çi lər ara sın da nüfuz 
qa za nıb. Neft do nan ma sı nın qa baq cıl la rın dan olub. 

F.Fə tul la ye vin li der lik key fiy yət lə ri və təş ki lat çı lıq qa bi liy-
yə ti Böyük Və tən müha ri bə si il lə rin də özünü xüsu si lə bi ru-
zə ve rib. 1942-ci il də ka pi tan körpüsünə qal xıb. Müha ri bə 
il lə rin də iri ton naj lı “ÜKP(b)” tan ke rin də böyük ris ki olan 
yüklə rin – hər bi sur sa tın,  döyüş tex ni ka sı nın və ya na ca ğın da şın ma sı nı 
hə ya ta ke çi rib. Də fə lər lə avia həm lə lə rə mə ruz qa lıb və hər də fə ka pi tan 
ki mi xüsu si ba ca rıq və şüca ət göstə rib.

Müha ri bə dən son ra kı il lər də F.Fə tul la yev tan ker lər də iş lə mək də da vam 
edib. Gə mi he yə ti nin üzvlə ri nə tə ləb kar ol du ğu qə dər də diq qət cil olan ka-
pi tan qa baq cıl əmək me tod la rın dan is ti fa də edə rək böyük nai liy yət lər əl də 
edib. Xə zər də nef tin ye ni xət lər lə – “Neft Daş la rı”ndan və “Çə lə kən”dən 
da şın ma sın da fə al iş ti rak edib. İyir mi il ha mi ka pi tan ki mi do nan ma üçün 
təcrü bə li kadr lar ha zır la yıb. 

F.Fə tul la ye vin fə da kar əmə yi “Qır mı zı Ul duz” və “Okt yabr İn qi la bı” or-
den lə ri, “Qaf qa zın müda fiə si nə görə”,  “1941–1945-ci il lər də Böyük Və tən 
müha ri bə sin də Al ma ni ya üzə rin də qə lə bə yə görə”, “Əmək rə şa də ti nə görə” 
və “Əmək də fərq lən mə yə görə” me dal la rı ilə qiy mət lən di ri lib. “Də niz Do-
nan ma sı nın Fəx ri iş çi si” və  “Xə zə rin ve te ra nı”  olub.

Fatulla Hasan oglu Fatullayev 
(1915 – 1995)

Fatulla Hasan oglu Fatullayev was born in 1915 in 
Ordjonikidze (present-day Vladikavkaz).

In 1936, he graduated from Baku Maritime School a ship 
navigator and started his career on the vessels of the Caspian 
Shipping Company. A self-demanding person, young Fatulla 
soon gained respect among seafarers and became one of the 
pioneers of the oil feet.

F.Fatullayev displayed striking leadership and 
organizational skills during the Great Patriotic War. In 
1942, he became a captain.  During  the war, F.Fatullayev 
transported military cargo, such as weaponry, military 

equipment and fuel, on the high-tonnage tanker “VKP(b)”. He demonstrated 
bravery against repeated air strikes.

F.Fatullayev continued working in tankers after the war. Both demanding 
and careful to his crew members, the captain earned great successes by using 
cutting-edge methods. He actively participated in transporting oil from the 
Caspian Sea via new lines from Neft Dashlari (Oil Rocks) and Cheleken. He 
was also instrumental in training skilled staff for the feet for twenty years.

Thanks to his selfess labor, Fatulla Hasan oglu Fatullayev was awarded 
the orders of Red Star and of the October Revolution, the medals “For the 
Defense of Caucasus”, “For the Victory over Germany in the Great Patriotic 
War of 1941–1945”, “For Labor Valor” and “For Distinguished Labor”. He was 
named Honored Officer of the Fleet and Veteran of the Caspian Sea.
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Dərya Atakişi oğlu Dadaşov
(1915 – 2000)

Dər ya Ata ki şi oğ lu Da da şov 1915-ci il də Ba kı nın Mər də-
kan qə sə bə sin də ana dan olub. Or ta mək tə bi bi tir dik dən son-
ra Ba kı Pe da qo ji Tex ni ku mu na da xil olub, la kin tez lik lə Ba kı 
Də niz çi lik Tex ni ku mu na ke çə rək, bu ra da “Gə mi sürücülüyü” 
ix ti sa sı na yi yə lə nib. 

D.Da da şov ka pi tan körpüsünə 1938-ci il də qal xıb. Ba ca-
rıq lı və təcrü bə li gə mi sürücüsü ki mi ta nı nıb. Böyük Və tən 
müha ri bə si il lə rin də təş ki lat çı lıq qa bi liy yə ti, li der lik key fiy-
yət lə ri və şücaə ti ilə fərq lə nib.

Dər ya Da da şov 1957–1960-cı il lər də mi lis or qan la rın da 
ça lı şıb,  nəq liy yat da su mi li si bölmə si nə rəh bər lik edib. 

1960-cı il də ye ni dən doğ ma Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nə qa yı dan Dər ya 
Da da şov əv vəl cə “Türkmə nis tan”, son ra baş qa gə mi lər də ka pi tan olub. Baş-
çı lıq et di yi he yət lə rin qüvvə si ni qar şı da du ran və zi fə lə rin müvəff ə qiy yət lə 
ye ri nə ye ti ril mə si nə sə fər bər et mə yi ba ca rıb.

Ma hir ka pi ta nın əmə yi la yi qin cə qiy mət lən di ri lib – Le nin və II də rə cə li 
“Və tən müha ri bə si” or den lə ri, bir çox me dal lar la təl tif olu nub, “Də niz Do-
nan ma sı nın Fəx ri iş çi si” adı na la yiq görülüb. 1988-ci il dən fər di tə qaüdçü 
olub. 

Uzaq sə fər lər ka pi ta nı Dər ya Da da şov 2000-ci il fev ra lın 10-da dünya-
sı nı də yi şib.

Darya Atakishi oglu Dadashov
(1915 – 2000)

Darya Atakishi oglu Dadashov was born in Mardakan, Baku 
in 1915. After high school, he entered the Baku Pedagogical 
College but soon transferred to the  Baku Maritime School, 
where he studied ship nagivating. 

D.Dadashov was appointed captain in 1938 and became 
known as a skillful and experienced navigator. He was 
distinguished thanks to his organizational skills, leadership 
qualities and bravery during the Great Patriotic War. 

Darya Dadashov worked in police in 1957–1960. He was a 
head of Police Department of Water Transport . 

Upon his return to the Caspian Shipping Company in 1960, 
he first became captain of vessel “Turkmenistan” and later of other vessels. 
He was able to mobilize the efforts of his crews to successfully perform tasks.

The deeds of the experienced captain was appreciated with the Order of 
Lenin and the Second Degree Order of Patriotic War, as well as many medals

He was named the Honored Officer of the Marine Fleet. In 1988 he went 
into retirement.

The captain of long-distance trips, Darya Dadashov, died on 10 February 
2000.
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Drilling of an exploration well from the ship

Gəmidən kəşfiyyat quyusunun qazılması
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Establishment of the Caspian Sea Oil Fleet

XƏZƏR DƏNİZ NEFT 
DONANMASININ 

YARADILMASI
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The geological exploration of oil fields in the Caspian Sea was 
boosted in the aftermath of the Second World War. The drilling of the 
well No. 1 near the Neft Dashları (Oil Rocks) 40 km off the coast was 
launched on 14 November 1948. Offshore exploration required special 
vessels, a problem which was solved by Resolution of the Council of 
Ministers of the USSR “On Providing Floating Vessels for Exploration 
and Subsequent Exploitation of Offshore Oil Fields in the Azerbaijan 
SSR” dated 7 May 1949 and the relevant resolution of the Bureau of the 
Central Committee of the Azerbaijani Communist Party dated 23 May 
1949.

On 31 October 1949, the Council of Ministers of the USSR issued 
Resolution No. 5030 “On Improving the Exploration and Operation of 
Offshore Oil Fields in Azerbaijan”. The same document also established 
the Head Office for Offshore Oil (Glavmorneft) under the Ministry of 
Oil Industry of the USSR to coordinate and manage the works. Sabit 
Orujov, Deputy Minister of Oil Industry of the USSR, was appointed the 
Chief of the Head Office.

Müha ri bə dən son ra kı il lər də Xə zər də neft ya taq la rı nın ax ta rı şı ilə 
əla qə dar ola raq geo lo ji-kəş fiy yat iş lə ri vüsət alır. 1948-ci il no yab rın 
14-də sa hil dən 40 km ara lı, açıq də niz də – “Neft Daş la rı” ra yo nun da 
1 nömrəli qu yu nun qa zıl ma sı na baş la nır. Açıq də niz də be lə iş lə rin apa-
rıl ma sı xüsu si üzən va si tə lər tə ləb edir.  Təc hi zat mə sə lə si SSRİ  Na-
zir lər So ve ti nin 1949-cu il ma yın 7-də “Azər bay can SSR-də də niz neft 
ya taq la rı nın kəş fiy ya tı və son ra kı is tis ma rı üçün üzən va si tə lər lə tə-
mi ni haq qın da” qə bul et di yi qə rar və onun əsa sın da Azər bay can KP MK 
Büro su nun 1949-cu il ma yın 23-də ver di yi müva fiq qə rar la həll edi lir.

1949-cu il okt yab rın 31-də SSRİ Na zir lər So ve ti da ha bir –“Azər bay-
can SSR-də də niz neft ya taq la rı nın kəş fiy ya tı və on la rın is tis ma rı iş lə-
ri nin təş ki li ni yax şı laş dır maq üçün təd bir lər haq qın da” 5030 nömrə li 
qə rar qə bul edir. Hə min qə rar la Xə zər də ki iş lə ri əla qə lən dir mək və 
on la ra rəh bər lik et mək üçün SSRİ Neft Sə na ye si Na zir li yi nin tər ki bin-
də Də niz Neft Baş İda rə si (“Qlav mor neft”) ya ra dı lır. SSRİ Neft Sə na ye si 
na zi ri nin müa vi ni  Sa bit Oru cov ey ni za man da Baş İda rə nin rəi si tə yin 
edi lir.

Drill rig installed on a tugboat

Yedək gəmisində quraşdırılmış qazma qurğusu
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1949-cu il  no yab rın 7-də “Neft Daş la rı”nda 942 metr də-
rin lik dən neft fon tan vu rur. Gündə 100 ton neft ha si la tı ilə 
qu yu nun is tis ma rı na baş la nır və be lə lik lə, açıq də niz də 
neft çı xar ma nın əsa sı qo yu lur.

Hövzə də neft ya ta ğı nın kəş fi açıq də niz də qaz ma, neft çı-
xar ma, nef tin top lan ma sı və nəq li ki mi mə sə lə lə rin komp-
leks həl li ni tə ləb edir. 

SSRİ Na zir lər So ve ti nin 31 okt yabr 1949-cu il ta rix li 5030 
nömrə li qə ra rı na müva fiq ola raq Azər bay can da 1949-cu ilin 
1 de kab rın da Də niz Neft Baş İda rə si nin tər ki bi nə da xil ol-
maq la “Azər də niz neft” bir li yi  ya ra dı lır və  SSRİ Neft Sə na-
ye si na zi ri nin 4 no yabr 1949-cu il ta rix li 1368 nömrə li əm ri-
nin ic ra sı ilə əla qə dar ya ra dıl mış Üzən Va si tə lər İda rə si də 
struk tur va hi di ki mi bu bir li yin tər ki bi nə da xil edi lir. 

Xə zər Də niz Neft Do nan ma sı nın tə şəkkülü məhz bu ta-
rix dən baş la nır. 

Üzən Va si tə lər İda rə si ilk dövrdə “Art yom neft” və “Sta-
lin neft” də niz qaz ma trest lə ri nin üzən va si tə lə ri – də ni zin 
yal nız 20 met rə dək də rin lik lə rin də kəş fiy yat və in şa at iş lə ri 
apar maq üçün ki çik həcm li gə mi lər, “Trans port nik”, “Qə bə-
lə”, “BMK-90” tip li ka ter lər, bu xar la iş lə yən ye dək lər, özü 
hə rə kət et mə yən 20 ton luq üzən kran lar və barj lar, tax ta 
kə rə ci lər lə (dorlu qayıqlarla) təc hiz edi lir. Be lə lik lə, İda rə-
nin ba lan sı na də yə ri 14 mil yon rubl dan ar tıq olan 66 nəq liy-
yat va si tə si ke çi ri lir. Üzən he yət də 700 nə fər ça lı şır.

“Neft Daş la rı” ya ta ğın da böyük həcm də neft eh ti ya tı aş-
kar edil dik dən son ra bu ra yon da neft ha si la tı nı ar tır maq 
məq sə di lə ge niş miq yas lı iş lə rə, o cümlə dən Üzən Va si tə lər 
İda rə si nin kran, sər ni şin, təc hi zat-ye dək, dal ğıc və sa ir gə-
mi lər lə güclən di ril mə si nə baş la nır.   1950-ci il lə rin əv vəl lə-
rin dən ye ni gə mi lə rin alın ma sı na baş la nır. 

SSRİ Neft Sə na ye si Na zir li yi nin 22 yan var 1953-cü il ta rix li 
əm ri ilə Üzən Va si tə lər İda rə si Xə zər Də niz Neft Do nan ma-
sı İda rə si ad lan dı rı lır.  1954-cü il üçün İda rə nin ba lan sın da 
ar tıq 170 üzən va si tə olur və bu ra da 4234 mütə xəs sis ça lı şır.  

Do nan ma nın fəa liy yə tə baş la dı ğı ilk günlər dən gə mi lə rin 
tə mi ri və on la ra tex ni ki xid mə tin göstə ril mə si üçün müva-
fiq tə mir ba za la rı nın ya ra dıl ma sı na xüsu si diq qət ye ti ri lir-
di. 1953-cü il də in şa edil miş gə mi tə mi ri ema lat xa na sı son-
ra dan ge niş lən di ri lə rək do nan ma nın eh ti ya cı nı tə min edən 
“Sov.İKP-nin XXI qu rul ta yı” gə mi tə mi ri za vo du na çev ril di.

Refuelling of tanker “Krestyanin” (Peasant) at Neft Dashları. 1959

“Neft Daşları”nda “Krestyanin” (“Kəndli”) tankerinin doldurulması. 1959-cu il. 
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Oil gushed from the 942-meter-deep well in the Neft 
Dashları on 7 November 1949. The well exploitation started 
with 100 tonnes of oil per day, which became the beginning 
of offshore oil extraction.

The discovery of the oil well in the basin required a 
comprehensive solution of such issues as drilling, oil 
extraction, oil collection and transportation in the sea.

On 1 December 1949, the Azerdenizneft (Azerbaijan Sea 
Oil Company) was established under the Head Office for 
Offshore Oil in accordance with Resolution 5030 of the 
USSR Council of Ministers dated 31 October 1949. Further, 
the Floating Facilities Company was established within this 
union by Instruction No. 1368 of the USSR Ministry of Oil 
Industry, dated 4 November 1949.

That date is marked as the beginning of development of 
the Caspian Sea Oil Fleet.

The Floating Facilities Company was initially provided 
with vessels of offshore drilling trusts “Artyomneft” 
and “Stalinneft”, including small vessels for offshore 
exploration and construction at depth of up to 20 meters, 
“Transportnik”-, “Gabala”-, “BMK-90” type boats, steam 
vessels, 20-tonne floating cranes and barges, masted boats. 
In other words, 66 vessels worth more than 14 million 
roubles were included in the fleet of the Company. The staff 
employed 700 people.

However, after the large oil reserves were discovered in 
the Neft Dashları, large-scale operations were started to 
increase oil production in the basin; the Floating Facilities 
Company received more means, including cranes, passenger 
vessels, supply vessels, diving support vessels. Various 
vessels of the former USSR were being modernized at the 
Baku Ship Repair Yard. The Company started purchasing 
new vessels from the early 1950s. 

By the decree of the USSR Ministry of Oil Industry, 
dated 22 January 1953, the Floating Facilities Company was 
renamed the Caspian Sea Oil Fleet. In 1954, the it had 170 
vessels and 4234 staff. 

From the very beginning of the fleet, special attention 
was paid to the creation of appropriate facilities for repair 
and maintenance of ships. On the basis of workshop, which 
was built in 1953, subsequently “The 21st congress of the 
Communist party of the Soviet Union” Ship repair yard was 
established.
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Əjdər Sadıq oğlu Sadıqov
(1898 – 1962)

Əj dər Sa dıq oğ lu Sa dı qov əmək fəa liy yə ti nə 1913-cü il də gə-
mi lər də mat ros ki mi baş la yıb. Də niz çi pe şə si nə ürək dən bağ la-
nıb. 1933-cü il də Ba kı Də niz çi lik Tex ni ku mu nu bi ti rib. Böyük 
Və tən müha ri bə si iş ti rak çı sı olan Ə.Sa dı qov  1943-cü il də “İgid-
li yə görə” me da lı ilə təl tif olu nub. 1949-cu il dən eti ba rən ar tıq 
gə mi ka pi ta nı ki mi ça lı şan Əj dər Sa dı qov neft do nan ma sı nın 
ya ra dıl ma sın da fə al iş ti rak edib. 

Fə da kar ka pi tan 1952-ci il də Le nin or de ni ilə təl tif olu nub. 
1957-ci il dən ha mi ka pi tan ki mi  gənc kadr la rın püxtə ləş mə si nə 
kömək lik göstə rib.

Azhdar Sadig oglu Sadigov
(1898 – 1962)

Azhdar Sadig oglu Sadigov started working as a seaman 
in 1913. Deeply in love with his profession, he graduated 
from the Baku Maritime School in 1933. As a participant of 
the Great Patriotic War, A. Sadigov was awarded the medal 
“For Courage” in 1943. A ship captain from 1949, A. Sadigov 
became actively involved in forming the oil feet. 

The selfess captain was awarded the Order of Lenin in 1952. 
From 1957, he also helped in the training of young seafarers.

Vatslav Vikentyeviç Danitski
(1918 – 2005)

 
Mil liy yət cə pol yak olan Vats lav Vi kent ye viç Da nits ki 1918-ci 

il de kab rın 7-də Uk ray na nın Xmel nits ki vi la yə ti nin Bo ji ko vets 
kən din də ana dan olub.

1938-ci il də Odes sa Də niz Do nan ma sı Mühən dis lə ri İns ti tu-
tu na da xil olub. “Də niz do nan ma sı nın is tis ma rı” fakül tə sin də 
təh sil alan gənc bir müddət Odes sa gə mi tə mi ri za vo dun da çə-
kic vu ran  iş lə yib.

1943-cü il iyu lun 23-də təh si li ni ba şa vu ran Vats lav Da nits ki 
göndə riş lə Ba kı da kı “Xə zər tan ker” ida rə si nə gə lib. 1943–1948-
ci il lər də dis pet çer, də niz agen ti, özü hə rə kət et mə yən gə mi lər də 
ka pi tan iş lə yib. 1949-cu il dən eti ba rən əmək fəa liy yə ti ni Xə zər 
Də niz Neft Do nan ma sı İda rə sin də da vam et di rib. 1949–1964-cü il lər də mühən-
dis, dis pet çer, İs ti mar xid mə ti nin rəi si və zi fə lə rin də ça lı şıb. Əmək se vər li yi, də-
rin bi li yi və əzm kar lı ğı ilə kol lek tiv də böyük hörmət qa za nıb. 

Zən gin təcrü bə si, təş ki lat çı lıq qa bi liy yə ti və nə cib in sa ni key fiy yət lə ri ilə se-
çi lən Vats lav Vi kent ye viç 1964-cü il də Xə zər Də niz Neft Do nan ma sı İda rə si nin 
rəi si tə yin edi lib və 1985-ci ilə dək bu və zi fə də ça lı şıb. 

V.Da nits ki nin Xə zər Də niz Neft Do nan ma sı İda rə si nin mad di-tex ni ki ba-
za sı nın möhkəm lən di ril mə sin də və müxtə lif tə yi nat lı gə mi lə rin mo dern ləş-
di ril mə sin də əvəz siz xid mət lə ri olub. “Qır mı zı Əmək Bay ra ğı” or de ni, “Böyük 
Və tən müha ri bə si il lə rin də rə şa dət li əmə yə görə” və  “Yan ğınsöndür mə də igid-
li yə görə” me dal la rı ilə təl tif olu nub. “SSRİ-nin Fəx ri neft çi si” və “Azər bay can 
SSR-nin Əmək dar mühən di si” fəx ri ad la rı na la yiq görülüb. SSRİ Na zir lər So-
ve ti müka fa tı nın lau rea tı olub.

Vatslav Vikentyevich Danitski
(1918 – 2005)

Vatslav Vikentyevich Danitski, an ethnic Pole, was born 
on 7 December 1918 in the village of Bozhikovets of the 
Khmelnitsky province, Ukraine.

In 1938, he entered the Odessa Institute of Marine Engineers, 
studied in the Marine Fleet Operation faculty and worked at 
the Odessa shipyard.

Having completed his education on 23 July 1943, Vatslav 
Danitski was sent to work in the Khazartanker (Caspian 
Tanker) in Baku. In 1943–1948, he worked as a dispatcher, 
a naval agent and a captain in a self-contained feet. 
In 1949–1964, he was employed in the Caspian Oil Fleet 

Administration, where he served as as engineer, a dispatcher and the 
head of the exploitation unit. Vatslav Danitski earned great respect in the 
collective due to his deep knowledge and diligence.

Vatslav Danitski, who had great experience, organizational skills and 
human qualities, was appointed Chief of the Caspian Sea Oil Fleet in 1964 
and worked there until 1985.

Vatslav Danitski made an invaluable contribution in strengthening  the 
facilities of the Caspian Sea Oil Fleet and modernizing of ships of different 
types. His work was awarded the Order of the Red Flag and medals “For 
Labor in the Great Patriotic War” and “For Bravery in Firefighting”. 
Moreover, Danitski was named the Honored Oil Worker of the USSR and 
Honored Engineer of the Azerbaijan SSR. He became a laureate of the USSR 
Council of Ministers Award.
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Baku–Krasnovodsk (Turkmenbashi since 1993) ferry line, Europe`s largest one. 

Avropada ən böyük  Bakı–Krasnovodsk (1993-cü ildən – Türkmənbaşı) gəmi-bərə keçidi 
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Baku–Krasnovodsk ferry line

BAKI–KRASNOVODSK 
GƏMİ-BƏRƏ

KEÇİDİ
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The first ferry “Soviet Azerbaijan”, a diesel-electroship, built in the “Krasnoye Sormovo” Shipbuilding Yard 
(commissioned on 19 October 1962).

Gəmi-bərələrin ilki – “Krasnoye Sormovo” gəmiqayırma zavodunda inşa edilmiş “Sovet Azərbaycanı” 
dizel-elektroxodu (19 oktyabr 1962-ci ildə Gəmiçiliyə təhvil verilib).

The year 1961 marks an important event not only for the Caspian 
Shipping Company but also for the marine fleet system of the former 
Soviet Union. It was the year when the ferry line, Europe`s largest at 
that time, between Baku and Krasnovodsk was inaugurated. The rich 
experience of the wartime hardships enabled the Caspian navigators 
to successfully implement the idea that had actually dated back to the 
1930s. The ferry line would save up to 1.5 million rubles a year, which 
covered the cost of the coastal facilities built for the ferry line in the 
ports of Baku and Krasnovodsk.

One of the initiators of the ferry line was Mahmud Rahimov, Chief of 
the Caspian Shipping Company from 1956.

1961-ci il də tək cə Xə zər Də niz Gə mi çi li yi üçün de yil, keç miş So vet İt-
ti fa qı nın də niz do nan ma sı sis te mi üçün mühüm əhə miy yət kəsb edən 
ha di sə baş ve rir. O dövr üçün Av ro pa da ən böyük Ba kı–Kras no vodsk  
gə mi-bə rə ke çi di açı lır. Müha ri bə nin ağır il lə rin də Xə zər də niz çi lə ri-
nin top la dıq la rı zən gin təcrü bə 30-cu il lər də ya ran mış ide ya nın uğur-
la hə ya ta ke çi ril mə si ni tə min edir. Gə mi-bə rə ke çi di tək bir il ər zin də 
dövlə tə 1,5 mil yon rubl və sai tə qə na ət et mə yə im kan ve rir ki, bu da Ba kı 
və Kras no vodsk li man la rın da gə mi-bə rə ke çi di üçün in şa olun muş sa hil 
qur ğu la rı nın  xər ci ni çı xa rır.

Bu gə mi-bə rə ke çi di nin in şa sı nın tə şəbbüs kar la rın dan və la yi hə ni 
re al laş dı ran lar dan bi ri 1956-cı il də Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nə rə is tə yin 
edil miş Mah mud Rə hi mov idi.
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Universal dry cargo vessel “Mahmud Rahimov”

“Mahmud Rəhimov” universal quru yük gəmisi
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Mahmud Cəfərqulu oğlu Rəhimov
(1905 – 1989) 

Mah mud Cə fər qu lu oğ lu Rə hi mov 1905-ci il də Ba kı şə hə-
rin də ana dan olub. Əmək fəa liy yə ti nə 1920-ci il də Su nəq-
liy ya tın da agent iş lə mək lə baş la ya raq Gə mi çi li yin rəi si və zi-
fə si nə ki mi yüksə lib.

1931-ci il də qa baq cıl iş çi ki mi Le ninq rad (in di ki Sankt-Pe-
ter burq) şə hə rin də ki Su Nəq liy ya tı Mühən dis lə ri İns ti tu-
tu nun or ta ko man dir he yə ti kurs la rı na göndə ri lib. Ba kı ya 
qa yıt dıq dan son ra Xə zər Də niz Gə mi çi li yin də dis pet çer, baş 
dis pet çer, İs tis mar şöbə si nin rə is müa vi ni, “Xə zər tan ker” 
Gə mi çi li yi nin rə is  müa vi ni və zi fə lə rin də ça lı şıb.

M.Rə hi mo vun par laq təş ki lat çı lıq qa bi liy yə ti 1942–1952-
ci il lər də “Xə zər tan ker” Gə mi çi li yi nin rəi si və zi fə sin də ça lı şar kən özünü 
xüsu si lə  bi ru zə ve rib. Onun bi la va si tə rəh bər li yi ilə Böyük Və tən müha-
ri bə si  il lə rin də cəb hə ni fa si lə siz neft məh sul la rı ilə tə min et mək ki mi ağır 
və mə su liy yət li iş uğur la görülüb. Müha ri bə il lə rin də ki fə da kar əmə yi nə 
və böyük uğur la rı na görə M.Rə hi mo vun rəh bər li yi ilə “Xə zər tan ker”in kol-
lek ti vi əbə di sax la nıl maq la SSRİ Müda fiə Ko mi tə si nin Qır mı zı Bay ra ğı na 
la yiq görülüb.

Mah mud Rə hi mov 1952–1956-cı il lər də Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti 
Səd ri nin müa vi ni iş lə yib. 1956-cı il də Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nin rəi si tə-
yin olu nub. Gə mi çi li yin rəi si ki mi do nan ma nın, xüsu si lə onun özə yi ni təş-
kil edən tan ker do nan ma sı nın bər pa sı na, ye ni ləş di ril mə si nə və in ki şa fı na 
cid di fi kir ve rib. Ke çən əs rin 60-cı il lə rin də M.Rə hi mo vun sə yi ilə do nan-
ma nın su ya azo tu rum lu “Mühən dis A.Pus toş kin” tip li tan ker və “Mühən dis 
Be lov” tip li qu ru yük da şı yan gə mi lə ri nin Qa ra və Ara lıq də niz lə rin də is-
tis ma rı na ica zə ve ri lib. Bu, Xə zər Gə mi çi li yi nin də niz çi lə ri nə bey nəl xalq 
təcrü bə top la ma ğa im kan ya ra dıb. Ba kı li ma nın da qey diy ya ta alın mış gə-
mi lər dünya nın 100-dən ar tıq li ma nı na da xil olub.   

M.Rə hi mov do nan ma nın və Gə mi çi li yin sa hil struk tur la rı nın in ki şa-
fı ilə bağ lı mə sə lə lər dən baş qa, ha be lə do nan ma nın ida rə edil mə si me tod 
və üsul la rı nın tək mil ləş di ril mə si, də niz çi lə rin so si al prob lem lə ri nin həl-
li, xüsu si lə də ya şa yış bi na la rı nın ti kin ti si ilə gündə lik məş ğul olub. Onun 
dövründə Gə mi çi li yin bütün struk tur bölmə lə rin də ça lı şan lar üçün mən zil 
ti kin ti si nə baş la nıb. 600 min kv.metr dən ar tıq ya şa yış sa hə si, uşaq bağ ça la-
rı, mə də ni-məi şət ob yekt lə ri və pan sio nat lar təh vil ve ri lib.

Mah mud Rə hi mo vun əmək fəa liy yə ti çox yüksək – dörd də fə Le nin or de-
ni (keç miş SSRİ dövründə bu, çox na dir ha di sə idi), “Qır mı zı Əmək Bay ra-
ğı” or de ni və bir çox me dal lar la qiy mət lən di ril miş dir.

Mahmud Jafargulu oglu Rahimov
(1905 – 1989)

Mahmud Jafargulu oglu Rahimov was born in Baku 
in 1905. He started his career in 1920 as an agent in Water 
Transport Agency, to eventually become the Chief of the 
Caspian Shipping Company.

In 1931, as a leading worker, he was sent to the courses for 
mid-chain command staff at the Institute of Water Transport 
Engineers in Leningrad (present-day St. Petersburg). Upon 
his return to Baku, M.Rahimov served at the Caspian 
Shipping Company as deputy dispatcher, chief dispatcher, 
deputy head of the Operations Department, and deputy chief 
of the Company Khazartanker (Caspian Tanker) .

M.Rahimov displayed excellent organizational skills, especially when 
he was chief of Company Khazartanker (Caspian Tanker)  in 1942–1952. 
The uninterrupted supply of oil products to the front during the Great 
Patriotic War, a hard task, which required extraordinary responsibility, 
was successfully carried out under his direct leadership. Thanks to its great 
efforts and achievements, the Company Khazartanker (Caspian Tanker) 
team was awarded the Red Flag by the USSR Defense Committee.

Mahmud Rahimov worked as the Deputy Chairman of the Council of 
Ministers of the Azerbaijan SSR in 1952–1956. In 1956, he was appointed 
Chief of the Caspian Shipping Company. In this capacity, he paid serious 
attention to the restoration, renovation and development of the feet, in 
particular its tanker feet. Thanks to his efforts, the tankers type “Inzhener 
A.Pustoshkin” and dry cargo vessels type “Inzhener Belov” were allowed to 
operate in the Black and Mediterranean Seas in the 1960s and it provided 
the Caspian Shipping Company seafarers with international experience. 
The vessels registered in Baku entered in more than 100 ports of the world.

Besides the development of the Fleet and coastal structures of the 
Company, M.Rahimov engaged in improving feet management, solving 
the social problems of seafarers, in particular constructing residential 
buildings. More than 600,000 square meters of living space, kindergardens, 
cultural facilities and sanatoria were commissioned for the employees of the 
Company`s all structural divisions when he has chief.

Mahmud Rahimov’s activities were highly appreciated with the Order of 
Lenin four times (a very rare event during the former USSR), the Order of 
the Red Flag of Labor and numerous medals.



 Hacımurad Şirəli oğlu Pənahov  
(1911 – 1974)

Ha cı mu rad Şi rə li oğ lu Pə na hov 1911-ci il də Ba kı şə hə ri nin 
Şa ğan kən din də ana dan olub. 

1936-cı il də Ba kı Də niz çi lik Tex ni ku mu nu bi tir dik dən son-
ra Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nin nəq liy yat do nan ma sın da iş lə-
yib. Təş ki lat çı lıq qa bi liy yə ti, ba ca rı ğı və bi li yi Ha cı mu rad 
Pə na ho vu qı sa müddət də ka pi ta nın üçüncü kömək çi sin dən 
ka pi tan və zi fə si nə dək yüksəl dib.

Böyük Və tən müha ri bə si il lə rin də “Sent ro so yuz” gə mi si nin 
ka pi ta nı olan H.Pə na ho vun ən yax şı ko man dir lik key fiy yət-
lə ri özünü bi ru zə ve rib, də niz çi lə ri mo no lit ko man da da bir-
ləş dir mək, ko man dan lı ğın hər bir tap şı rı ğı nı ye ri nə ye tir mək 
mə ha rə ti mey da na çı xıb.

1954-cü il də SSRİ Də niz Do nan ma sı Na zir li yi nin Aka de mi ya sı nı bi ti rən 
Ha cı mu rad Pə na hov Gə mi çi li yin də niz üzgüçülüyü xid mə tin də ha mi ka pi-
tan və zi fə si nə irə li çə ki lib, on lar la gənc ka pi tan tər bi yə edib.

1961-ci il də Ba kı–Kras no vodsk li man la rı ara sın da gə mi-bə rə ke çi di 
açı lar kən H.Pə na hov təcrü bə li ka pi tan ki mi gə mi-bə rə lə rin il ki – “So vet 
Azər bay ca nı” di zel-elekt ro xo du nun süka nı ar xa sı na ke çib. Onun sə yi, işə 
ya ra dı cı müna si bə ti qı sa müddət də gə mi-bə rə nin is tis ma rı nın mə nim sə-
nil mə si nə im kan ve rib. O, gə mi-bə rə lər dən sə mə rə li – sıx laş dı rıl mış cəd-
vəl lə is ti fa də olun ma sı tək li fi ni ve rib ki, bu da böyük iq ti sa di fay da ilə nə-
ti cə lə nib.

Ha cı mu rad Pə na hov uzaq sə fər lə rə çı xan ilk ka pi tan lar dan olub, uzun 
müddət Qa ra və Ara lıq də niz lə rin də üzən gə mi lə rin he yət lə ri nə baş çı lıq 
edib. 

H.Pə na hov  VII ça ğı rış SSRİ Ali So ve ti nin de pu ta tı olub. 
“Də niz Do nan ma sı nın Fəx ri iş çi si” (1957) olan Ha cı mu rad Pə na ho vun fə-

da kar əmə yi yüksək qiy mət lən di ri lib. O, Le nin (1963) və “Okt yabr İn qi la bı” 
(1971) or den lə ri, müxtə lif me dal lar la təl tif edi lib. Azər bay can SSR Ali So ve-
ti nin Fəx ri fər ma nı na la yiq görülüb.

Hajimurad Shirali oglu Panahov
(1911 – 1974)

Hajimurad Shirali oglu Panahov was born in the village of 
Shagan, Baku in 1911.

After graduating from the Baku Maritime School in 1936, 
he worked in the transport feet of the Caspian Shipping 
Company. Thanks to his organizational skills and knowledge, 
H.Panahov for the short time rose from the position of the 3rd 
mate to captain.

Beaing a captain of vessel “Sentrosoyuz” during the 
Great Patriotic War, H.Panahov demonstrated his skills of 
teambuilding and quick task-fulfilling. 

Having graduated from the USSR Navy Academy in 1954, 
H. Panahov was promoted to the position of port-captain in the Company 
and trained a lot of of young captains.

As an experienced captain, H.Panahov navigated the first of ferries, 
“Sovet Azerbaijan” diesel-electroship, when the Baku–Krasnovodsk line was 
opened in 1961. His efforts and creative approach enabled ship operation in 
a short time. He proposed an intensive timetable for ferries, which resulted 
in huge economic benefits.

Hajimurad Panahov was one of the first captains to make long voyages and 
navigated for a long time the ships sailing in the Black and Mediterranean 
Seas.

H.Panahov was a member of the 7th Supreme Soviet of the USSR.
“Honored Worker of the Maritime Fleet” (1957), Hajimurad Panahov was 

awarded the Orders of Lenin (1963) and of the October Revolution (1971), as 
well as various medals and a Honorary decree of the Supreme Soviet of the 
Azerbaijan SSR.
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“Inzhener A.Pustoshkin” tanker (deadweight 4643 t).

“Mühəndis A.Pustoşkin” tankeri (dedveyti 4643 t).
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For a common name and purpose

BİR AD VƏ VAHİD 
MƏQSƏD UĞRUNDA
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In 1953, the Caspian Fleet Company and the Company 
Khzartanker (Caspian Tanker) were merged into a single Caspian 
Shipping Company. In 1961, the Reydtanker Company was also 
included in the organization. After this important reform a fleet 
of the Caspian Shipping Company was intensively renewed.

The fleet of oil tankers received seven vessels type 
“Oleg Koshevoy”(1954–1956) and 32 vessels type “Inzhener 
A.Pustoshkin” (from 1957). Commissioning of these tankers 
significantly accelerated the transportation of liquid cargo 
in the Caspian Sea. Thus, oil and oil products were delivered 
directly from Baku to Astrakhan and through the Volga River to 
other ports.

In 1959–1962, the dry cargo fleet of the Caspian Shipping 
Company renewed with 14 vessels type “Inzhener Belov” carrying 
cotton and wood. These vessels were similar to vessels type 
“Oleg Koshevoy”- and “Inzhener A.Pustoshkin” and belonged 
to an experimental class of the Soviet Union Registry. The type 
“Inzhener Belov” used for river-sea transportation proved to be 
a reliable and highly effective vessel.

“Liza Chaykina” tanker, type “Oleg Koshevoy” (deadweight 4696 t) at the Port of Baku. 1957.

“Oleq Koşevoy” tipli “Liza Çaykina” tankeri (dedveyti 4696 t) Bakı limanında. 1957-ci il.

1953-cü il də “Xə zər do nan ma” ilə “Xə zər tan ker” gə mi çi lik lə-
ri bir ləş di ri lə rək, va hid Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nin tər ki bin də 
fəa liy yə tə baş la yır. 1961-ci il də “Reyd tan ker” gə mi çi li yi də onun 
tər ki bi nə da xil edi lir. Bu önəm li ha di sə dən son ra Xə zər Də niz 
Gə mi çi li yi nin do nan ma sı in ten siv su rət də ye ni ləş di ri lir.

Neft da şı yan do nan ma nın tər ki bi nə su ya azo tu rum lu 7 ədəd 
“Oleq Ko şe voy” (1954–1956-cı il lər də) və 32 ədəd “Mühən dis 
A.Pus toş kin” (1957-ci il dən eti ba rən)  tip li gə mi da xil edi lir. Bu  
tan ker lə rin is tis ma ra ve ril mə si Xə zər də ma ye yüklə rin da şın-
ma sı nı əhə miy yət li də rə cə də sürət lən di rir. Be lə ki, reyd lər də 
yüka şır ma ya vaxt sərf et mə dən neft və neft məh sul la rı bi la va si tə  
Ba kı dan Həş tər xa na və Vol qa ça yı ilə di gər li man la ra çat dı rı lır. 

1959–1962-ci il lər də Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nin qu ru yük do-
nan ma sı “Mühən dis Be lov” tip li 14 ədəd pam bıq-me şə  ma te ri-
al la rı da şı yan gə mi ilə ye ni lə nir. Bu gə mi lər də “Oleq Ko şe voy” 
və “Mühən dis A. Pus toş kin” tip li tan ker lər ki mi su ya azo tu rum lu 
olub, So vet İt ti fa qı Re gist ri nin eks pe ri men tal sin fi nə aid edi lir. 
“Çay-də niz” üzgüçülüyünü tə min edən  “Mühən dis Be lov” is tis-
mar da özünü eti bar lı və yüksək ef fekt li gə mi ki mi təs diq lə yir.
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Alasgar Hajiyev – Dean of the Baku branch of the Odessa Institute of Marine Engineers. 1960.

Ələsgər Hacıyev – Odessa Dəniz Donanması Mühəndisləri İnstitutunun Bakı filialının dekanı. 1960-cı il.
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Baku branch of the Odessa Institute of Marine Engineers 

ODESSA DƏNİZ DONANMASI 
MÜHƏNDİSLƏRİ 

İNSTİTUTUNUN BAKI FİLİALI
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1958-ci il də Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nin hə ya tın da əla mət dar 
ha di sə baş ve rir. Res pub li ka iq ti sa diy ya tı nın apa rı cı sa hə si olan 
də niz nəq liy ya tın da ali təh sil li kadr la ra ar tan tə lə ba tı ödə mək 
məq sə di lə Odes sa Də niz Do nan ma sı Mühən dis lə ri İns ti tu tu nun 
Ba kı fi lia lı açı lır.

Gər gin əmək və böyük təş ki lat çı lıq qa bi liy yə ti tə ləb edən təd-
ris oca ğı nın təş ki li o za man Azər bay can Dövlət Uni ver si te tin də 
ça lı şan Ələs gər Məm mədhü seyn oğ lu Ha cı ye və hə va lə edi lir.

Ələsgər Məmmədhüseyn oğlu Hacıyev
(1918 – 1993)

Ələs gər Məm mədhü seyn oğ lu Ha cı yev 1918-ci il ap re lin 
28-də Ba kı da ana dan olub. 

Uşaq lıq dan ki ta ba, el mə böyük hə vəs göstə rib. 132 №-li 
or ta mək tə bi müvəff ə qiy yət lə bi ti rə rək, Azər bay can Sə na ye 
İns ti tu tu na da xil olub. İns ti tu tun son kur sun da oxu yar kən 
Böyük Və tən müha ri bə si baş la yıb. Təh si li ni ba şa vu ran ki-
mi, 1941-ci ilin de kab rın da Mosk va ya – Zi reh li Tank və Me-
xa nik ləş di ril miş Qo şun lar Aka de mi ya sı na ge də rək, “Hər bi 
mühən dis-me xa nik” ix ti sa sı üzrə tez ləş di ril miş iki il lik kurs-
la rı bi ti rib. Bun dan son ra Bi rin ci Uk ray na cəb hə si nin zi reh li 
tank qo şun la rı tər ki bin də Ber li nə ki mi şə rəf i döyüş yo lu ke-
çib. Sta linq rad şə hə ri nin və Qaf qa zın müda fiə sin də, Ber li nin alın ma sın da 
göstər di yi igid li yə görə or den və me dal la ra la yiq görülüb.

Ələs gər Ha cı yev baş ley te nant rütbə sin də  or du dan tər xis edil dik dən son-
ra el mi və pe da qo ji fəa liy yət lə məş ğul olub. 1952-ci il də Azər bay can Dövlət 
Uni ver si te tin də iş lə di yi za man na mi zəd lik dis ser ta si ya sı nı müda fiə edib. 

Müda fiə dən bir qə dər son ra Ələs gər Ha cı ye və ye ni təd ris oca ğı nın təş ki li 
tap şı rı lıb. O, bu işin öhdə sin dən ba ca rıq la gə lib və ali mək tə bin fəa liy yə tə 
baş la dı ğı 1958-ci il dən eti ba rən 26 il ər zin də onun əvə ze dil məz de ka nı olub.  
Hə min müddət də adı çə ki lən təh sil oca ğı nı 3 mi nə ya xın gənc bi ti rə rək, Xə-
zər Də niz Gə mi çi li yi nin  tə rəq qi si nə san bal lı töhfə lər ve rib lər.

Alasgar Mammadhuseyn oglu Hajiyev
 (1918 – 1993)

Alasgar Mammadhuseyn oglu Hajiyev was born in Baku on 
28 April 1918. 

Having successfully graduated from the High School No. 
132, A.Hajiyev got admitted to the Azerbaijan University of 
Industry. After the university, he went in December 1941 to 
Moscow, where he completed the accelerated two-year courses 
in military engineering at the Academy of Armored and Mo-
torized Forces. He eventually made it to Berlin as part of the 
Armored Tank Forces of the First Ukrainian Front. A.Hajiyev 
was awarded orders and medals for the defense of Stalingrad 
and the Caucasus, for his courage in the capture of Berlin.

Alasgar Hajiyev left the army as senior lieutenant and became engaged in 
scientific and pedagogical activities. He completed his PhD dissertation in 
1952 while working at the Azerbaijan State University.

Shortly after , Alasgar Hajiyev was charged to organize a new training 
center. He handled the job successfully and served as an irreplaceable dean 
of the new college for 26 years since 1958, when it was inaugurated. Nearly 
3,000 young people graduated from the afore-mentioned educational insti-
tution and made significant contributions to the development of the Caspian 
Shipping Company.

A remarkable event took place in the history of the Caspian 
Shipping Company in 1958. In order to meet the increasing 
demand for highly qualified personnel in marine transport, 
which was one of leading sphere of Azerbaijan`s economy, the 
Odessa Institute of Marine Engineers opened its Baku branch.

Alasgar Mammadhuseyn oglu Hajiyev from the Azerbaijan State 
University was assigned to organize a new educational institution.
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Implementation of hydrotechnical projects in the Caspian Sea ports

Xəzər hövzəsi limanlarında hidrotexniki layihələrin icrası
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Caspian Project and Scientific Research Institute

XƏZƏR DƏNİZ
LAYİHƏ VƏ ELMİ-TƏDQİQAT 

İNSTİTUTU
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İq ti sa di sə mə rə li li yi ilə se çi lən Ba kı–Kras no vodsk gə mi-bə rə 
ke çi di komp lek si nin  la yi hə lən di ril mə si ni Xə zər Də niz La yi hə 
və El mi-Təd qi qat İns ti tu tu hə ya ta ke çi rib.

Qeyd et mək xoş dur ki, “Xə zər də niz la yi hə ETİ” gə mi-bə-
rə ke çid lə ri nin la yi hə lən di ril mə si nə görə keç miş So vet İt ti fa-
qı nın Də niz Do nan ma sı Na zir li yi sis te min də ye ga nə ins ti tut 
olub.  İns ti tu tun la yi hə lə ri üzrə Ak tau, Bek daş li man la rın da 
gə mi-bə rə komp leks lə ri, həm çi nin Sa xa lin ada sı nı ma te rik lə 
bir ləş di rən Va ni no–Xolmsk, İli çevsk–Var na (Uk ray na–Bol qa rıs-
tan), Klay pe da–Muk ran (Lit va–Al ma ni ya) bə rə ke çid lə ri is tis-
ma ra ve ri lib. Ba kı da Də rin Də niz Özüllə ri Za vo du nun (10 mart 
2004-cü ildən zavod Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyır) 
hid ro tex ni ki qur ğu la rı nın in şa sı, gə mi tə mi ri za vod la rı nın və 
gə mi üzgüçülüyü ka nal la rı nın re konst ruk si ya sı, ic ti mai və ya-
şa yış bi na la rı nın, müxtə lif qur ğu la rın ti kin ti si üzrə la yi hə lə rin 
də müəl li fi bu ins ti tut olub. Bun dan baş qa, Su ri ya, Li vi ya, İran, 
Bol qa rıs tan və Əf qa nıs tan da təd qi qat və la yi hə iş lə ri apa rıb.

Ha zır da ins ti tut ”AXDG” QSC-nin Xə zər Də niz Neft Do nan-
ma sı üçün ye ni üzən va si tə lər – təc hi zat və də ni zin 60 met rə dək 
də rin lik lə rin də iş lə yə bi lə cək dal ğıc gə mi lə ri nin, ha be lə sa hil-
bo yu də niz neft ob yekt lə ri nə iş çi lə ri çat dır maq üçün 70 nə fər lik 
sər ni şin ka te ri nin la yi hə lən di ril mə si ilə məş ğul dur.

The Caspian Project and Scientific Research Institute 
has implemented the designing of the cost-effective Baku–
Krasnovodsk ferry complex.

This was the only institute in the system of the USSR 
Ministry of the Marine Fleet to design ferry complexes. The 
ferry complexes in the ports of Aktau and Bekdash, as well as 
ferry complex Vanino–Kholmsk (connecting Sakhalin with 
the mainland), Ilichevsk–Varna (Ukraine–Bulgaria), Klaipeda–
Mukran (Lithuania–Germany) were designed by the Institute. 
It also authored numerous projects, including the construction 
of  hydrotechnical equipment of the Baku Deep Water Jacket 
Plant (the plant is named after Great Lider Heydar Aliyev since 
10 of March 2004), the reconstruction of Ship Repaire Yards 
and vessel swimming channels, the construction of public 
and residential buildings and various facilities. The Institute 
conducted research and project works also in Syria, Libya, Iran, 
Bulgaria and Afghanistan.

At present, the Institute is engaged in designing new vessels 
for the Caspian Sea Oil Fleet, including a supply vessels, diving 
support vessels (able to operate at depths of up to 60 meters), 
as well as a new passenger vessel to transport employees to 
offshore fields. 

Pier at the Dubandi port

Dübəndi limanında yanalma körpusu



93

AZƏRBAYCAN



Tanker “Surakhani”

“Suraxanı” tankeri
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Expansion of navigation geography of vessels
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XX əs rin 60-cı il lə rin dən eti ba rən Xə zər Də niz Gə mi çi li yi-
nin su ya azo tu rum lu “Mühən dis A.Pus toş kin” tip li tan ker və 
“Mühən dis Be lov” tip li qu ru yük da şı yan gə mi lə ri nin Qa ra və 
Ara lıq də niz lə rin də is tis ma rı na ica zə ve ril di. Bu, Xə zər Də niz 
Gə mi çi li yi nin də niz çi lə ri nə bey nəl xalq su la ra çı xa raq təcrü bə-
lə ri ni dünya stan dart la rı na uy ğun zən gin ləş dir mə yə, do nan ma-
nın isə üzmə coğ ra fi ya sı nı ge niş lən dir mə yə im kan ver di. 

1962-ci il də Fran sa, Türki yə, İs pa ni ya, Mi sir, Tu nis və Bol qa-
rıs tan  li man la rı ara sın da neft məh sul la rı da şı maq üçün tan ker-
lə rin də bir qis mi Qa ra də ni zə apa rı lır.

Xə zər də niz çi lə ri çox tez bir za man da böyük müvəf fə qiy-
yət əl də edə rək, özlə ri ni pe şə kar, Xə zər Də niz Gə mi çi li yi ni isə 
bütün dünya da təcrü bə li və eti bar lı tə rəf daş ki mi ta nı dır lar. Ba-
kı li ma nın da qey diy ya ta alın mış gə mi lər müntə zəm ola raq Av-
ro pa nın, Asi ya nın və Af ri ka nın li man la rı na – dünya nın 100-dən 
ar tıq li ma nı na yük da şı yır.

Fakt: 1963-cü il də Xə zər də niz çi lə ri xa ri ci üzmə də yükda şı ma pla nı nı 
2 də fə ar tıq ye ri nə ye ti rir lər. Əgər hə min il Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nin 
gə mi lə ri 16 xa ri ci ölkə nin 35 li ma nı na da xil ol muş du sa, 1964-cü il də ar tıq  
Gə mi çi li yin 15 gə mi si 18 xa ri ci ölkə nin 48 li ma nı na da xil ol maq la 218 sə fər 
ic ra edir.

Qeyd et mək la zım dır ki, xa ri ci su lar da üzən gə mi he yət lə ri 
xüsu si diq qət lə se çi lir di. Ölkə təm sil çi lə ri ki mi də niz çi lə rin bi-
li yi və dünyagörüşü, təcrü bə si, sə riş tə və ba ca rı ğı, dil bil mə qa-
bi liy yə ti, xa rak te ri – bir sözlə, bütün key fiy yət lə ri nə zə rə alı nır-
dı. Çünki də niz çi lər sülhmə ram lı el çi lər ki mi ölkə lər ara sın da 
dost luq körpüsü sa lır dı lar. Azər bay can də niz çi lə ri nin ke çir di yi 
görüşlər, mə də niy yət ge cə lə ri, id man ya rış la rı on la rın pe şə kar 
fəa liy yət lə ri nin ay rıl maz his sə si nə çev ril miş di.

In the 1960s, light tonnage vessels of the Caspian Shipping 
Company, tanker type “Inzhener A.Pustoshkin”- and dry cargo 
vessels type  “Inzhener Belov” were allowed to operate in the 
Black and Mediterranean Seas. It enabled seafarers of the Caspian 
Shipping Company to reach international waters, enrich their 
foreign experience and expand the fleet’s navigating geography.

In 1962, some of the tankers were also transferred to the Black 
Sea to carry oil products among the ports of France, Turkey, 
Spain, Egypt, Tunisia and Bulgaria.

Our seafarers soon introduced the Caspian Shipping Company 
as an experienced and reliable partner internationally. The 
vessels registered in Baku regularly entered over 100 ports 
worldwide, across Europe, Asia and Africa.

The facts: In 1963, the Caspian Shipping Company exceeded the shipping 
plan. In that year, the Company`s vessels entered 35 ports of 16 foreign 
countries, while in 1964, it was 15 vessels entering 48 ports of 18 foreign 
countries, having made a total of 218 voyages.

It should be noted that the vessels crews were carefully selected. 
Seafarers’ knowledge, world vision, experience, language skills 
and abilities were taken into consideration. Seafarers were 
believed to build peace bridges among the countries. Meetings, 
cultural events, sports competitions organized by Azerbaijani 
seafarers became an integral part of their professional activities.

Loading of vessel “Baku”

“Bakı” gəmisində yükləmə əməliyyatı



Cabir Məmmədtağı oğlu  Məmmədov
(1927 – 1998)

Uzaq sə fər lər ka pi ta nı Ca bir Məm məd ta ğı oğ lu Məm mə-
dov 1927-ci il ma yın 12-də Ba kı da ana dan olub.

1942-ci il də – Böyük Və tən müha ri bə si nin qız ğın ça ğın da 
on beş yaş lı Ca bir Məm mə dov “Spar tak” gə mi si nin göyər tə-
si nə mat ros ki mi qal xıb və ta le yi ni hə mi şə lik Xə zər Də niz 
Gə mi çi li yi ilə bağ la yıb.

Müha ri bə dən son ra kı dövrdə – 1946–1948-ci il lər də  ka-
pi ta nın üçüncü, ikin ci kömək çi si üzüb. 1952-ci il də Ba kı 
Də niz Yol la rı Mək tə bi ni bi tir dik dən son ra xa ri cə üzən “İr-
tış” gə mi si nə ka pi ta nın böyük kömək çi si göndə ri lib. 1964-cü 
il dən isə uzaq sə fər lər ka pi ta nı ki mi sə fər xə ri tə si nə İran, 
İta li ya, Fran sa, Türki yə və Ərəb ölkə lə ri nin li man la rı nın adı nı ya zıb. 

Ca bir Məm mə dov ma hir gə mi sürücüsü, nüfuz lu rəh bər, ba ca rıq lı təş ki-
lat çı ki mi ta nı nıb. Rəh bər lik et di yi he yət ən mühüm tap şı rıq la rın öhdə sin-
dən la yi qin cə gə lib. Də rin bi li yi, zən gin təcrü bə si, işgü zar lı ğı və in san lar la 
tez ünsiy yət qur maq ba ca rı ğı ona Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nin İran da Baş 
Də niz Agent li yi nin rəi si, Xə zər Də niz Gə mi çi li yi rəi si nin kömək çi si iş lə-
yən də də böyük hörmət qa zan dı rıb.

Ha mi ka pi tan ki mi pe şə si nin sir lə ri ni gənc kadr la ra hə vəs lə öyrə dib və 
öz ye tiş dir mə lə ri – 17 uzaq sə fər lər ka pi ta nı ilə  haq lı ola raq fəxr edib. 

“Də niz Do nan ma sı nın Fəx ri iş çi si”nin fə da kar əmə yi diq qət dən kə nar-
da qal ma yıb. “Xə zə rin ve te ra nı”nın si nə si ni Le nin or de ni, “Rə şa dət li əmə-
yə görə” me da lı  bə zə yib.

Jabir Mammadtaghi oglu Mammadov
(1927 – 1998)

Captain of long-distance voyages Jabir Mammadtaghi oglu 
Mammadov was born in Baku on 12 May 1927.

In 1942, during the Great Patriotic War, the fifteen-year-
old Jabir started working o the vessel “Spartak” as a seaman 
and linked his fate with the Caspian Shipping Company.

In 1946–1948, he worked as Third Mate Captain, later 
Second Mate Captain. After graduating from Baku Maritime 
School in 1952, J.Mammadov was appointed Chief Mate 
Captain to vessel “Irtish” which was sailing abroad. As a 
captain of long-distance voyages since 1964, he sailed to Iran, 
Italy, France, Turkey and Arab countries.

Jabir Mammadov became known as a skilled navigator, prominent leader 
and competent organizer. His team was able to cope with important tasks. 
His knowledge, rich experience, diligence and communication skills earned 
him great respect while working as Chief of Iran branch of the Caspian 
Shipping Company and as Assistant Chief of the Company.

Jabir Mammadov trained a new generation of seafarers and was proud of 
17 captains of long-distance voyages. 

Jabir Mammadov was named “Honored Officer of the Marine Fleet” and 
awarded the Order of Lenin and the medal “For Labor Valour”.



Ağarza İbrahim oğlu Eyvazov
(1929 – 1994)

Ağar za İb ra him oğ lu Ey va zov 1929-cu il ap re lin 29-da Ba-
kı şə hə rin də ana dan olub.  

Böyük Və tən müha ri bə si il lə rin də iş çi lə rin ça tış ma dı ğı 
vaxt da “Çi çe rin” gə mi sin də əmək fəa liy yə ti nə baş la yıb. Sə-
fər dən-sə fə rə, bütün çə tin lik lə rə bax ma ya raq, də ni zə da ha 
ürək dən bağ la nıb. 

1946-cı il də Ba kı Yun qa Mək tə bi ni əla qiy mət lər lə bi ti rə-
rək Ba kı Də niz Yol la rı Mək tə bi nə da xil olub. Me xa nik dip lo-
mu ilə əmək fəa liy yə ti ni da vam et di rib. 1952–1958-ci il lər də 
“Pro fin tern” tan ke rin də dördüncü, üçüncü, ikin ci me xa nik 
ki mi üzüb. 1958–1961-ci il lər də ar tıq böyük me xa nik ki mi 
ça lı şıb.  Bi li yi ni və zən gin təcrü bə si ni gə mi lə rin tex ni ki is tis ma rı nı yax-
şı laş dır ma ğa sərf edən Ağar za Ey va zov həd siz də rə cə də işgü zar, ba ca rıq lı 
də niz çi ki mi hörmət qa za nıb. Dörd də fə – 1953, 1957, 1964, 1969-cu il lər də 
Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nin, 1975-ci il də SSRİ Də niz Do nan ma sı Na zir li yi-
nin “Ən yax şı me xa ni ki” adı na la yiq görülüb. Fə al sə mə rə ləş di ri ci nin hə-
ya ta ke çir di yi tex ni ki təd bir lər dövlə tə böyük iq ti sa di mən fə ət ve rib. Tək cə 
iki tək li fin dən 37 min ma nat fay da götürülüb. A.Ey va zo vun be lə qiy mət li 
tək lif ə ri isə çox olub. O, 1973-cü il də is teh sa lat dan ay rıl ma dan Odes sa Ali 
Də niz Mühən dis lə ri Mək tə bi ni bi ti rib.

Ağar za İb ra him oğ lu Ey va zov xa ri ci su lar da üzən  gə mi lər də də ey ni hə-
vəs və uğur la ça lı şıb.

Öz pe şə si nin ka mil us ta sı olan Ağar za Ey va zo vun əmə yi yüksək qiy mət-
lən di ri lib – 1966-cı il də So sia list Əmə yi Qəh rə ma nı adı na la yiq görülüb, 
or den və me dal lar la təl tif olu nub.

Agarza Ibrahim oglu Eyvazov
(1929 – 1994)

Agarza Ibrahim oglu Eyvazov was born in Baku on 29 April 
1929.

He started his career on the vessel “Chicherin” during the 
Great Patriotic War. Despite all the difficulties, he felt in love 
the sea and chose to become a professional seafarer.

In 1946, he graduated from the Baku Junior School with 
excellent scores and entered the Baku Maritime School. He 
continued his career with a diploma in engineering. A.Eyvazov 
worked on the tanker “Profintern” between 1952 and 1958 
as Fourth, as Third and Second engineer. In 1958–1961, he 
already worked as a Senior engineer. Agarza Eyvazov, who 

used his knowledge and great experience to improve the technical operation 
of vessels, was respected as an extremely diligent seafarer. He was named 
the Best Engineer by the Caspian Shipping Company four times in 1953, 
1957, 1964, 1969 and once by the USSR Ministry of the Maritime Fleet in 
1975. The technical measures implemented by him brought the state great 
economic benefits. Only two proposals by A.Eyvazov benefitted the state 
economy by 37,000 manat. In fact, he had many more valuable proposals. 
He graduated from the Odessa Institute of Marine Engineers in 1973 without 
leaving his job.

Agarza Eyvazov also succesfully worked on the vessels sailing in outer 
waters.

A well-known master of his profession, Agarza Eyvazov was highly 
appreciated: in 1966 he was awarded the Order of the Hero of Socialist 
Labor, as well as other orders and medals.
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Universal dry cargo vessel “Gafur Mammadov”

“Qafur Məmmədov” universal quru yük gəmisi
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Renewal of the Caspian Shipping Company feet

XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİNİN 
DONANMASININ 

YENİLƏNDİRİLMƏSİ

Universal dry cargo vessel “Gafur Mammadov”

“Qafur Məmmədov” universal quru yük gəmisi
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XX əs rin 60-cı il lə rin də Ru si ya da, bir qə dər son ra isə Qa-
za xıs tan da böyük kar bo hid ro gen eh ti yat la rı üzə çı xan da, Azər-
bay ca nın nef ti ilə bə ra bər, Gə mi çi li yi də mər kə zin diq qə tin dən 
kə nar da qal dı. Do nan ma nın tə zə lən mə si yu ba dı lır, il dən-ilə 
ötürülürdü. Ba kı dan SSRİ höku mə ti nə, SSRİ Də niz Do nan ma-
sı Na zir li yi nə olu nan müra ci ət lər ca vab sız qa lır dı. Yal nız da hi 
şəx siy yət Hey dər Əli yev 1969-cu il də Azər bay ca na rəh bər tə yin 
olu nan dan son ra bu prob le mi özünə məx sus in cə lik lə həll et-
di.  Be lə ki, o vaxt lar Ru si ya da və Qa za xıs tan da ha sil olu nan xam 

The Caspian Shipping Company, along with Azerbaijani oil, slid 
off the central attention, when large hydrocarbon reserves were 
discovered in Russia and Kazakhstan in the 1960s. The fleet renewal 
would be delayed and postponed from year to year. Appeals from 
Baku to the Soviet government and USSR Ministry of the Maritime 
Fleet were left unanswered. Only after The Great Leader Heydar 
Aliyev came to power in Azerbaijan in 1969, the mentioned problem 
was properly resolved. At that time, Moscow was planning to build oil 
refineries to process crude oil extracted in Russia and Kazakhstan, 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyev və SSRİ Dəniz Donanması naziri 
Timofey Qujenko Bakı Dəniz Yolları Məktəbinin 100 illik yubileyi mərasimində. 1981-ci il.

First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Azerbaijan Heydar Aliyev 
and Minister of the Maritime Fleet of the USSR Timofey Guzhenko at the ceremony dedicated to 

100th anniversary of Baku Maritime School. 1981
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nef ti emal et mək üçün nef ta yır ma za vod la rı tik mək plan laş dı rı-
lır dı. La kin bu na xey li vaxt, və sa it la zım idi. On da görkəm li si ya-
sət çi Hey dər Əli yev ya ran mış mə qam dan is ti fa də edə rək SSRİ 
höku mə ti qar şı sın da be lə bir tək lif lə çı xış et di: “Biz Ba kı nef ta-
yır ma za vod la rın da Man qış laq və Si bir nef ti ni emal edə bi lə rik”. 
Tək lif bə yə nil di və bun dan son ra də niz çi lə ri miz tan ker lər lə Xə-
zə rin o ta yın dan Ab şe ron sa hil lə ri nə xam neft, ge ri yə isə neft 
məh sul la rı da şı ma ğa baş la dı lar. Be lə lik lə, Hey dər Əli ye vin sa-
yə sin də hövzə də yük axı nı çox sürət lə art dı və bu nun nə ti cə si 
ki mi, Xə zər Də niz Gə mi çi li yi 1970–1975-ci il lər də 1560 la yi hə li 12 
min ton luq beş tan ker al dı. 

Bu nun la bə ra bər, Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nin qu ru yük da şı-
yan do nan ma sı da ye ni ləş di ril di. 70-ci il lə rin əv vəl lə rin də Qa-
ra Də niz Gə mi çi li yi üçün ti ki lən “Qəh rə man Meh di” tep lo xo du 
Gə mi çi li yin ba lan sı na ve ril di.  1971–1977-ci il lər də isə Gə mi çi lik 
üçün 20 qu ru yük gə mi si in şa edil di. 

80-ci il lə rin əv vəl lə rin də tan ker do nan ma sı nın tə zə lən mə si 
ye nə kəs kin prob lem ki mi gündə mə gəl miş di. Hə min prob le-
min həll olun ma sı nı Gə mi çi li yə 19 il rəh bər lik et miş mər hum 
Cab bar Hə şi mov be lə xa tır la yır dı: “Tan ker do nan ma sı nın fi zi-
ki və mə nə vi cə hət dən qo cal ma sı ba rə də də fə lər lə SSRİ Də niz 
Do nan ma sı Na zir li yi nin Kol le gi ya ic las la rın da mə sə lə qal dır saq 
da nə ti cə si ol mur du. Ya zı lı müra ci ət lə ri miz ca vab sız qa lır dı. 
Hər yer dən əli miz üzülən dən son ra ye nə res pub li ka rəh bə ri nə 
müra ci ət et mə yi qə ra ra al dım. Ulu Öndər mə ni diq qət lə din-
lə yən dən son ra əli ni te le fo na at dı. SSRİ Də niz Do nan ma sı na-
zi ri Ti mo fey Bo ri so viç Qu jen ko ya zəng vur du. Hey dər Əli ye vin 
də və ti ilə Ti mo fey Qu jen ko Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nin Qa fur 
Məm mə dov adı na Ba kı Də niz Yol la rı Mək tə bi nin 100 il lik yu bi-
le yin də iş ti rak et mək üçün Azər bay ca na gəl di.  

SSRİ Də niz Do nan ma sı na zi ri Ba kı da olar kən res pub li ka-
mı zın rəh bə ri Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nin tan ker do nan ma sı nın 
tə zə lən mə si ba rə də mə sə lə qal dır dı. Na zir ya xın vaxt lar da bu 
prob le min ara dan qal dı rı la ca ğı na söz ver di”. Bu görüşdən son ra 
Gə mi çi li yin tan ker do nan ma sı nın tə zə lən mə si nə baş la nıl dı.

which required a lot of time and money. Then Heydar Aliyev offered 
the central government to process oil from Mangyshlak and Siberia 
at Baku refineries. After the proposal was approved, the Azerbaijani 
tankers began to bring crude oil to Absheron and carry back oil 
products. Thus, thanks to Heydar Aliyev, the flow of cargo increased 
rapidly in the basin; as a result, the Caspian Shipping Company 
received five 12,500-ton tankers in 1970-1975.

At the same time, the dry cargo fleet of the Caspian Shipping 
Company was also renewed. The dry cargo vessel “Gahraman 
Mehdi”, a built in the early 1970s was given to the Company. In 
1971-1977, twenty dry cargo vessels were built for the Company.

The renewal of the tanker fleet became an urgent problem 
again in the early 1980s. Jabbar Hashimov, who led the Company 
for 19 years, recalled the settlement of the problem: “That the 
tanker fleet was outdated was repeatedly raised in the Board 
meetings of the USSR Ministry of the Maritime Fleet, but the 
issues left unheard. Our written requests were unanswered, too. 
After all, I decided to appeal to the head of the republic. After 
listening to me, Great Leader Heydar Aliyev phoned the Soviet 
Minister of the Marine Fleet Timofey Guzhenko. At the invitation 
of Heydar Aliyev, Timofey Guzhenko came to Azerbaijan to 
attend the 100th anniversary of the Gafur Mammadov Baku 
Maritime School of the Caspian Shipping Company.

The issue of renewing the tanker fleet of the Caspian 
Shipping Company was raised during Guzhenko`s visit to Baku. 
The minister promised to solve the problem soon.” The process 
of renewal was started after this meeting.

Loading of vessel “Shamkhor”

“Şamxor” gəmisində yükləmə əməliyyatı
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Cabbar Əzim oğlu Həşimov 
(1925 – 2007)

Cab bar Əzim oğ lu Hə şi mov 1925-ci il mar tın 15-də Göyçay 
şə hə rin də ana dan olub. 

1945-ci il də Ba kı Də niz Yol la rı Mək tə bi nin “Gə mi 
sürücülüyü” fakül tə si ni bi ti rə rək ştur man ix ti sa sı na yi yə-
lə nib, Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nin nəq liy yat do nan ma sı na 
məx sus “Özbə kis tan”, “Sır dər ya” və di gər  gə mi lə rin də üzüb.

C.Hə şi mo vun təş ki lat çı lıq qa bi liy yə ti və ba ca rı ğı nə zə-
rə alı na raq 1952-ci ilin ma yın da Gə mi çi li yin sa hil he yə tin də 
işə cəlb olu nub. 1965-ci ilə dək bu ra da böyük ins pek tor, bölmə 
rəh bə ri, kadr lar şöbə si nin rəi si və zi fə lə rin də ça lı şıb. O bu 
dövrdə həm də ali təh sil alıb – 1964-cü il də Оdes sa Su Nəq-
liy ya tı Mühən dis lə ri İns ti tu tu nu “İs tis mar çı mühən dis” ix ti sa sı üzrə bi ti rib. 
1965–1968-ci il lər də Gə mi çi lik rəi si nin müa vi ni, 1968–1987-ci il lər də Gə-
mi çi li yin rəi si, 1994-cü il dən isə ömrünün so nu na ki mi Azər bay can Dövlət  
Xə zər Də niz Gə mi çi li yi rəi si nin müşa vi ri və zi fə lə rin də iş lə yib. 

Gə mi çi li yə rəh bər lik et di yi 19 il də C.Hə şi mov də niz çi lik kadr la rı nın ye-
tiş di ril mə si nə, qu ru cu luq iş lə ri nə, do nan ma nın tər ki bi nin tə zə lən mə si nə, 
ida rə et mə struk tu ru nun tək mil ləş di ril mə si nə böyük əmək sərf edib. C.Hə-
şi mo vun xid mət lə ri həm res pub li ka da, həm də SSRİ Də niz Do nan ma sı 
Na zir li yin də  yüksək qiy mət lən di ri lib – “Qır mı zı Əmək Bay ra ğı”, “Xalq-
lar Dost lu ğu”, “Şə rəf Ni şa nı” or den lə ri və çox say lı me dal lar la təl tif olu nub, 
Azər bay can SSR Ali So ve ti nin Fəx ri fər ma nı na, “Əmək dar nəq liy yat iş çi-
si”, “Də niz Do nan ma sı nın Fəx ri iş çi si” ad la rı na la yiq görülüb.

Jabbar Azim oglu Hashimov
(1925–2007)

Jabbar Azim oglu Hashimov was born on 15 March 1925 
in Goychay.

In 1945, he graduated from the Baku Maritime School as 
navigator and worked on the vessels “Uzbekistan”, “Syrdarya” 
and other vessels of the Caspian Shipping Company.

Due to his organizational skills, J.Hashimov was 
employed in the office staff of the Company in May 1952. 
There he worked as chief inspector, head of department and 
HR director until 1965. Simultaneously, he furthered his 
education and graduated from the Odessa Institute of Marine 
Engineers in 1964. J.Hashimov worked as Deputy Chief of the 

Company in 1965–1968, Chief of the Company in 1968–1987 and Advisor 
to Chief of the Azerbaijan State Caspian Shipping Company from 1994 until 
the end of his life. 

Throughout his 19-year management in the Company, J.Hashimov 
put his efforts on staff training, construction, feet renewal and capacity 
building. As his activities were appreciated both at Azerbaijani and Soviet 
level, Hashimov was awarded the Order of the Red Flag of Labor, Order of 
Friendship of Peoples, Badge of Honor and numerous medals. He was also 
named Honored Transport Employee and Honored Officer of the Maritime 
Fleet.
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Hey dər Əli yev SSRİ Na zir lər So ve ti Səd ri nin bi rin ci müa vi ni 
iş lə yən də də Xə zər də gə mi çi li yin in ki şa fı na xüsu si diq qət ye ti-
rir, do nan ma nın mütə ma di ola raq ye ni gə mi lər lə zən gin ləş mə-
si nə ça lı şır dı. 1984-cü il də Ulu Öndə rin şəx si sə yi ilə Gə mi çi li-
yin nəq liy yat do nan ma sı keç miş Yu qos la vi ya nın Pu la (Xorvatiya 
Respublikasında şəhər) şə hə rin də ki “Ul ya nik” tər sa nə sin də in-
şa edil miş “Da ğıs tan” tip li – is tis mar key fiy yət lə ri nə görə xey li 
fərq li və bu gün də uğur la is tis mar olu nan gə mi-bə rə lər lə ge-
niş lən di ril miş di. 

Hə min gə mi-bə rə lər dən bi ri Azər bay ca nın görkəm li elm xa di-
mi — Xə zərşü nas-okea no loq Qa sım Ka zım oğ lu Gülün adı nı da şı yır.

Even while working as the First Deputy Chairman of the USSR 
Council of Ministers, Great Leader Heydar Aliyev paid special 
attention to the development of the shipping on the Caspian sea, 
trying to enrich the merchant fleet regularly with new vessels. 
In 1984, Heydar Aliyev helped the Company`s passenger fleet 
receive the ferries type “Dagestan”- built in the Ulyanik shipyard 
of Pula (city of the Republic of Croatia), Yugoslavia; these ferries 
have been successfully operated up to now.

One of these ferries is named after the prominent Azerbaijani 
scientist, oceanologist and Caspianologist, Qasim Kazim oglu 
Gul.



Qasım Kazım oğlu Gül
(1909 – 1972) 

Qa sım Ka zım oğ lu Gül 1909-cu il de kab rın 31-də Şa ma xı 
şə hə rin də ana dan olub.

1919-cu il də ata sı Kər bə la yı Ka zım ailə si ilə bir lik də Ba kı-
ya köçüb və on yaş lı Qa sım Xə zər Gə mi çi li yin də yun qa ki mi 
fəa liy yə tə baş la yıb. 1924-cü il də Ba kı Də niz çi lik Tex ni ku mu-
na da xil olub və təh si li ni  bi tir dik dən son ra Xə zər Də niz Gə-
mi çi li yin də iş lə yib. 1931-ci il də xüsu si göndə riş lə Le ninq rad 
Su Nəq liy ya tı Mühən dis lə ri İns ti tu tu na da xil olub.  1933-cü 
il də “Də niz gə mi si ni ida rə et mə” fakül tə si ni müvəff ə qiy yət lə 
bi ti rə rək, “Mühən dis-pe da qoq” ix ti sa sı üzrə dip lom alıb. Elə 
hə min il 24 yaş lı Qa sım Gül Ba kı Də niz çi lik Tex ni ku mu nun 
di rek to ru tə yin edi lib.

Böyük Və tən müha ri bə si il lə rin də Qa sım Gül hər bi ləş di ril miş ba lı qov-
la yan do nan ma ya rəh bər lik edib və faq man ştur ma nı və zi fə si ni tu tub. 
Do nan ma da fə da kar əmə yi nə görə “Qaf qa zın müda fiə si” me da lı ilə təl tif 
olu nub. 

Müha ri bə dən son ra Qa sım Gül Azər bay can Dövlət Uni ver si te ti nin coğ-
ra fi ya şöbə sin də  pe da qo ji işə ke çib və qı sa vaxt da – 1947-ci il də na mi zəd-
lik, 1951-ci il də isə dok tor luq dis ser ta si ya sı nı müda fiə edib. O, 1948-ci il də 
do sent, 1953-cü il də isə pro fes sor el mi adı nı alıb.

Pro fes sor Qa sım Gül 1954–1957-ci il lər də Azər bay can Dövlət Uni ver si-
te tin də el mi iş lər üzrə pro rek tor  iş lə yər kən böyük müvəff ə qiy yət lə rə na il 
olub. Elm fə dai si nin fəa liy yə ti yüksək də yər lən di ri lə rək 1957-ci il də Azər-
bay can Elm lər Aka de mi ya sı nın Coğ ra fi ya İns ti tu tu na di rek tor tə yin edi-
lib. 1962-ci il dən isə ömrünün so nu na dək Coğ ra fi ya İns ti tu tu nun Xə zər 
bölmə si nə rəh bər lik edib. Görkəm li alim 50-dən ar tıq ki tab və mo noq ra fi-
ya nın müəl li fi və həmm üəl li fi olub.

Azər bay ca nın ilk coğ ra fi ya elm lə ri dok to ru, coğ ra fi ya sa hə sin də ilk pro-
fes sor, Azər bay can SSR  Elm lər Aka de mi ya sı nın ilk müxbir üzvü, ilk Xə-
zərşü nas-okea no loq Qa sım Gül 1972-ci il ma yın 31-də və fat edib.

Qasim Kazim oglu Gul
(1909–1972)

Qasim Kazim oglu Gul was born on 31 December 1909 in 
Shamakhi.

In 1919, his father, Karbalayi Kazim, moved with his 
family to Baku, where Qasim aged 10 started working as a 
junior in the Caspian Shipping Company. In 1924, he entered 
the Baku Maritime School; after graduation Qasim continued 
working at the Caspian Shipping Company. In 1931, he got 
admitted to the Leningrad Institute of Water Transport 
Engineering, at which he successfully finished the “Navigation 
” faculty and received a diploma in engineering-pedagogical 
specialization two years later. That year, 24-year-old Qasim 

Gul was appointed director of the Baku Maritime School.
During the Great Patriotic War, Qasim Gul head the militarized fishing 

feet and became a fagship navigator. He was awarded the Medal “For the 
Defense of the Caucasus” for his selfess labor in the feet.

After the war, Qasim Gul started his pedagogical activities in the 
geographical department of the Azerbaijan State University and defended 
his PhD thesis in 1947, doctoral dissertation in 1951. He became associate 
professor in 1948, professor of science in 1953.

Prof. Qasım Gul has achieved great successes working as Vice-Rector 
on Scientific Affairs at the Azerbaijan State University in 1954–1957. As his 
activities were highly appreciated, Prof. Gul was appointed director of the 
Institute of Geography in 1957. Since 1962 he head the Caspian branch of 
the Institute of Geography of the Azerbaijani Academy of Sciences. As an 
outstanding scientist, Prof. Gul authored and co-authored  more than 50 
books and monographs.

Azerbaijan’s first doctor of geographical sciences, first professor in the 
field of geography, first correspondent member of the Azerbaijani Academy 
of Sciences, first Caspianologist-oceanologist Qasim Gul died on 31 May 
1972.
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Cabbar Həşimov

AZƏRBAYCAN20
18

0.5
Qasım Gül

AZƏRBAYCAN20
18

0.5

0.5AZƏRBAYCAN
“Cabbar Həşimov” tankeri

0.5AZƏRBAYCAN
“Professor Gül” gəmi-bərəsi



Crane vessel “Azerbaijan”, with lifting capacity of 2,500 tons (built in 1980 in Germany).

Yükqaldırma gücü 2500 ton olan “Azərbaycan” kran gəmisi (1980-ci ildə Almaniyada inşa olunub).
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Development of the Caspian Sea Oil Fleet

XƏZƏR DƏNİZ
NEFT DONANMASININ

İNKİŞAFI
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1970-ci il də də ni zin da ha də rin qat la rın dan 
nef tin is teh sal edil mə si mə sə lə si gündə mə 
gə lə rək, do nan ma üçün da ha güclü və ge niş 
tex ni ki im kan la ra ma lik gə mi lə rin alın ma sı-
nı zə ru riy yə tə çe vir di. Am ma o za man lar SSRİ 
gə mi qa yı ran la rı nın neft çı xar ma üçün tə ləb 
olu nan xüsu si tə yi nat lı gə mi lə ri in şa et mək 
təcrü bə si ol ma dı ğın dan on la rın ti kin ti si xa ri-
ci tər sa nə lər də hə ya ta ke çi ril mə li idi. Bu nun 
üçün isə böyük məb ləğ də xa ri ci val yu ta tə ləb 
olu nur du.

Də niz çi lə rin bəx ti on da gə tir di ki, Azər bay-
ca nın ida rə et mə süka nı ar xa sın da ar tıq Ulu 
Öndər da ya nır dı və Hey dər Əli ye vin hə min 
il lər də Azər bay ca na rəh bər lik et mə si mə sə-
lə nin həl li nə im kan ver di. Məhz Hey dər Əli-
ye vin böyük sə yi və qə tiy yə ti ilə bu mə sə lə 
müsbət həll edil di.

Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi və  SSRİ-nin ali rəhbərliyində 
ça lış dığı illərdə Azərbaycanın ticarət və neft 
donanması üçün dünyanın ayrı-ayrı öl kə lə-
rin də inşa olunmuş 450-yə yaxın müxtəlif tə-
yi natlı gəmi alınmışdır. 

1980-ci il lə rin əv vəl lə rin dən “Günəş li” ya ta-
ğı nın mə nim sə nil mə si nə baş lan dı. Ba kı Də rin 
Də niz Özüllə ri Za vo dun da ha zır la nan plat-
for ma la rın, da yaq blok la rı nın və neft qur ğu-
la rı nın ya ta ğa nəql edil mə si və qu raş dı rıl ma sı 
üçün xüsu si tə yi nat lı üzən va si tə lər tə ləb olu-
nan da Ulu Öndə rin kömə yi ilə qı sa vaxt da Al-
ma ni ya və Fran sa da barj lar si fa riş edil di.

Bun dan baş qa, ke çən əs rin 80-ci il lə rin də 
“Sov.İKP-nin XXI qu rul ta yı” gə mi tə mi ri za vo-
du üçün qal dı rı cı qüvvə si 4500, 5000 və 15000 
ton olan 3 üzən do kun alın ma sı gə mi lə rin 
su al tı his sə si nin tə mi ri nin key fiy yə ti ni xey-
li yax şı laş dır ma ğa im kan ver di. Qeyd et mək 
la zım dır ki, 1970–1980-ci il lər də Xə zər ya nı 
ölkə lə rin sek tor la rın da neft-qaz ya taq la rı nın 
il kin kəş fi məhz XDND-nin gə mi lə ri va si tə-
si ilə Azər bay can neft çi lə ri tə rə fin dən hə ya ta 
ke çi ri lir di.
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The oil production at the sea became a 
central issue in 1970 and made it necessary for 
the fleet to have vessels with special technical 
capabilities. Since the Soviet shipbuilders had 
no experience in building special-purpose 
vessels required for oil production at that 
time, construction of the vessels was to be 
carried out on foreign shipyards, which 
required a large investments.

The seafarers were quite fortunate to have 
Heydar Aliyev as the leader of Azerbaijan. 
With great effort and committment of Heydar 
Aliyev, the issue of Caspian Sea Oil Fleet were 
positively solved.

When Heydar Aliyev led Azerbaijan and was 
working as one of the leaders of USSR, about 
450 vessels, intended for various purposes and 
built in different countries of the world, were 
purchased for merchant and offshore fleet.

The development of the Gunashli field was 
launched in the early 1980s. Barges were 
ordered in Germany and France with the help 
of Heydar Aliyev within a short period, when 
special vessels were required for transporting 
and installing platforms, blocks and oil rigs 
produced at the Baku Deep Water Jacket Plant.

Additionally, the purchase of 3 floating 
docks with 4500-, 5000- and 15,000-ton 
lifting capacity for Ship Repair Yard “The 21st 
congress of the Communist party of the Soviet 
Union” in the 1980s enabled to significantly 
improve the quality of the repair of the 
underwater parts of the vessels. It should be 
noted that the initial exploration of oil and gas 
deposits in the sectors of the Caspian states in 
the 1970-1980s was carried out by Azerbaijani 
oil worker with support of the vessels of 
Caspian Sea Oil Fleet.

Almaniya istehsalı olan 18000 ton yükgötürən və özüboşaldan “STB-1” barjı.  

Self-unloading barge “STB-1” with loading capasity of 18,000 tonnes (built in Germany) 
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Pipelaying vessel “Suleyman Vezirov” (built in 1973 in the Netherlands), 
laying pipelines at depths of up to 195 meters at the sea. 

Dənizdə 195 metrədək dərinliklərdə sualtı boru xətlərinin çəkilməsini təmin edən 
“Süleyman Vəzirov” borudüzən gəmisi (1973-cü ildə Niderlandda inşa edilib).  

Cəbrayıl Xanlar oğlu Məmmədov 
(1937 – 1998)

Cəb ra yıl Xan lar oğ lu Məm mə dov 1957-ci ilin de kab rın da Ba-
kı Də niz Yol la rı Mək tə bi ni “Gə mi sürücüsü” ix ti sa sı üzrə bi ti rib. 
Əmək fəa liy yə ti nə 1958-ci il də Xə zər Də niz Neft Do nan ma sı nın 
gə mi lə rin də ka pi ta nın 2-ci kömək çi si ki mi baş la yıb. Səy və əzm-
kar lı ğı ilə ka pi tan və zi fə si nə dək yüksə lib. 1966-cı il dən eti ba rən 
kran gə mi lə ri nin süka nı ona eti bar edi lib.

Cəb ra yıl Məm mə dov 1970-ci il də Odes sa Də niz Do nan ma sı 
Mühən dis lə ri İns ti tu tu nun qi ya bi şöbə si nin “Elekt ro me xa ni ka” 
fakül tə si ni bi ti rib. 1973-cü il də təcrü bə li mütə xəs sis ki mi Xə zər 
Də niz Neft Do nan ma sı üçün Ni der land da in şa olu nan “Süley-
man Və zi rov” bo rudü zən gə mi si nin ka pi ta nı tə yin olu nub və gə-
mi ni təh vil al maq üçün bu ölkə yə ezam edi lib. 

Adı çə ki lən gə mi də ka pi tan olar kən Cəb ra yıl Məm mə dov Kuy bı şev su an ba-
rın dan keç mək lə 2 mər hə lə də – 1979 və 1981-ci il lər də çə ki lən Uren qoy– Çel ya-
binsk–Pet rovsk–No vops kov su al tı qaz kə mər lə ri nin in şa sın da fə al iş ti rak edib.  

1983-cü il də “Xə zər də niz neft qaz sə na ye” Ümu mit ti faq Sə na ye Bir li yin də də-
niz nəq liy ya tı şöbə si nə böyük mühən dis və zi fə si nə irə li çə ki lib. Li der lik key fiy-
yət lə ri nə, ko man da yığ maq ba ca rı ğı na və işgü zar lı ğı na görə 1987-ci il də Xə zər 
Də niz Neft Do nan ma sı nın rəi si tə yin edi lib. 1994-cü ilə dək bu və zi fə də müvəf-
fə qiy yət lə ça lı şan qay ğı keş rəh bər, sə mi mi in san Cəb ra yıl Məm mə dov kol lek ti-
vin böyük hörmə ti ni qa za nıb.

Cəb ra yıl Məm mə dov “SSRİ Neft və Qaz Sə na ye si nin Fəx ri iş çi si” (1979) olub.
1998-ci il av qus tun 27-də haqq dünya sı na qo vu şan Cəb ra yıl Məm mə do vun 

xa ti rə si bu gün də əziz tu tu lur.

Jabrayil Khanlar oglu Mammadov
(1937 – 1998)

Jabrayil Khanlar oglu Mammadov graduated from the 
Baku Maritime School in 1957 with major in ship navigation. 
He began working in 1958 as the second mate captain on the 
vessels of the Caspian Sea Oil Fleet. He was then  promoted to 
captain thanks to his diligence. As of 1966, he was working as 
a captain on the crane vessels.

Jabrayil Mammadov graduated from the Electromechanical 
faculty of the Odessa Institute of Marine Engineers in 1970. 
As an experienced specialist, he was appointed captain of 
the pipelaying vessel “Suleyman Vezirov” built  in 1973 in  
Netherland. 

He was a captain of the mentioned vessel, which was involved to the 
construction of underwater gas pipelines Urengoy–Chelyabinsk–Petrovsk– 
Novopskov in 1979 and 1981.

In 1983, Mammadov was promoted to the position of senior engineer of the 
maritime transport department of the Khazardenizneftgazsanaye (Caspian 
Oil & Gas Industry) Association. He was appointed chief of the Caspian 
Sea Oil Fleet in 1987 for his leadership qualities, team-building skills and 
dilgence. A prominent leader, Jabrayil Mammadov, worked successfully on 
this position until 1994 and gained great respect of the team.

Jabrayil Mammadov was awarded with Honored Worker of the USSR Oil 
and Gas Industry in 1979. 

Jabrayil Mammadov, who passed away on 27 August 1998 is still 
remembered up-to-day.
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Cəbrayıl Məmmədov

AZƏRBAYCAN20
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0.5AZƏRBAYCAN
“Süleyman Vəzirov” borudüzən gəmisi

0.5AZƏRBAYCAN
“Şirvan” kran gəmisi
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Caspian Shipping Company in the years of independence

GƏMIÇİLİK
MÜSTƏQİLLİK
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Azad ya şa maq, müstə qil dövlə tin və tən da şı ol maq hər bir xal-
qın ar zu su dur. La kin ta ri xi təcrü bə göstə rir ki,  böyük qur ban-
lar ba ha sı na əl də olun muş müstə qil li yi qo ru yub sax la maq onu 
qa zan maq dan qat-qat çə tin dir. Xal qı mız XX əsr də mil li sər vət 
olan müstə qil li yi ni iki də fə əl də edib. 

Əs rin əv vəl lə rin də min bir əziy yət lə qa za nıl mış və xal qı mı zın 
dövlət çi lik şüu run da müstəs na rol oy na mış dövlət müstə qil li yi-
ni qo ru yub sax la maq mümkün ol ma yıb. Müsəl man Şər qin də ilk 
dünyə vi və de mok ra tik res pub li ka – Azər bay can Xalq Cümhu-
riy yə ti xa ri ci müda xi lə, da xi li çə kiş mə lər və bey nəl xalq tə mi na-
tın ol ma ma sı sə bə bin dən 23 ay son ra süqut edib. 

İkin ci də fə xal qı mız 1991-ci il də ta ri xin ver di yi im kan dan ya-
rar la na raq ye ni dən öz müstə qil li yi ni elan et di. Azər bay ca nın öz 
müqəd də ra tı nı müəy yən ləş dir mək pro se sin də keç di yi yol bu 
də fə də əzab lı ol du – “Qa ra yan var”, Qa ra bağ da müha ri bə, Er-
mə nis ta nın si lah lı qüvvə lə ri tə rə fin dən ölkə mi zin əra zi si nin 20 
fai zi nin iş ğa lı, doğ ma yurd-yu va la rın dan di dər gin düşə rək ça-
dır lar da ya şa ma ğa məc bur olan mil yon qaç qın, so nu görünmə-
yən in san qur ban la rı...  Qı sa za man kə si yin də bu qə dər sı na ğa 
si nə gər mək həd dən ar tıq ağır idi. Di gər tə rəf dən, 1991–1993-cü 
il lər də res pub li ka rəh bər li yin də olan la rın si ya si sə riş tə siz li-
yi və mə su liy yət siz li yi ölkə ni ida rəo lun maz və ziy yə tə sal mış dı. 
Azər bay ca nı bürümüş xa os və özba şı na lıq, iq ti sa di tə nəzzül... 
müstə qil li yi mi zi ye ni dən itir mək təhlü kə si ya rat mış dı.

La kin bəx ti miz on da gə tir di ki, Və tə ni nə və xal qı na sa diq olan  
Ulu Öndər Hey dər Əli yev ki mi da hi Şəx siy yət var dı. Və tən oğ-
lu be lə ağır mə qam da xal qın ça ğı rı şı na səs ve rə rək ha ki miy yə tə 
qa yıt dı və xi las kar lıq mis si ya sı nı şə rəf lə ye ri nə ye ti rə rək mil-
li azad lı ğı mı zı, müstə qil li yi mi zi tə min et di, hər bir Azər bay can 
və tən da şı nın hə ya tın da əhə miy yət li dönüş ya rat dı. Ümum mil li 
Li de ri mi zin uzaqgö rən, müdrik si ya sə ti, qə tiy yət və əz mi Azər-
bay ca na öz po ten sia lı nı re al laş dır maq im ka nı nı ve rə rək dövlə-
ti mi zə bugünkü ger çək li yi, yüksə liş tem pi ni, pers pek tiv lə ri bəxş 
et di.

Də niz çi lə ri mi zin çox gözəl xa ti rin də dir ki, o za man mil li do-
nan ma mı zın da qo ru nub sax la nıl ma sı və da ha son ra in ki şaf et-
di ril mə si məhz xal qı mı zın da hi oğ lu Hey dər Əli ye vin sa yə sin də 
mümkün ol muş dur.

Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin “Nəq liy yat və ra-
bi tə müəs si sə lə ri nin Azər bay can Res pub li ka sı nın yu ris dik si ya sı-
na ve ril mə si haq qın da” 24 yan var 1992-ci il ta rix li 39 nömrə li qə-
ra rı Gə mi çi li yin hə ya tın da ye ni mər hə lə nin baş lan ğı cı nı qoy du. 

Freedom and independence is a desire of every people. As 
historical experience shows, preserving independence gained 
at the expense of great sacrifices is harder than actually gaining 
it. Our people reached independence twice during the 20th 
century.

The independence which was earned through difficulties 
at the beginning of the century and played an exceptional 
role in Azerbaijani statehood was impossible to maintain. The 
first secular and democratic republic in the Muslim East, the 
Azerbaijan Democratic Republic survived only 23 months 
because of foreign interference, internal conflicts and lack of 
international support.

A second historic opportunity arose in 1991, when the 
Azerbaijani people declared their independence again. The 
path to independence was more troublesome: Black January, 
Karabakh war, occupation of 20% of Azerbaijan`s territory by 
Armenian Armed Forces, a million refugees forced to live in 
tents, thousands of casualties… It was too hard an experience 
in a short time. On the other hand, the incompetence and 
irresponsibility of the political leadership in 1991–1993 made the 
country uncontrollable. The chaos and economic recession in 
Azerbaijan... threatened the newly gained independence.

Nonetheless, the Azerbaijani people were fortunate enough to 
have Heydar Aliyev as their national leader. Loyal to his country, 
Heydar Aliyev returned to power in a difficult period and secured 
national independence with his historic rescue mission. The 
long-sighted and wise policy, determination and perseverance 
of the national leader brought Azerbaijan the opportunity to 
realize its potential and achieve the current rise.

Our seafarers also remember that preserving and further 
developing of the national fleet became possible thanks to 
Heydar Aliyev, the national leader of the Azerbaijani people.

The decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of 
Azerbaijan No. 39 dated 24 January 1992 “On transferring the 
transport and communication enterprises to the jurisdiction of 
the Republic of Azerbaijan” marked a new stage for the Caspian 
Shipping Company.

However, during the early years of independence, when the 
state-building processes were still underway, attempts were 
made to weaken the Caspian Shipping Company by certain 
forces aimed at reducing Azerbaijan’s influence in the Caspian 
Sea. It was only thanks to the Great Leader Heydar Aliyev, whose 
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La kin gənc müstə qil dövlə ti mi zin tə şəkkül tap dı ğı hə min 
dövrdə Azər bay ca nın Xə zər də ki mövqe yi ni zə if lət mək məq sə-
di güdən müəy yən qüvvə lə rin tə si ri ilə Gə mi çi li yi par ça la ma ğa 
cəhd lər göstə ril di. Və yal nız Ulu Öndə rin ha ki miy yə tə qa yı dı şı 
və qə tiy yət li mövqe yi res pub li ka üçün stra te ji əhə miy yət li mil li 
do nan ma nı qo ru yub sax la ma ğa im kan ver di. 

Hey dər Əli ye vin bi la va si tə rəh bər li yi ilə ha zır la nan və uğur la 
hə ya ta ke çi ri lən Azər bay ca nın dövlət neft stra te gi ya sı iq ti sa diy-
ya tı mı zın in ki şa fı na güclü tə kan ver mək lə bə ra bər, həm də mil li 
təhlü kə siz lik ma raq la rı nın tə min edil mə sin də mühüm rol oy na-
dı. Azə bay can onil lik lər tə ləb edən yo lu ol duq ca qı sa bir müddə tə 
qət edə rək, bütün sa hə lər də böyük nai liy yət lər əl də et di. 

return to power and decisive position preserved the national 
fleet that holds great significance for the nation.

Designed and successfully implemented under the direct 
leadership of Heydar Aliyev, Azerbaijan`s national oil strategy 
gave a powerful impulse to the development of our economy 
and also played an important role in ensuring national security 
interests. Azerbaijan accomplished great successes in all 
spheres in a very short period of time that would otherwise 
require decades.

Implemented thanks to the great policies and political 
experience of the national leader, the “Contract of the Century”, 
the revival of the ancient Silk Road and the Eurasian transport 

Signing ceremony of the “Contract of the Century”. Baku, 20 September 1994.“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanma mərasimi.  Bakı, 20 sentyabr 1994-cü il.
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Ulu Öndə ri mi zin düha sı və si ya si təcrü bə si sa yə sin də re al la-
şan “Əs rin müqa vi lə si”, “Böyük İpək yo lu”nun bər pa sı, Av ra si ya 
nəq liy yat dəh li zi nin is tis ma ra ve ril mə si və bu ki mi di gər iri miq-
yas lı la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si Gə mi çi li yə Xə zər də öz apa-
rı cı mövqe yi ni möhkəm lən dir mə yə şə ra it ya rat dı. Xə zər Də niz 
Gə mi çi li yi Azər bay can Res pub li ka sı adın dan Gürcüstan, Uk ray-
na, Qa za xıs tan, Türki yə və di gər dövlət lər lə sa ziş lər bağ la ya raq 
yükda şı ma lar ba za rı nı for ma laş dır ma ğa, yük həc mi ni ar tır ma ğa 
müvəf fəq ol du.

Fakt: Do nan ma nı və nə in ki do nan ma nı, Gə mi çi li yin özünü bir şir kət 
ki mi tam qo ru yub sax la maq keç miş SSRİ mə ka nın da mövcud olan 16 gə-
mi çi lik dən yal nız bi ri nə – Ulu Öndə rin uzaqgö rən lik lə hə ya ta ke çir di yi 
təd bir lər və bi la va si tə qay ğı sı sa yə sin də Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nə müyəs-
sər olub.

Azər bay can Res pub li ka sı 1995-ci ilin ma yın da Bey nəl xalq Də-
niz Təş ki la tı na (IMO) üzv ola raq bir sı ra mühüm bey nəl xalq kon-
ven si ya la ra qo şul du. Azər bay can Dövlət Də niz Ad mi nist ra si ya sı 
(indiki  Dövlət Dəniz Agentliyi) təş kil edi lə nə dək   ölkə mi zi bu 
nüfuz lu qu rum da  məhz Xə zər Də niz Gə mi çi li yi təm sil et di.

corridor and other large-scale projects enabled the Caspian 
Shipping Company to strengthen its leading position in the 
Caspian Sea. The Company signed agreements with Georgia, 
Ukraine, Kazakhstan, Turkey and other countries on behalf of 
the Republic of Azerbaijan and managed to expand its market 
and to increase the volume of freight. 

The facts: Among other former Soviet countries, only Azerbaijan 
managed to fully preserve both the feet and shipping company. It happened 
thanks to the vision and leadership of the Great Leader, Heydar Aliyev.

The Republic of Azerbaijan became a member of the 
International Maritime Organization (IMO) in May 1995 and 
joined several important international conventions. Until 
the Azerbaijan State Maritime Administration now the State 
Maritime Agency (now the State Maritime Agency) was 
established, the Caspian Shipping Company represented our 
country in this prestigious organization.

International conference dedicated to the restoration of the Silk Road.  
Baku, 10 September 1998.

“Böyük İpək yolu”nun bərpasına həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans.   
Bakı, 10 sentyabr 1998-ci il.
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Fakt: Ha zır da gə mi lər də də niz çi lə rin hə ya tı və əmə yi Bey nəl xalq Də niz 
Təş ki la tı nın (IMO) 25 Kon ven si ya sı, on la ra əla və lər və həm çi nin Bey nəl-
xalq Əmək Təş ki la tı nın (ILO) Kon ven si ya la rı və tövsi yə lə ri ilə tən zim lə-
nir.

So vet İt ti fa qı da ğı lan dan son ra də niz çi lə ri miz ali təh sil al-
maq da çə tin lik lə üzləş di lər. Prob le min həl li ni ölkə miz də Də niz 
Aka de mi ya sı nın ya ra dıl ma sın da görən Gə mi çi lik rəh bər li yi Ulu 
Öndə rə müra ci ət et di. Də niz nəq liy ya tı işi nin təş ki li ni in cə lik-
lə ri nə ki mi bi lən Hey dər Əli ye vin bi la va si tə kömə yi ilə Azər bay-
can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin 15 iyul 1996-cı il ta rix li 91 
nömrə li qə ra rı əsa sın da Ba kı Də niz Yol la rı Mək tə bi nin ba za sın-
da  Azər bay can Dövlət Də niz Aka de mi ya sı ya ra dıl dı. Bey nəl xalq 
Də niz Təş ki la tı 2000-ci ilin yan var ayın da bu ali təh sil müəs si-
sə si ni Də niz Üzgüçülüyünün Təhlü kə siz li yi Ko mi tə si nin 30-cu 
ses si ya sın da rəs mən ta nı dı.

1998-ci il dən eti ba rən Xə zər Də niz Gə mi çi li yi bir sı ra mötə-
bər qu rum la ra –  Bal tik Bey nəl xalq Də niz Ko mi tə si nə, Qa ra Də-
niz Hövzə si Gə mi Sa hib kar la rı Bey nəl xalq As so sia si ya sı na, Gə-
mi lə rin Bey nəl xalq Sı ğor ta Klu bu na, Ti ca rət Li der lə ri Klu bu na 
üzv ol du.

The facts: Currently, seafarers’ live and labor on the vessels are 
regulated by International Maritime Organization`s 25 Conventions, 
their supplements, as well as the International Labor Organization (ILO) 
Conventions and recommendations.

After the collapse of the Soviet Union, our seafarers faced 
difficulties in receiving higher education. To solve the problem, 
the Shipping Company requested Heydar Aliyev establish the 
Azerbaijan State Marine Academy, which was organized on 
the basis of the Baku Maritime School by Decree No. 91 dated 
15 July 1996 of the Cabinet of Ministers of the Republic of 
Azerbaijan. This process took place with the direct assistance 
of Heydar Aliyev, who knew all the details about organizing of 
marine transport. In January 2000, the International Maritime 
Organization officially recognized this Academy at the 30th 
session of the Maritime Safety Committee.

Since 1998, the Caspian Shipping Company has joined 
numerous organizations, including the Baltic International 
Maritime Committee, the Black Sea Ship Entrepreneurs 
Association, the International Insurance Club for Ships, the 
Trade Leaders Club.

Students of the Azerbaijan State Marine Academy

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının tələbələri tədris zamanı
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1998-ci il iyu lun 17-də Azər bay can Res pub li ka-
sı Na zir lər Ka bi ne ti nin 15 nömrə li qə ra rı ilə Xə zər 
Də niz Gə mi çi li yi Azər bay can Dövlət Xə zər Də niz 
Gə mi çi li yi ad lan dı rıl dı.

Ar dı cıl lıq la hə ya ta ke çi ri lən komp leks təd bir-
lər da şı ma la rın həc mi nə müsbət tə sir göstə rə rək, 
Gə mi çi li yin do nan ma sı nın tə zə lən mə si mə sə lə si ni 
önə çək di. 2002-ci il dən baş la ya raq do nan ma mütə-
ma di ye ni gə mi lər lə təc hiz edil di. Ded vey ti 5885 ton 
olan “Ma est ro Ni ya zi” qu ru yük gə mi si (2002), 7 min 
ton luq “Pro fes sor Əziz Əli yev” və “Cə lil Məm məd-
qu lu za də” (2003), 13 min ton luq “Pre zi dent Hey dər 
Əli yev”, “Ba bək” (2004), “Şah İs ma yıl Xə tai” (2005), 
“Ko roğ lu”, “Də də Qor qud” (2006), “Zən gə zur” (2008) 
və 12 min ton luq “Cab bar Hə şi mov” (2008) tan ker-
lə ri, “Qa ra bağ” (2005) və “Aka de mik Zə ri fə Əli ye va” 
(2006) gə mi-bə rə lə ri is tis ma ra ve ril di.

Fakt: Müa sir Azər bay can dövlə ti nin qu ru cu su, 
Ümum mil li Li de rin adı nı da şı yan “Pre zi dent Hey dər 
Əli yev” tan ke ri 2004-cü il no yab rın 3-də is tis ma ra ve-
ri lib. Də niz Nəq liy ya tı Do nan ma sı nın ilk nə hən gi Ru-
si ya nın “Kras no ye Sor mo vo” gə mi qa yır ma za vo dun da 
ti ki lib. Uzun lu ğu 150, eni 17 metr dir. Yükgötürmə qa bi-
liy yə ti 13 min ton, sürə ti sa at da 12 knot dur.

Tan ker də Gə mi çi li yin qo ru nub sax la nıl ma sın da və 
in ki şaf et di ril mə sin də əvəzsiz ro lu olan Ulu Öndə rə 
həsr edil miş mu zey fəa liy yət göstə rir.

Ulu Öndə ri mi zin sar sıl maz ira də si ilə hə ya ta və-
si qə qa za nan və son ra lar la yiq li va ri si möhtə rəm 
Pre zi den ti miz cə nab İl ham Əli yev tə rə fin dən çox 
mə ha rət lə da vam et di ri lən ye ni neft stra te gi ya sı 
Xə zər Də niz Neft Do nan ma sı nın da qar şı sın da ge niş 
pers pek tiv lər aç dı. “Əs rin müqa vi lə si” çər çi və sin də 
nə zər də tu tul muş bir sı ra mühüm iş lə rin ic ra sı na 
do nan ma nın müxtə lif tə yi nat lı – kəş fiy yat, kran, 
təc hi zat, ye dək gə mi lə ri cəlb olun du. Qeyd et mək 
xoş dur ki, Ulu Öndə rin vax ti lə böyük uzaqgö rən-
lik lə zən gin ləş dir di yi neft do nan ma sı Azər bay can 
Bey nəl xalq Əmə liy yat Şir kə ti nin si fa riş lə ri əsa sın-
da ən mürək kəb – su al tı bo ru kə mər lə ri nin çə ki-
li şi,  ye ni ti kil miş plat for ma la rın və da yaq blok la rı-
nın ha si lat nöqtə lə ri nə nəq li, də niz ob yekt lə ri nin 
qu raş dı rıl ma sı və on la rın təhlü kə siz li yi nin tə min 

“Prezident Heydər Əliyev” tankeri

Tanker “President Heydar Aliyev”
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 On 17 July 1998, by the decision No. 15 of the 
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan, 
the Caspian Shipping Company was renamed the 
Azerbaijan State Caspian Shipping Company.

The consistent set of measures positively influenced 
the volume of transportation and brought to the agenda 
the renewal of the fleet. Since 2002, the fleet has been 
regularly provided with new vessels, including dry 
cargo vessel “Maestro Niyazi” (deadweight 5,885 tonnes; 
2002), tankers “Professor Aziz Aliyev” (7,000 tonnes; 
2003), “Jalil Mammadguluzade” (7,000 tonnes; 2003), 
“President Heydar Aliyev” (13,000 tonnes), “Babek” 
(13,000 tonnes; 2004), “Shah Ismayil Khatai” (13,000 
tonnes; 2005), “Koroghlu” (13,000 tonnes; 2006), “Dede 
Gorgud” (13,000 tonnes; 2006), “Zangezur” (13,000 
tonnes; 2008) and “Jabbar Hashimov” (12,000 tonnes; 
2008), ferries “Garabagh” (2005) and “Academik Zarifa 
Aliyeva” (2006).

The facts: The tanker “President Heydar Aliyev” 
named after the founder of the modern Azerbaijan, was 
commissioned on 3 November 2004. The first largest 
tanker of the Company, was built in the Krasnoye 
Sormovo Shipyard, Russia. Its length is 150 meters and 
width 17 meters. The load capacity is 13000 tons, the 
speed 12 knots per hour.

There is a museum in the tanker, dedicated to the 
Great Leader who played a major role in preserving 
and developing the Azerbaijan Shipping Company.

The new oil strategy launched by the Great Lead-
er and skillfully continued by President Ilham Ali-
yev also opened wide opportunities for the Caspian 
Sea Oil Fleet. A number of important projects with-
in the framework of the “Contract of the Century” 
involved various types of vessels, including ex-
ploration, crane, supply vessels and tugboats. It is 
pleasant to note that the Caspian Sea Oil Fleet, once 
supplied with new vessels thanks to Heydar Aliyev, 
could successfully fulfill the most complicated tasks 
of the Azerbaijan International Operating Company 
on laying underwater pipelines, transporting and 
installing the platforms and other constructions, 
supporting underwater operations and etc. 
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olun ma sı, dal ğıc iş lə ri nin görülmə si ki mi  əmə liy-
yat la rın öhdə sin dən la yi qin cə gəl di. Bu nun la be lə, 
do nan ma nın ye ni ləş di ril mə si, da ha müa sir üzən 
va si tə lər lə təc hiz edil mə si xüsu si diq qət də idi.

Də niz neft ya taq la rın da apa rı la caq iş lə rin miq-
ya sı nı və xa rak te ri ni nə zə rə alıb, 1994-cü il də Xə-
zər Də niz Neft Do nan ma sı nın gə mi tə mi ri za vo du, 
o cümlə dən za vo dun üzən do ku mo dern ləş di ril di. 
Görülən iş lər za vo dun po ten sia lı nı ar tı ra raq, ona 
tə mir dən sa va yı, nə in ki gə mi lə ri, o cümlə dən üzən 
qaz ma qur ğu la rı nı da mo dern ləş dir mək im ka nı 
ver di.

Xə zər Də niz Neft Do nan ma sı nın gə mi tə mi ri za-
vo dun da ilk ola raq “Azər bay can” kran və “İs ra fil 
Hüsey nov” bo rudü zən gə mi lə ri mo dern ləş di ril di.

Kran gə mi si ye ni lən di ril miş bu cur qad lar la  la zı mi 
yükü həm də 300 met rə dək də rin li yə en dir mək qa-
bi liy yə ti əl də et di.

1990-cı il də Fin lan di ya da in şa edil miş bo rudü zən 
gə mi nin də im kan la rı xey li art dı. La yi hə üzrə 219–
820 mm dia metr li bo ru la rı 10 metr dən 300 met rə-
dək də rin lik də düzə bi lən gə mi müva fiq iş lər dən 
son ra ar tıq 219–1219 mm dia metr li bo ru la rı 550 metr 
də rin lik də düzmək qa bi liy yə ti nə ma lik ol du.

Mo dern ləş dir mə dən dər hal son ra “Azər bay can” 
gə mi si “Çı raq-1” özülünün üst mo du lu nun ti kin ti-
sin də, “İs ra fil Hüsey nov” isə “Çı raq-1” özülündən 
sa hi lə ki mi 177 ki lo metr uzun lu ğun da neft və Neft 
Daş la rı na qə dər 48 ki lo metr lik qaz kə mə ri nin çə ki-
li şin də uğur la is tis mar edil di. 

1997–1998-ci il lər də gə mi tə mi ri za vo dun da “Şelf-
5” ya rım dal ma üzən qaz ma qur ğu su mo dern ləş di-
ril di. Ümu mi lik də 1200 azər bay can lı mütə xəs si sin, 
o cümlə dən 300 za vod iş çi si nin cəlb olun du ğu iş lər 
17 ay çək di. Üzən qaz ma qur ğu su nun is tis ma ra ve-
ril mə si ilə bağ lı ke çi ri lən tən tə nə li mə ra sim də Ulu 
Öndər Hey dər Əli yev iş ti rak edə rək, qur ğu ya “İs tiq-
lal” adı nı ver di. 

Neft kont rakt la rı nın ic ra sı ilə bağ lı ix ti sas laş dı rıl-
mış gə mi lə rə olan tə lə bat Xə zər Də niz Neft Do nan-
ma sı nın ma liy yə-tə sərrü fat fəa liy yə ti nə müsbət 

“İsrafil Hüseynov” borudüzən gəmisi

Pipe-laying vessel “Israfil Huseynov” 
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Considering the scale and nature of the works to 
be carried out on the offshore fields, the Ship Repair 
Yard of the Caspian Sea Oil Fleet, including floating 
dock, was modernized in 1994. It enabled the plant 
to enhance its capacity and to upgrade not only 
ships, but also floating drilling rigs.

Ship Repair Yard of the Caspian Sea Oil Fleet, first 
upgraded the crane vessel “Azerbaijan” and pipe-
laying vessel “Israfil Huseynov”. 

The crane vessel gained the ability to lower 
the required load by up to 300 meters depth with 
updated winches.

The capacity of the pipe-laying vessel, built in 
Finland in 1990, did also significantly increase. The 
vessel, which had been able to lay down 219–820-
mm diameter pipes at a depth of 10-300 meters 
could handle  219–1219-mm pipes as deep as 550 
meters after the upgrading.

Immediately after the upgrading, crane vessel 
“Azerbaijan” was successfully operated in the 
construction of the upper module of the Chirag-1 
platform, while Israfil Huseynov was involved in the 
laying of a 177-km-long oil pipeline from Chirag-1 
to the shore and a 48-km-long gas pipeline to Neft 
Dashları (Oil Rocks). 

In 1997–1998, the Shelf-5 semi-submersible 
drilling rig was upgraded at the Ship Repair Yard. 
The project involving a total of 1,200 Azerbaijani 
specialists, including 300 plant workers, took 17 
months. National leader Heydar Aliyev, who attended 
the official ceremony dedicated to the inauguration 
of the floating drilling rig, named it Istiglal.

Having a positive impact on the financial and 
economic activities of the Caspian Sea Oil Fleet, the 
demand for specialized offshore vessels enabled it 
to adjust its facilities to the current requirements 
and to cooperate with foreign oil companies. Other 
Caspian states also used the services of the Caspian 
Sea Oil Fleet. For instance, it provided technical 
maintenance to Iran-Caspian drilling rig owned by 
Iran’s National Oil Company. In September 1998, 
three vessels of the Caspian Sea Oil Fleet were 



tə sir göstə rə rək, ona öz mad di-tex ni ki ba za sı nı günün tə ləb-
lə ri nə uy ğun laş dır ma ğa və xa ri ci neft şir kət lə ri ilə əmək daş lıq 
et mə yə şə ra it ya rat dı. Xə zər ya nı ölkə lər də Xə zər Də niz Neft 
Do nan ma sı nın gə mi lə ri nin xid mə tin dən ya rar lan ma ğa baş la-
dı. Be lə ki, neft do nan ma sı  İra nın Mil li Neft Şir kə ti nə məx sus 
“İran-Xə zər” qaz ma qur ğu su na tex ni ki xid mət göstər di. 1998-ci 
ilin sent yab rın da Xə zə rin Qa za xıs tan sek to run da apa rı lan iş lə rə 
do nan ma nın 3 gə mi si cəlb olun du. Ru si ya nın si fa ri şi əsa sın da 
Xə zə rin şi ma lın da qaz ma iş lə ri apa rı lar kən “Zöhrab Və li yev” və 
“Hövsan-5” gə mi lə ri nin xid mə tin dən is ti fa də edil di...

Ümum mil li Li de ri miz Hey dər Əli ye vin “Əs rin müqa vi lə si” ilə 
tə mə li ni qoy du ğu neft stra te gi ya sı nın dövlə ti mi zin və xal qı mı-
zın ta le yin də oy na dı ğı əhə miy yət li ro la görə dir ki, onun im za-
lan ma ta ri xi ta rix ya zan neft çi lə ri mi zin pe şə bay ra mı günü ki mi 
qə bul edi lib. La kin “Neft çi lər Günü” pe şə bay ra mı çər çi və si nə 
sığ ma ya raq, bütün ölkə də ümum xalq bay ra mı ki mi qeyd edi lir. 
Ma hiy yət eti ba rı ilə müstə qil dövlə ti mi zin uzunmüd dət li in ki şaf 
və tə rəq qi kon sep si ya sı olan neft stra te gi ya sı bu gün ye ni mər-
hə lə də Azə bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi al tın da uğur la da vam et di ri lir.

involved in the works in the Kazakh sector of the Caspian Sea. 
The vessels “Zohrab Valiyev” and “Hovsan-5” were used for 
drilling operations in the Russian sector...

The oil strategy founded by the national leader Heydar Aliyev 
with the “Contract of the Century” holds such a big importance 
in the development of our country that this date is celebrated 
as the professional day of Azerbaijani oil workers. However, the 
Oil Workers Day has long been a nationwide celebration. The oil 
strategy, which, as a matter of fact, is the concept of long-term 
development and progress of our independent state, is being 
successfully implemented today under the leadership of the 
President of Azerbaijan Ilham Aliyev. 
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0.5AZƏRBAYCAN
“Prezident Heydər Əliyev” tankeri

0.5AZƏRBAYCAN
“İsrafil Hüseynov” borudüzən gəmisi

0.5AZƏRBAYCAN
“Maestro Niyazi” universal quru yük gəmisi

0.5AZƏRBAYCAN
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi

0.5AZƏRBAYCAN
“Bəstəkar Qara Qarayev” Ro-Ro gəmisi

0.5AZƏRBAYCAN
“Neftqaz-62” yedək gəmisi

0.5AZƏRBAYCAN
“STB-1” barjı

0.5AZƏRBAYCAN
“Dədə Qorqud” tankeri

0.5AZƏRBAYCAN
“Akademik Zərifə Əliyeva” gəmi-bərəsi

0.5AZƏRBAYCAN
“General Əliağa Şıxlinski” kran gəmisi

0.5AZƏRBAYCAN
“Azərbaycan” kran gəmisi

0.5AZƏRBAYCAN
“Zəngəzur” tankeri
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Ceremony of commissioning of passenger boats “Ufug”, “Zafar” and “Turan”. Baku, 22 april 2016

“Üfüq”, “Zəfər” və “Turan” sərnişin gəmilərinin istismara verilməsi mərasimi. Bakı, 22 aprel 2016-cı il
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Establishment of the “Azerbaijan Caspian Shipping”
Closed Joint Stock Company

“AZƏRBAYCAN XƏZƏR DƏNİZ 
GƏMİÇİLİYİ” QSC-NİN 

YARADILMASI
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Neft sek to run dan son ra nəq liy yat ölkə üçün ən mühüm sa hə dir 
və bu ra da in ki şaf pers pek tiv lə ri çox gözəl dir. Biz bütün im kan la-
rı mız dan is ti fa də edə rək nəq liy yat sek to ru nu da ha sürət lə in ki şaf 
et di rə cə yik.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Nəq liy yat sis te mi mil li iq ti sa diy ya tın apa rı cı inf rast ruk tur 
sa hə si olub, is tər ölkə nin iq ti sa di təhlü kə siz li yi nin eti bar lı tə-
mi na tın da, is tər sə də ölkə üzrə ümum da xi li məh su lun for ma-
laş ma sın da çox mühüm əhə miy yət kəsb edir. Ulu Öndə ri mi zin 
rəh bər li yi ilə ya ra dıl mış nəq liy yat inf rast ruk tu ru nun in ki şaf et-
di ril mə si kon sep si ya sı dövlət baş çı mız İl ham Əli yev tə rə fin dən 
mə ha rət lə ger çək ləş di ri lə rək, Azər bay ca nın re gi on da mühüm 
tran zit və lo gis ti ka mər kə zi nə çev ril mə si pro se si ni xey li sürət-
lən dir miş dir.

Qeyd et mək xoş dur ki, Av ra si ya mə ka nın da önəm li ge ost ra te ji 
mövqe yə, çox şa xə li iq ti sa di və ti ca rət əla qə lə ri nə ma lik Azər-
bay ca nın  də niz nəq liy ya tı da bu gün in ki şa fı nın ye ni, müa sir 
mər hə lə sin də dir. 

Beş il bun dan əv vəl də niz gə mi çi li yi sa hə sin də yer li və bey-
nəl xalq da şı ma la rın ar tı rıl ma sı, ölkə nin rə qa bət qa bi liy yə ti-
nin və tran zit po ten sia lı nın güclən di ril mə si məq sə di lə Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 22 okt yabr 2013-cü il ta rix li 
6 nömrə li Sə rən ca mı na əsa sən, res pub li ka da mövcud olan iki 
böyük do nan ma nın – Azər bay can Dövlət Xə zər Də niz Gə mi çi li yi 
və Azər bay can Res pub li ka sı Dövlət Neft Şir kə ti nin Xə zər Də niz 
Neft Do nan ma sı nın bir ləş di ri lə rək ye ni dən təş kil olun ma sı yo lu 
ilə “Azər bay can Xə zər Də niz Gə mi çi li yi” Qa pa lı Səhm dar Cə-
miy yə ti ya ra dıl dı. Ye ni qu ru mun fəa liy yə ti dövlət baş çı sı nın 10 
yan var 2014-cü il ta rix li 213 nömrə li Sə rən ca mı na müva fiq ola-
raq təş kil edil di.

22.11.2014-cü il ta ri xin də - “Azər bay can Xə zər Də niz Gə mi çi li yi” 
Qa pa lı Səhm dar Cə miy yə ti nin bi rin ci ildönümün də ye ni lo qo ti pi 
təq dim edil di.

Lo qo tip iki va ri ant da - göy və qı zı lı rəng lə rin ça la rın da ve ri lib. 
İs ti fa də olu nan göy rən gin ça la rı eti bar lı ğı, pe şə kar lı ğı, mə su liy yə-
ti, əmin li yi, ənə nə lə rə sa diq li yi, mil li li yi  və sə mi miy yə ti ifa də edir. 
Bu rəng ça la rın dan is ti fa də et mək lə, Gə mi çi li yin mil li ma raq la rı 

After the oil sector, transport is the most important sphere for our 
country and promises big development prospects. We will use all our 
means to develop the transport sector more rapidly.

 

Ilham ALIYEV,

President of the Republic of Azerbaijan

 

The transport system is a leading infrastructure of the national 
economy, which is crucial in ensuring the country’s economic 
security and contributing greatly to gross domestic product. 
The concept on development of the transport infrastructure 
initiated by Great Leader Heydar Aliyev has been successfully 
implemented by President Ilham Aliyev, thus substantially 
accelerating Azerbaijan`s transformation into an important 
transit and logistics center in the region.

It is pleasant to note that the marine transport of Azerbaijan 
that holds a geostrategic position in Eurasia and enjoys 
diversified economic and trade relations, is undergoing a new 
stage of development today.

According to Presidential Decree No. 6 dated 22 October 2013 
aimed at enhancing local and international freight in maritime 
transport and increasing the competitiveness and transit 
potential of the country, the two largest fleets, the Azerbaijan 
State Caspian Shipping Company and the Caspian Sea Oil Fleet 
of the State Oil Company of the Republic of Azerbaijan merged 
into the Azerbaijan Caspian Shipping Closed Joint-Stock 
Company. The activities of the new organization are regulated in 
accordance with Decree No. 213 of the President of the Republic 
of Azerbaijan dated 10 January  2014.

On 22 November 2014, the “Azerbaijan Caspian Shipping” Closed 
Joint-Stock Company presented a new logo on the occassion of its 
first anniversary. 

The logo is presented in two variants, blue and golden. The 
blue shade symbolizes reliability, professionalism, responsibility, 
confidence, traditions, nationality and sincerity of the Company 
team. The golden color refers to harmony of human and nature, 
spiritual improvement, development and a bright future.
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qo ru yan, mə su liy yə ti ilə se çi lən pe şə kar lar dan iba rət kol lek ti vi-
nin for ma laş mış əmək ənə nə lə ri nə  sa diq qa la raq, sə mi miy yət və 
əmin lik lə eti bar lı tə rəf daş ol du ğu nu iş də göstər mə yə hə mi şə ha-
zır ol du ğu bil di ri lir. Qı zı lı rəng isə in san la tə biə tin har mo ni ya sı na, 
mə nə vi tək mil ləş mə yə, in ki şa fa və işıq lı gə lə cə yə işa rə dir. 

Lo qo tip də is ti fa də olu nan sim vol la rın rəm zi mə na sı: 

a) sa hil bo yu dövlət lər üçün də niz hə mi şə ru zi-bə rə kət mən bə yi 
sa yıl dı ğın dan, sti li zə edil miş dal ğa işa rə lə ri məhz hə min mə na nı 
bil di rir;

b) lövbər ən qə dim sim vol lar dan olub, bir çox mə na ça la rı na ma-
lik dir. Də niz çi lər üçün bi la va si tə pe şə lə ri ilə bağ lı lı ğa işa rə dir. XIX 
əs rin ikin ci ya rı sın dan gə mi çi li yin və də niz ti ca rə ti nin sim vo lu ki-
mi is ti fa də olu nur;  

c) sükan düzgün kurs mə na sı nı da şı yır. Bu nun la bə ra bər, qar-
daş lıq, həm rəy lik sim vo lu ki mi də ta nı nır. Də niz çi lə rin do nan ma 
ənə nə lə ri nə və dost lu ğa, yol daş lı ğa sa diq li yi ni göstə rir;

d) lövbə rin uc luq la rı ara sın dan ke çən len tin üzə rin də ki ta rix ye-
ni qu ru mun tə mə li  1858-ci il də qo yul muş sə lə fi nə - “Qaf qaz və 
Mer ku ri” Səhm dar Cə miy yə ti nə işa rə dir.     

Lo qo ti pin təs vi ri ni mər kə zi kom po zi si ya nı dövrə lə yən Cə miy yə-
tin adı ya zıl mış lent ta mam la yır.

The symbols used in the logo have following meanings:

a) Stylized waves symbolize sea, which has always been considered 
a blessing for littoral states;

b) One of the oldest symbols, the anchor, may take many meanings. 
It is a direct reference to seafarers` professions. Since the second half 
of the 19th century, it has been serving as a sign of shipping and 
maritime trade;

c) Steering wheel points to correct track, as well as brotherhood 
and solidarity, referring to seafarers commitment to traditions and 
friendship;

d) The date on the ribbon that passes through the anchor`s tips 
refers to Kavkazi i Merkuri Joint Stock Company (est. 1858), the 
predecessor of Caspian Shipping Company. 

The logo’s description is completed by the ribbon that 
circumnavigates the central composition and holds the name of the 
Company.
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Since the first days the “Azerbaijan Caspian Shipping” CJSC 
has undergone radical reforms and structural changes and 
defined strategic directions for its efficiency. In line with the 
strategic development directions approved by Decree No. 
273 dated 11 September 2015 of the Cabinet of Ministers of the 
Republic of Azerbaijan, the Company set short-term (1–3 years), 
medium-term (3–6 years) and long-term (6–10 years) targets 
and elaborated the Strategic Development Program.

Renewal of the fleet timely and with the required vessels, as 
well as other strategic directions of development, are carried out 
step by step according to the State Program for the Development 
of Shipping in the Republic of Azerbaijan 2016–2020, approved 
by Decree No. 2412 dated 7 November 2016 of the President of the 
Republic of Azerbaijan.

In line with the requirements of the International Corporate 
Governance System, relevant regulations, including the 
Regulations of the Management Board, Corporate Governance 
Code, Code of Business Ethics, Anti-Corruption Guidelines, Hot 
Line Call Center and In-house Survey, Financial and Operating 
Results Disclosure Policy, QHSE (Quality, Occupational Health, 
Safety and Environment) and human resources, as well as 
internal audit and risk management documents were prepared 
and put into operation.

The Company attaches special importance for ensuring collective 
decision-making and its transparency; thus, Public Consultations 
Board, as well as committees on procurement, remuneration and 
risk assessment were established within the Company in line with 
International Corporate Governance System. 

The financial reports prepared in accordance with international 
standards first introduced in 2014 are audited annually by Ernst 
& Young. The audited financial statements were then posted on 
the Company`s official website.

To obtain necessary certification for increasing its activities 
beyond the Caspian basin, since 2014 the Company has been 
cooperating with the American Bureau of Shipping, the world’s 
leading certification organization. The Company`s internal 
QHSE (Quality, Occupational Health, Safety and Environment) 
management system has been verified and certified by the 
American Bureau of Shipping. As a result, the Company, the 
Azerbaijan State Maritime Academy and the Training and 
Education Center were presented the 5-year ISO and ISM 
compliance certificates in early 2016. 

Ya ra dıl dı ğı gündən “Azər bay can Xə zər Də niz Gə mi çi li yi” QSC 
köklü is la hat lar və struk tur də yi şik lik lə ri apar dı, fəa liy yə ti nin 
sə mə rə li li yi ni tə min et mək məq sə di ilə stra te ji in ki şaf is ti qa-
mət lə ri ni müəy yən ləş dir di. Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər 
Ka bi ne ti nin 11 sent yabr 2015-ci il ta rix li 273 nömrə li Sə rən ca-
mı ilə təs diq edil miş stra te ji in ki şaf is ti qa mət lə ri nə uy ğun ola-
raq Gə mi çi li yin 1–3 il lik dövrü əha tə edən qı samüd dət li, 3–6 
il lik dövrü əha tə edən or tamüd dət li və 6–10 il lik dövrü əha tə 
edən uzunmüd dət li hə dəf lə ri müəy yən edil di və Stra te ji İn ki şaf 
Proq ra mı ha zır lan dı. 

Do nan ma la rın vax tın da və la zı mi gə mi lər lə ye ni lən di ril mə-
si, ha be lə stra te ji in ki şaf is ti qa mət lə ri üzrə di gər iş lər Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 7 no yabr 2016-cı il ta rix li 
2412 nömrə li Sə rən ca mı ilə təs diq lən miş “2016–2020-ci il lər də 
Azər bay can Res pub li ka sın da gə mi çi li yin in ki şa fı na da ir Dövlət 
Proq ra mı”na uy ğun ola raq mər hə lə li şə kil də apa rı lır.

Bey nəl xalq kor po ra tiv ida rə et mə sis te mi nin tə ləb lə ri nə uy-
ğun ola raq Gə mi çi lik də müva fiq nor ma tiv sə nəd lər, o cümlə-
dən  İda rə he yə ti nin req la men ti, Kor po ra tiv ida rə et mə Mə cəl-
lə si, Biz nes Eti ka sı Mə cəl lə si, Kor rup si ya ilə müba ri zə yə da ir 
Tə li mat, “Qay nar xətt” əla qə mər kə zi nin fəa liy yə ti nə və da xi li 
araş dır ma la rın apa rıl ma sı na da ir Tə li mat, Ma liy yə və Əmə liy yat 
nə ti cə lə ri nin açıq lan ma sı Si ya sə ti, KSƏ TƏMM (Key fiy yət, Sağ-
lam lıq, Əmə yin Təhlü kə siz li yi və Ət raf Mühi tin Müha fi zə si) və 
in san re surs la rı, ha be lə da xi li audit və risk lə rin ida rə edil mə si 
üzrə sə nəd lər ha zır la nıb tət biq edil miş dir.

Əhə miy yət li qə rar la rın qə bul edil mə si pro se sin də şəf faf lı ğın 
tə min olun ma sı na, ma raq lı tə rəf lə rin fi kir lə ri nin nə zə rə alın-
ma sı na xüsu si önəm ve ri lən Gə mi çi lik də “AXDG” QSC səd ri nin 
ya nın da “İc ti mai Məs lə hət ləş mə lər Şu ra sı” və ey ni za man da, 
apa rı cı bey nəl xalq kor po ra tiv ida rə et mə prin sip lə ri nə uy ğun 
ola raq Cə miy yə tin fəa liy yə tin də kol le gi al qə rar la rın qə bul edil-
mə si ni tə min et mək məq sə di ilə müva fiq sa hə lər – sa tı nal ma-
lar, müka fat lan dır ma və risk lər üzrə ko mi tə lər tə sis edil miş dir.

2014-cü il dən Gə mi çi lik də ma liy yə he sa bat la rı nın bey nəl xalq 
stan dart la rı tət biq edi lir. Hə min stan dart la ra uy ğun ha zır lan mış 
ma liy yə he sa bat la rı hər il bey nəl xalq audit-kon sal tinq şir kə-
ti “EY” (Ernst&Yo ung) tə rə fin dən audit olu nur. Gə mi çi lik audit 
olun muş ma liy yə he sa bat la rı nı rəs mi in ter net sə hi fə sin də yer-
ləş di rir. 

AXDG Xə zər dən kə nar hövzə lər də fə al lı ğı nı ar tır maq məq sə-
di ilə gə mi çi lik fəa liy yə ti üzrə zə ru ri ser ti fi kat la rı əl də et mək 
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The Azerbaijan Caspian Shipping Company also collaborates 
with Fitch Ratings, a member of the Big Three international rating 
agencies, to obtain a credit rating in line with its development 
of strategy. After analyzing the Company`s business model, the 
liquidity and ability to meet loan commitments, Fitch Ratings 
provided the Company with credit rating in August 2016. 

At the same time, in order to ensure transparency in the 
activities of the Company, to provide necessary information 
to all stakeholders, create equal opportunities for access to 
relevant information, and to avoid inaccurate information, 
the Information Disclosure Guidelines was approved in 
2016. According to the Guidelines, the Company discloses 
financial performance indicators, attracted funds, significant 
transactions with related parties, dividends, acquisition or 
alienation of significant shares, including information about the 
Company’s executives and shareholders, developmental results. 
The information is published through the official web site of the 
Company, as well as other Internet resources, media, television 
and radio channels.

The Financial and Operating Disclosure Policy was approved 
in 2016; its main objectives includes forming more accurate 
economic policy, financial and economic performance of the 

üçün 2014-cü il dən dünya nın nüfuz lu təs ni fat və ser ti fi kat laş-
dır ma qu ru mu – “Ame ri ka Gə mi çi lik Büro su” (ABS) ilə əmək-
daş lıq edir. Bu qu rum tə rə fin dən AXDG-nin da xi li KSƏ TƏMM 
ida rə et mə sis te mi audit olun muş və sis te min bey nəl xalq ida rə-
et mə stan dart la rı nın tə ləb lə ri nə uy ğun lu ğu təs diq edil miş dir. 
Nə ti cə də 2016-cı ilin əv və lin də Gə mi çi li yə, Azər bay can Dövlət 
Də niz Aka de mi ya sı na və Tə lim-Təd ris Mər kə zi nə 5 il lik ISO və 
ISM üzrə uy ğun luq ser ti fi kat la rı təq dim edil miş dir.

Stra te ji in ki şaf is ti qa mət lə ri nə uy ğun ola raq kre dit rey tin-
qi nin alın ma sı üçün AXDG bey nəl xalq rey tinq agent lik lə ri nin 
“böyük üçlüyü”nə da xil olan “Fitch Ra tings” şir kə ti ilə əmək-
daş lıq et miş dir. “Fitch Ra tings”  tə rə fin dən AXDG-nin biz nes 
mo de li təh lil edil miş,  araş dır ma lar apa rıl mış,  lik vid li li yi və  
kre dit öhdə lik lə ri ni ye ri nə ye tir mək qa bi liy yə ti nin da ya nıq lı ol-
du ğu müəy yən ləş di ri lə rək, 2016-cı ilin av qust ayın da Gə mi çi li-
yə kre dit rey tin qi ve ril miş dir.

Bu nun la bə ra bər, 2016-cı il də AXDG-nin fəa liy yə tin də şəf faf-
lı ğın tə min edil mə si, bütün ma raq lı tə rəf lə rin Cə miy yə tə da ir 
müəy yən mə lu mat lar dan aidiy yə ti üzrə xə bər dar ol ma sı, müva-
fiq mə lu mat la rı əl də et mək də hər kə sə bə ra bər im kan la rın ya-
ra dıl ma sı, ha be lə AXDG haq qın da qey ri-də qiq mə lu mat la rın 
yer al ma ma sı məq sə di ilə “Mə lu mat la rın açıq lan ma sı Qay da la-
rı” təs diq edil miş dir. Qay da la ra uy ğun ola raq Cə miy yət he sa bat 
dövrü üzrə ma liy yə göstə ri ci lə ri, cəlb edil miş ma liy yə və sa it-
lə ri, müva fiq tə rəf lər lə bağ la dı ğı mühüm  əqd lər, di vi dend lər, 
əhə miy yət li pa yın əl də edil mə si və ya özgə nin ki ləş di ril mə si, o 
cümlə dən Cə miy yə tin ida rə et mə or qan la rı, və zi fə li şəxs lə ri və 
səhm dar la rı ba rə də mə lu mat la rı, fəa liy yə ti ilə bağ lı və da ya nıq-
lı in ki şaf üzrə nə ti cə lə ri açıq la yır. Mə lu mat lar AXDG-nin rəs mi 
in ter net sə hi fə si, di gər in ter net re surs la rı, mət bu at or qan la rı, 
te le vi zi ya və ra dio ka nal la rı va si tə si lə ya yım la nır.

Ey ni za man da, 2016-cı il də “Ma liy yə və əmə liy yat nə ti cə lə-
ri nin açıq lan ma sı Si ya sə ti” təs diq edil miş dir ki, onun da əsas 
məq səd lə ri sı ra sın da, o cümlə dən Cə miy yə tin iq ti sa di si ya sə ti-
nin, ma liy yə və tə sərrü fat fəa liy yə ti nin da ha düzgün for ma laş-
dı rıl ma sı, gə lə cək prio ri tet lə ri nin tam və də qiq müəy yən edil-
mə si, po ten si al in ves tor la rın və konk ret la yi hə lə rin iş lə nil mə si 
üçün tə rəf daş la rın cəlb edil mə si qeyd olun muş dur.

AXDG bey nəl xalq kor po ra tiv ida rə et mə sis te mi nin prin sip lə-
ri nin per so nal tə rə fin dən mə nim sə nil mə si və on la rın ha zır lıq 
sə viy yə si nin yüksəl dil mə si məq sə di ilə mütə ma di ola raq xüsu-
si tə lim lər təş kil edir. Dünya nın ta nın mış şir kət lə ri – “Ame ri ka 
Gə mi çi lik Büro su”, “EY” və “BIM CO”-nun (Bey nəl xalq Də niz-

Training Centre 

Təlim-Tədris Mərkəzində
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Company, setting future priorities, involving potential investors 
and partners for spesific projects.

The Company regularly organizes specific trainings to learn 
the principles of international corporate governance system and 
to increase the personnel`s capacity. The business academies of 
world-renowned companies, the American Bureau of Shipping, 
E&Y and BIMCO (International Maritime Council) hold trainings 
for the Company on international conventions, QHSE (Quality, 
Occupational Health, Safety and Environment) standards, 
financial accounting, effective management, communication 
and business efficiency.

The Company pays special attention to implementation of 
IT systems, which have a important role in effective corporate 
governance: at present, the Integrated Central Electronic 
Network, Central Dispatcher and “Electronic Supply systems, 
Electronic Document Management System and many modules 
of the SAP management system have been successfully 
implemented,  covering all structural organizations of the 
Company. The new systems are also underway. Measures were 
taken to optimize vessels’ communication with the shore, 
while the Fleet Position program which enables positioning 
ships`s position on electronic maps was developed. Since 
September 2016, online ticket booking has also been available 
for users.

During the five years of its operation, the “Azerbaijan Caspian 
Shipping” CJSC renew its fleet with 20 new vessels. They are 
both modern commercial vessels and vessels involved in oil and 
gas projects. They include one tugboat (the biggest one in the 
Caspian Sea), eight dry cargo vessels (capacity 5500 tonnes), one 
tanker, 6 supply vessels, as well as a port-towing and 3 passenger 
vessels built at the Baku Shipyard. Currently, 52 vessels of the 
merchant fleet and 212 vessels of the offshore fleet are utilized 
in various projects. 

Currently, the Baku Shipyard is building four more vessels: 
Ro-Pax/Ferry-type two vessels (cargo and passenger) and 2 
tankers with capacity of 8000 tons.

The Azerbaijan Caspian Shipping Company is the only ferry 
operator in the Caspian Sea, possessing 13 ferries, 2 Ro-Ro 
ships. Seven ferries are capable of carrying 28 wagons, six - 
52-54 wagons. The new generation Ro-Pax / Ferry ships, with a 
capacity of 100 passenger cars, 56 wagons or 50 trucks (TIR), will 
further boost the ferry fleet’s potential.

çi lik As so sia si ya sı) biz nes aka de mi ya la rı AXDG-də bey nəl xalq 
kon ven si ya la ra, KSƏ TƏMM stan dart la rı nın tə ləb və tövsi yə lə-
ri nə, ma liy yə uço tu, ef fek tiv ida rə et mə, ha be lə ünsiy yət və işin 
sə mə rə li li yi nin ida rə edil mə si nə da ir tə lim lər ke çir lər.

Sə mə rə li kor po ra tiv ida rə et mə də əhə miy yət li ro lu nu nə zə rə 
ala raq, AXDG-də elekt ron sis tem lə rin tət bi qi nə xüsu si diq qət 
ye ti ri lir. Ha zır da Gə mi çi li yin bütün struk tur təş ki lat la rı nı əha-
tə edən Va hid Mər kə zi Elekt ron Şə bə kə si, “Mər kə zi Dis pet çer” 
və “Elekt ron Təc hi zat” sis tem lə ri qu raş dı rı lıb, “Elekt ron Sə-
nəd Dövriy yə si” və SAP ida rə et mə sis te mi nin bir çox mo dul-
la rı  müvəf fə qiy yət lə tət biq edi lib. Ye ni lə ri nin tət bi qi üzə rin də  
də iş apa rı lır. Gə mi lə rin sa hil lə ra bi tə si nin op ti mal laş dı rıl ma sı 
üçün təd bir lər görülüb, gə mi lə rin mövqe yi nin elekt ron xə ri tə-
lər də is tə ni lən an tə yin olun ma sı na im kan ve rən “Do nan ma-
nın mövqe yi” proq ra mı  ya ra dı lıb. 2016-cı ilin sent yab rın dan 
müştə ri lər Gə mi çi li yin rəs mi in ter net say tın dan elekt ron bi let 
si fa riş et mək im ka nın dan ya rar la nır lar. 

Fəa liy yət göstər di yi 5 il də “Azər bay can Xə zər Də niz Gə mi çi li-
yi” QSC do nan ma sı nı 20 ye ni gə mi ilə zən gin ləş dir miş dir. On-
lar həm ti ca rət gə mi lə ri, həm də neft-qaz la yi hə lə rin də iş ti rak 
edən müa sir tip li gə mi lər dir. Bu ra 1 ədəd Xə zər də ən böyük ye-
dək-təc hi zat gə mi si, 8 ədəd 5500 ton yükgötürmə qa bi liy yət li 
qu ru yük gə mi si, 1 tan ker, 6 təc hi zat gə mi si, elə cə də Ba kı Gə-
mi qa yır ma Za vo dun da  in şa edil miş 1 li man-ye dək və 3 sər ni şin 
gə mi si da xil dir. Ha zır da Gə mi çi li yin Də niz Nəq liy ya tı Do nan-
ma sın da 52, Xə zər Də niz Neft Do nan ma sın da müxtə lif tə yi nat lı 
212 gə mi is tis mar edi lir.

Ba kı Gə mi qa yır ma Za vo dun da da ha 4 gə mi nin - va qon-TİR və 
sər ni şin da şın ma sı üçün nə zər də tu tu lan 2 ədəd ye ni nə sil Ro-
Pax/Bə rə tip li gə mi nin və 8000 ton yükgötürmə im ka nı na ma lik 
2 tan ke rin ti kin ti si hə ya ta ke çi ri lir. 

“Azər bay can Xə zər Də niz Gə mi çi li yi” QSC Xə zər də ye ga nə 
bə rə ope ra to ru dur. 13 gə mi-bə rə si, 2 Ro-Ro tip li gə mi si var. 
Gə mi-bə rə lər dən 7-si 28 va qon, 6-sı 52–54 va qon götürmək qa-
bi liy yə tin də dir. İn şa edil mək də olan ye ni nə sil Ro-Pax/Bə rə tip-
li gə mi lər isə 100 sər ni şin, 56 va qon və ya 50 yük ma şı nı (TIR) 
tu tu mu na ma lik olub, bə rə do nan ma sı nın po ten sia lı nı da ha da 
ar tı ra caq dır. 

Bə rə do nan ma mız Trans xə zər Bey nəl xalq Nəq liy yat Marş-
ru tun da (TBNM) müvəf fə qiy yət lə is tis mar edi lir. Bu marş rut 
2014-cü ilin fev ra lın da Azər bay can, Qa za xıs tan və Gürcüsta nın 
də mir yo lu və də niz da şın ma la rı ilə məş ğul olan müva fiq qu-
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“Lənkəran” gəmisi yedəkləmə əməliyyatında

Towing operation of vessel “Lankaran”
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rum la rı tə rə fin dən ya ra dıl mış dır. 2015–2017-ci il-
lər də Uk ray na, Ru mı ni ya, Pol şa və Türki yə nin 
aidiy yə ti qu rum la rı da bu marş ru ta qo şul muş dur. 
2016-cı ilin so nun da TBNM-ə hüqu qi sta tus ve ri-
lə rək Bey nəl xalq As so sia si ya ya ra dıl mış dır. Ha zır-
da marş rut la Çin dən baş la ya raq, Qa za xıs tan, Xə-
zər də ni zi, Azər bay can və Gürcüstan dan keç mək lə 
Av ro pa is ti qa mə tin də kon tey ner da şı ma la rı hə ya-
ta ke çi ri lir. TBNM tə rə fin dən bütün marş rut bo yu 
va hid ke çid ta ri fi tə yin olun muş və “bir pən cə rə” 
prin si pi tət biq edil miş dir. Bu dəh li zin  da ha da in-
ki şaf et di ril mə si üçün   iş ti rak çı ölkə lər tə rə fin dən 
ar dı cıl təd bir lər görülür. 2017-ci il okt yab rın 30-da 
Ba kı–Tbi li si–Qars də mir yo lu xət ti nin is ti fa də yə ve-
ril mə si TBNM-in rə qa bət qa bi liy yə ti nin ar tı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də atıl mış ən mühüm ad dım lar dan bi-
ri dir. Ba kı–Tbi li si–Qars də mir yo lu tək cə Azər bay-
can, Gürcüstan və Türki yə ara sın da de yil,  Av ro pa 
ilə Asi ya ara sın da yükda şı ma lar həc mi nin art ma sı na 
şə ra it ya ra dır.

Bugün də niz nəq liy ya tı qiy mət ba xı mın dan sər fə-
li li yi nə və yükgötürmə qa bi liy yə ti nin böyüklüyünə 
görə dünya yükda şı ma ba za rın da  apa rı cı rol oy na-
yır. Be lə şə ra it də rə qa bə tə da vam lı lı ğı nı qo ru yub 
sax la maq, da şı dı ğı yüklə rin həc mi ni ar tır maq gə-
mi çi lik şir kət lə ri üçün çox va cib dir. 

AXDG 2014-cü il də Qa ra də niz də “Üze yir Ha cı-
bəy li” və “Na tə van” gə mi lə ri ni is tis ma ra ver mək-
lə xa ri ci su lar da fəa liy yə ti ni bər pa et di. Bu is ti qa-
mət də ar dı cıl və ef fek tiv ad dım lar atan Gə mi çi lik 
ha zır da Xə zər dən kə nar da – Azov, Qa ra və Ara lıq 
də niz lə rin də üzən gə mi lə ri nin sa yı nı 13-ə çat dı rıb. 
On la rın 11-i qu ru yük gə mi si, 2-si tan ker dir. Xa ri-
ci yükda şı ma ba zar la rın da özünün eti bar lı tə rəf daş 
sta tu su nu bir da ha təs diq lə mə yə ça lı şan Gə mi çi lik 
2018-ci il iyu nun 6-da mühüm də niz nəq liy ya tı ar-
te ri ya la rı üzə rin də yer lə şən Yu na nıs ta nın pay tax tı 
Afi na da nüma yən də li yi ni aç mış dır.

Gə mi lə ri mi zin xa ri ci su lar da is tis ma rı də niz çi-
lə ri mi zin bey nəl xalq təcrü bə top la ya raq yüksə kix-
ti sas lı kadr lar ki mi püxtə ləş mə lə ri nə tə sir edir. Bu 
amil öz növbə sin də Gə mi çi li yə yet kin mütə xəs sis-
lə rin po ten sia lın dan sə mə rə li is ti fa də et mək lə, Xə-

“Bərdə” gəmi-bərəsi

Ferry “Barda”
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Our ferry fleet is successfully operating on the 
Trans-Caspian International Transport Route 
(TITR). This route was created in February 2014 
by relevant organizations dealing with railway 
and marine transportation between Azerbaijan, 
Kazakhstan and Georgia. In 2015-2017, the relevant 
organizations of Ukraine, Romania, Poland 
and Turkey also joined this route. At the end of 
2016, TITR received legal status of International 
Association. At present, containers are transported 
on this route from China toward Europe through 
Kazakhstan, the Caspian Sea, Azerbaijan and 
Georgia. A single tariff and a “single window” were 
set for the whole route. Consistent measures are 
being taken by the participating countries to further 
develop this corridor. The inauguration of the Baku–
Tbilisi–Kars railway on 30 October 2017 was one 
of the most important steps to improve the TITR 
competitiveness. The Baku–Tbilisi–Kars railway 
will increase the volume of cargo transportation not 
only among Azerbaijan, Georgia and Turkey but also 
between Europe and Asia.

Today, marine transportation plays a leading role 
in the world freight market, due to its affordability 
and high load capacity. In this situation, it is 
importatn for shipping companies to maintain their 
competitiveness.

The Azerbaijan Caspian Shipping Company 
resumed its operations beyond of the Caspian Sea 
by putting into operation vessels “Uzeyir Hajibeyli” 
and “Natavan” in the Black Sea in 2014. With its 
consistent and effective steps, the Company 
increased the number of its vessels in the Azov, 
Black and Mediterranean Seas. Out of 13 vessels, 11 
are dry cargo ship, two are tankers. 

To confirm itself as a trustworthy partner in 
foreign cargo markets, the Company opened a 
representative office on 6 June 2018 in Athens, 
Greece, an important hub sitting on major marine 
transport routes.

The operation of Azerbaijani vessels beyond of the 
Caspian Sea provide international experience to our 
seafarers and  help them grow as highly qualified 
personnel. This factor, in turn, allows the Company 
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to effectively utilize the potential of qualified specialists and 
to develop shipping in the Caspian basin in line with modern 
requirements.

The sole maritime college in the region, the Azerbaijan 
State Marine Academy plays an important role educating and 
training personnel for the Company. The Academy`s diploma is 
recognized in 170 countries, while the Academy itself is a member 
of numerous prestigious nautical organizations, including 
the International Association of Maritime Universities, the 
Teaching and Methodological Council of Maritime Universities 
of the CIS countries under the Admiral Makarov State Maritime 
Academy in St. Petersburg. The Academy is an active participant 
of the Association of State Universities of Caspian Sea Region 
Countries and maintains direct cooperation with 17 foreign 
maritime universities.

Apart from producing highly-qualified seafarers, the Academy 
is also engaged in capacity building and retraining. Since 
2014, the training and certification of offshore specialists has 
been carried out by the Academy’s Training and Education 
Center, which organizes 43 maritime training courses on 
special programs in accordance with the requirements of the 
International Convention on Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for Seafarers (STCW-78 as amended), its 
ammendments and the International Maritime Organization 
(IMO) requirements for vessel crew members and engineers 
of maritime facilities. As the Company`s fleet is growing with 
modern vessels, new training equipment is used in the learning 
process and the laboratory network is expanded.

The Academy provides modern education at all levels 
(bachelor, master, doctorate). Currently, three faculties and 7 
departments function at the Academy. Students are accepted 
to four specializations. More than 30 labs and gyms are at the 
disposal of over 1000 students.

The Company`s management pays special attention to the 
employment, capacity building and social protection of the 
successful graduates of Marine Academy.

At present, the “Azerbaijan Caspian Shipping” Closed 
Joint Stock Company is one of the world’s leading shipping 
companies for diversity of its fleet and services. The Company 
that comprises over nine thousand employees, two major fleets, 
ship repair and shipbuilding yards, the Azerbaijan State Marine 
Academy and the Training and Education Center, the Caspian 
Maritime Transport Project and Research Institute, Production 

zər də də gə mi çi li yi müa sir tə ləb lər sə viy yə sin də in ki şaf et dir-
mə yə im kan ya ra dır.

Azər bay can Dövlət  Də niz   Aka de mi ya sı re gi on da də niz çi lik 
sa hə sin də ye ga nə ali təh sil müəs si sə si  olub, Gə mi çi li yin bi lik li 
kadr lar la tə mi na tın da əhə miy yət li rol oy na yır. Dip lo mu dünya-
nın 170 ölkə si tə rə fin dən ta nı nan Aka de mi ya bir sı ra nüfuz lu 
də niz çi lik qu rum la rı nın – Bey nəl xalq Də niz çi lik Ali Mək təb-
lə ri As so sia si ya sı nın, Sankt-Pe ter burq şə hə rin də ki Ad mi ral 
S.O.Ma ka rov adı na Də niz çi lik Aka de mi ya sı tər ki bin də fəa liy yət 
göstə rən MDB ölkə lə ri nin də niz çi lik ali mək təb lə ri nin Təd ris-
Me to di ki Şu ra sı nın, Də niz Uni ver si tet lə ri nin Bey nəl xalq As so-
sia si ya sı nın üzvüdür. AD DA Xə zər ya nı dövlət lə rin Ali Mək təb lə-
ri As so sia si ya sı nın fə al iş ti rak çı sı və 17 xa ri ci ölkə nin də niz çi lik 
ali mək təb lə ri ilə bir ba şa əmək daş lıq edən ali təh sil oca ğı dır.  

Aka de mi ya yüksə kix ti sas lı də niz çi kadr la rı ye tiş dir mək-
lə bə ra bər, on la rın ix ti sa sar tır ma və ye ni dən ha zır lan ma sı is-
ti qa mə tin də də böyük iş görür. 2014-cü il dən də niz də iş lə yən 
mütə xəs sis lə rin ha zır lan ma sı nı və ser ti fi kat lan dı rıl ma sı nı 
Aka de mi ya nın nəz din də ki Tə lim-Təd ris Mər kə zi hə ya ta ke çi-
rir. Bu ra da gə mi he yə ti üzvlə ri və də niz ob yekt lə rin də ça lı şan 
mütə xəs sis lər üçün “Də niz çi lə rin Ha zır lan ma sı, Ser ti fi kat lan-
dı rıl ma sı və Növbə Çək mə lə ri haq qın da” Bey nəl xalq Kon ven-
si ya ya (DHSNÇ-78)  və ona edil miş əla və lə rin tə ləb lə ri nə və 
Bey nəl xalq Də niz Təş ki la tı nın (IMO) stan dart la rı na uy ğun ola-
raq, xüsu si proq ram lar üzrə 43 ad da ha zır lıq kurs la rı ke çi ri lir. 
Gə mi çi li yin do nan ma la rı müa sir gə mi lər lə zən gin ləş dik cə, təd-
ris pro se sin də ye ni tre na jor lar dan is ti fa də edi lir və la bo ra to ri ya 
şə bə kə si ge niş lən di ri lir.

Aka de mi ya da də niz çi lik ix ti sas la rı üzrə təh si lin bütün pil lə lə-
rin də (ba ka lav ria tu ra, ma gist ra tu ra, dok to ran tu ra) müa sir stan-
dart la ra ca vab ve rən  təd ris pro se si qu ru lub. Ha zır da Aka de mi-
ya da 3 fakül tə və 7 ka fed ra fəa liy yət göstə rir. Tə lə bə qə bu lu 4 
ix ti sas üzrə apa rı lır. 30-dan çox la bo ra to ri ya və tre na jor bu ra da 
təh sil alan 1000-dən yu xa rı tə lə bə nin ix ti ya rın da dır.  

AXDG-nin rəh bər li yi Də niz Aka de mi ya sı nın təh sil də uğur lu 
nə ti cə lər  əl də et miş mə zun la rı nın iş lə tə min olun ma sı na, on la-
rın kar ye ra in ki şa fı na, təh sil lə ri nin ar tı rıl ma sı na, ha be lə so si al 
müda fiə si nin güclən di ril mə si nə xüsu si diq qət ye ti rir...

Ha zır da “Azər bay can Xə zər Də niz Gə mi çi li yi” Qa pa lı Səhm-
dar Cə miy yə ti do nan ma sı nın tər ki bi nə və göstər di yi xid mət-
lə rin müxtə lif li yi nə görə dünya nın se çi lən gə mi çi lik  şir kət lə-
rin dən bi ri dir. Doq quz min dən ar tıq əmək da şı olan və özündə 
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Services and Social Development departments, has mobilized all 
its forces to carry out its tasks.

Opening of the Baku International Sea Trade Port Complex 
in Alat located at the junction of East–West and North–South 
transport corridors with the participation of the President of 
the Republic of Azerbaijan on 14 May 2018 is will also play an 
important role in the development of marine transport.

We are confident that more brilliant pages will be written in the 
glorious chronicle of the Azerbaijan Caspian Shipping Company, 
which looks forward to celebrating its 160th anniversary. 

iki böyük do nan ma nı, gə mi tə mi ri və ti kin ti si za vod la rı nı, Azər-
bay can Dövlət Də niz Aka de mi ya sı nı və Tə lim-Təd ris Mər kə zi ni, 
Xə zər Də niz Nəq liy ya tı La yi hə-Ax ta rış və El mi-Təd qi qat İns ti-
tu tu nu, İs teh salat Xid mət lə ri və So si al İn ki şaf ida rə lə ri ni bir-
ləş di rən “Azər bay can Xə zər Də niz Gə mi çi li yi” Qa pa lı Səhm dar 
Cə miy yə tində qar şı da duran və zi fə lə ri ye ri nə ye tir mək üçün 
bütün qüvvə lər sə fər bər edil miş dir.

Ca ri ilin 14 ma yın da Ələt qə sə bə sin də Azər bay can Res pub li-
ka sı Pre zi den ti nin iş ti ra kı ilə Şərq–Qərb və Şi mal–Cə nub nəq-
liy yat dəh liz lə ri nin qov şa ğın da yer lə şən Ba kı Bey nəl xalq Də niz 

“Üzeyir Hacıbəyli” universal quru yük gəmisi

Universal dry cargo vessel “Uzeir Hajibeyli”
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Everything necessary for them is available: the constantly 
renewed and growing fleet, historical labor traditions, the 
collective work of highly qualified specialists devoted to these 
traditions and, most importantly, broad perspectives are opened 
with the large-scale projects implemented by the far-sighted 
policy of the President Ilham Aliyev...

Ti ca rət Li ma nı Komp lek si nin  açı lı şı da də niz nəq liy ya tı nın in-
ki şa fın da öz önəm li rolunu oynayacaqdır. 

Əmi nik ki, 160 il lik yu bi le yi ni qeyd et mə yə ha zır la şan Azər-
bay can Xə zər Də niz Gə mi çi li yi nin şan lı sal na mə si nə ye ni-ye-
ni par laq sə hi fə lər ya zı la caq dır. Bu nun üçün la zım olan hər şey 
var: da im ye ni lə nən və zən gin ləş di ri lən do nan ma, ta ri xən for-
ma laş mış əmək ənə nə lə ri və bu ənə nə lə rə sa diq yüksə kix ti-
sas lı mütə xəs sis lər və ən baş lı ca sı, Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin  uzaqgö rən si ya sə ti ilə re al la şan nə-
həng la yi hə lə rin dənizçilər qar şı sın da aç dı ğı ge niş pers pek tiv-
lər...
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