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“Bizim Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin Donanması 
Azərbaycanın çox böyük sərvətidir. O, böyük işlər 

görür və gələcəkdə də görəcəkdir. Bu sahədə işlərin 
müsbət istiqamətdə getməsi sevindirici haldır.”

Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri
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“Dövlət şirkətləri arasında Xəzər Gəmiçiliyinin böyük 
tarixi var, ənənələri var. Xəzərdə bizim gəmiçiliyimiz 

həmişə böyük rola malik olub və biz bugün müasir şirkət 
yaratmaqla iqtisadi potensialımızı möhkəmləndirəcəyik. 

Eyni zamanda, Xəzər Gəmiçiliyi dünya miqyasında 
müasir, çox səmərəli şəkildə idarə olunan şəffaf 

şirkət kimi özünü təqdim edəcəkdir.”

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti





Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və 
müstəqilliyi uğrunda canından keçmiş 

bütün Şəhidlərimizin əziz xatirəsini 
dərin hörmət və ehtiramla anırıq. 

Ruhunuz şad olsun!



8

10 GİRİŞ

12 Ön söz
14 Hesabatın xülasəsi
18  2020-2021-ci illərə ümumi baxış  

(infoqrafika)

20 ASCO HAQQINDA

22 ASCO-nun tarixi
24  Gəmiçiliyin Dəyərləri, Missiyası və  

Strateji hədəfləri 
28 Əsas fəaliyyət sahələri
32 Əməliyyat marşrutları 
34 ASCO-nun təşkilati strukturu 
36  Struktur vahidləri, törəmə və birgə  

müəssisələr 

38 DAYANIQLI İNKİŞAF 

40 Hesabat haqqında
41 Əhəmiyyətlilik matrisi
44  Maraqlı tərəflər və onlarla olan  

münasibətlər
46  Dayanıqlı inkişafın biznesə inteqrasiyası
46 Dayanıqlı İnkişaf Siyasəti
48  Qlobal Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 

icrası üzrə ASCO-nun öhdəliyi və  
verdiyi töhfələr

52  ƏSAS MALİYYƏ VƏ  
FƏALİYYƏT NƏTİCƏLƏRİ

54  Maliyyə nəticələri
56  Əsas fəaliyyət nəticələri

62  KORPORATİV  
İDARƏETMƏ SİSTEMİ

64  Gəmiçiliyin korporativ  
idarəetmə sistemi

66  Strateji idarəetmə
67  Mükafatlandırma sistemi
68  Daxili audit və nəzarət sistemi
69 Risklərin idarə olunması 
71  Biznes etikası və nizam-intizam  

qaydaları
74  Korrupsiyaya qarşı tədbirlər
75  Gələcək planlar

76  İNSAN RESURSLARININ  
İDARƏEDİLMƏSİ

78  İnsan resurslarının idarəedilməsi  
siyasəti

80  Təlim və təhsil
82  Əməkdaşlar və onlarla münasibət
83  Müxtəliflik və bərabər imkanlar
87  Gələcək planlar

MÜNDƏRİCAT

GİRİŞ

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021



9

88 SOSİAL FƏALİYYƏT

90  Maliyyə dəstəyi və xeyriyyəçilik
94  İşçilərin rifahı və sağlamlığına dəstək
96  Ölkədə idmanın inkişafına dəstək
97  Gənclərə dəstək
98  Ölkədə dənizçi peşəsinin təbliği
99  Gələcək planlar

100  SAĞLAMLIQ VƏ ƏMƏYİN  
TƏHLÜKƏSİZLİYİ

102  Sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyinin 
idarə edilməsi

105  Qəza halları
108  COVİD-19 pandemiyası əleyhinə tədbirlər
109  Gələcək planlar

110 ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ

112  Ətraf mühitə təsirin idarə edilməsi
  –  Tullantılar
  – Su
  – Enerji
  – Emissiyalar
120 Yaşıl Enerji
121 Neft dağılmaları və fövqəladə tədbirlər
121 Gələcək planlar

122 GRI STANDARTLARI CƏDVƏLİ

130 MÜSTƏQİL KƏNAR AUDİTORUN RƏYİ

132 İXTİSARLAR (ABREVİATURALAR)



10

GİRİŞ



11



12

ÖN SÖZ

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
GİRİŞ

Hörmətli Oxucu!

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
2020-2021-ci illəri əhatə edən növbəti, sayca 
dördüncü Dayanıqlı inkişaf haqqında hesaba-
tını böyük məmnuniyyət hissi ilə Sizə təqdim 
edirik. Bu hesabat dövrü qlobal və regional 
əhəmiyyətli tarixi hadisələrlə, eləcə də bir sıra 
sahələrdə əldə edilmiş mühüm nailiyyətlərlə 
yadda qalmışdır.

Qlobal miqyasda dövrün ən böyük çağırışı he-
sab edilən COVID-19 pandemiyası və onun sə-
bəb olduğu iqtisadi çətinliklər, o cümlədən, 
dünyada ümumi ticarət dövriyyəsinin azalması, 
neftin qiymətinin kəskin düşməsi, qlobal iqti-
sadi artım tempinin ləngiməsi bir çox fəaliyyət 
sahələri kimi, gəmiçilik sənayesini də müəyyən 
məhdudiyyətlər ilə üzləşdirmişdir. Lakin, ölkə 
rəhbərliyi tərəfindən atılan doğru addımlar və 
vaxtında verilən ölçülmüş qərarlar nəticəsində, 
respublikamızda pandemiyanın təsirlərinin nə-
zarət altında saxlanılmasına nail olunmuşdur. 
Bu işlərin nəticəsidir ki, ASCO sözügedən dövr 
ərzində yükdaşımaların və neft-qaz sənayesinə 
göstərilən ixtisaslaşmış ofşor xidmətlərinin da-
vamlılığını təmin etmiş, qarşıya qoyulan hə-
dəfləri, tapşırıq və tədbirləri uğurla icra etməyə 
müvəffəq olmuşdur və Gəmiçilik tərəfindən 
müsbət iqtisadi və əməliyyat nəticələri əldə 
edilmişdir. 
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Hesabat dövründə ən mühüm hadisə əlbəttə 
ki, Möhtərəm Prezident, Azərbaycan Respub-
likasının Silahlı Qüvvələrinin Müzəffər Ali Baş 
Komandanı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Qüdrətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən ölkəmi-
zin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, 30 illik 
erməni işğalına son qoyulması olmuşdur. Bu 
tarixi Qələbənin qazanılmasında dənizçilərimiz 
də iştirak etmişdir. Belə ki, onlarla dənizçimiz 
rəşadətli ordumuz tərəfindən torpaqlarımızın 
işğaldan azad olunması əməliyyatlarında iştirak 
etmiş, onların bir çoxu döyüş əməliyyatlarında 
göstərdiyi qəhrəmanlıq və şücaətə görə medal 
və ordenlərlə təltif edilmişdir. Həmçinin, arxa 
cəb hədə çalışan dənizçilər də əzm və iradə, bir-
lik və həmrəylik nümayiş etdirərək, ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində bütün 
mümkün dəstəyini əsirgəməmişdir.

2020-2021-ci illərdə ASCO-nun fəaliyyətində də 
mühüm hadisələr baş vermişdir. Belə ki, cənab 
Prezidentin müvafiq sərəncamına əsasən, Azər-
baycan İnvestisiya Holdinqi yaradılmış, Gəmiçili-
yin Müşahidə Şurası təsis edilmiş və ASCO-nun 
korporativ idarəetmə strukturu təkmilləşdiril-
mişdir. Gəmiçiliyin donanmasının yenilənməsi 
istiqamətində, ASCO-nun sifarişinə əsasən Bakı 
Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilən “Azərbay-
can” adlı ilk Ro-Pax/Bərə tipli gəmi və “Kəlbəcər” 
tankeri 2021-ci ildə istismara verilmiş, bundan 
əlavə ASCO-nun Xəzərdən kənarda fəaliyyət 

göstərən donanması bir qədər də genişləndiril-
mişdir. Son illər ərzində ASCO tərəfindən stra-
teji hədəflərin icrası istiqamətində görülən işlər, 
eləcə də qlobal səviyyədə mövcud olan müasir 
çağırışlar nəzərə alınmaqla, hazırda Gəmiçiliyin 
2022-2030-cu illər üçün strategiyasının yenilən-
məsi üzərində işlər aparılır.

Hesabatı Sizin diqqətinizə təqdim edir və da-
yanıqlı inkişafın təmin edilməsi, o cümlədən 
korporativ sosial məsuliyyətin yerinə yetirilməsi, 
insan kapitalının inkişaf etdirilməsi, ətraf mühi-
tin qorunması, sağlamlıq və əməyin təhlükəsiz-
liyinin təmin edilməsi və digər aidiyyəti sahələr-
də ASCO tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər 
və əldə olunan nəticələr ilə hesabatın müvafiq 
bölmələrində tanış olmağa Sizi dəvət edirəm.

Dərin hörmət və ehtiramla,

Rauf Vəliyev
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin İdarə Heyətinin Sədri
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HESABATIN 
XÜLASƏSİ

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
GİRİŞ

Hesabat dövrü ərzində aşağıda qeyd 
olunan istiqamətlər üzrə əldə olunan 
əsas nəticələrin infoqrafik xülasəsi  
18-ci səhifədə təqdim olunmuşdur. 
Qeyd olunan istiqamətlərdə görülən 
işlər barədə daha ətraflı və geniş  
məlumat isə hesabatın müvafiq  
bölmələrində təqdim olunur.

ƏSAS MALİYYƏ VƏ FƏALİYYƏT 
NƏTİCƏLƏRİ

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC (bun-
dan sonra “ASCO”, “Gəmiçilik” və ya “Cəmiyyət”) 
yarandığı dövrdən hər il, o cümlədən hesabat 
dövrü olan 2020-2021-ci illər ərzində fəaliyyəti-
ni mənfəətlə başa vurmuşdur, iqtisadi göstə-
ricilərdə, o cümlədən mənfəətlilik dərəcəsi, 
EBİTDA marjası, borclanma səviyyəsi və Gə-
miçiliyin kapitalizasiyasında müsbət nəticələr 
əldə edilmişdir. 

Hesabat dövründə ASCO tərəfindən Xəzər üzə-
rindən marşruta yeni yüklərin cəlb edilməsi 
məqsədi ilə, bir sıra yüklərin daşınmasına en-
dirimli tariflər tətbiq edilmişdir. Bundan əlavə, 
Xəzər üzərindən Şərq-Qərb istiqamətində kon-
teyner daşımalarını təmin etmək məqsədi ilə, 
2021-ci ildə ASCO tərəfindən Ələt-Türkmən-
başı-Ələt və Ələt-Aktau-Ələt marşrutları üzrə 
müntəzəm fider (konteyner) xətləri istifadəyə 
verilmişdir. Həmçinin, Gəmiçiliyin Xəzərdən 
kənar hövzələrdə fəaliyyətinin genişləndirilmə-
si istiqamətində tədbirlər davam etdirilmiş və 

ASCO-nun bu hövzələrdə istismar olunan gə-
milərinin sayı 14 ədədə çatdırılmışdır.

Dənizdə neft hasilatına göstərilən ixtisaslaşmış 
ofşor xidmətləri sahəsində ASCO-nun müvafiq 
gəmiləri aidiyyəti sertifikatlaşmalardan keç-
məklə, bir sıra xarici neft-qaz şirkətlərinə birba-
şa xidmət göstərməyə başlamış, eləcə də Xəzə-
rin Azərbaycan sektorundan kənarda hə ya ta 
ke çi rilən neft-qaz layihələrində iştirak etmişdir. 
Gəmiçiliyin strukturuna daxil olan “Bibiheybət”  
Gəmi Təmiri Zavodu və “Zığ” Gəmi Təmiri və 
Tikintisi Zavodu tərəfin dən ASCO-nun donan - 
maları ilə yanaşı, Xəzər dənizində fəaliy yət gös-
tə rən digər gəmiçilik şirkətlərinə gəmi təmiri 
xidmətlərinin göstərilməsi davam etdiril mişdir. 

Donanmanın yenilənməsi istiqamətində, Bakı 
Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilən “Azərbay-
can” Ro-Pax/Bərə tipli gəmi və “Kəlbəcər” tan-
keri 2021-ci ildə istismara verilmişdir. Bununla 
da, ASCO tərəfindən istifadəyə verilən yeni 
gəmilərin sayı 24 ədədə çatdırılmışdır. Eyni 
zamanda, BGZ-də ikinci Ro-Pax/Bərə tipli gə-
minin və 2 ədəd tankerin, eləcə də ASCO-nun 
“Zığ” zavodunda 6 ədəd kiçik su tutumlu yedək 
katerinin tikintisi davam etdirilmişdir.

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında 
təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamət-
də görülən tədbirlər çərçivəsində 2021-ci ildə 
“Elektron Akademiya” sistemi istifadəyə ve-
rilmiş, “Admiral S.O. Makarov  adına  Dövlət 
Dənizçilik və Çay Donanması Universiteti” 
(Sankt-Peterburq) ilə əməkdaşlıq üzrə 5 illik 
Çərçivə Sazişi imzalanmışdır. Ümumilikdə, he-
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sabat dövrü ərzində ADDA-ya tələbə qəbulun-
da minimum qəbul balı yüksəlmiş və yüksək 
balla Akademiyaya daxil olan tələbələrin sayın-
da artım qeydə alınmışdır.

GƏMİÇİLİYİN KORPORATİV  
İDARƏETMƏ SİSTEMİ

Hesabat dövründə Gəmiçilikdə korporativ 
idarəetmə sahəsində mühüm yeniliklər baş ver-
mişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
müvafiq Sərəncamı ilə ASCO-nun Ümumi Yığın-
cağının səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi Azər-
baycan Respublikasının Prezidentinə və Azər-
baycan İnvestisiya Holdinqinə həvalə edilmiş, 
həmçinin ASCO-nun Müşahidə Şurası təsis edil-
mişdir. Eyni zamanda, Müşahidə Şurası yanında 
müvafiq sahələr üzrə Komitələr yaradılmışdır.

2020-ci ildə aparıcı beynəlxalq məsləhətçi 
şirkət McKinsey&Company ilə birgə ASCO-nun 

2030-cu ilə qədər dövrü əhatə edən Xəzərdən 
kənar hövzələrdə genişlənmə strategiyası ha-
zırlanmış, 2021-ci ildə isə Gəmiçiliyin 2022-
2030-cu illəri əhatə edən vahid Strategiyasının 
yenilənməsi işlərinə başlanılmışdır. 

2021-ci ildə Gəmiçilikdə “Korrupsiyaya qar-
şı mübarizə Siyasəti” hazırlanaraq təsdiq 
olunmuş və ISO 37001 korrupsiyaya qar-
şı beynəlxalq idarəetmə standartı üzrə uy-
ğunluq sertif ikatının alınması prosesinə 
başlanılmışdır. Mükafatlandırma prosesi-
nin təkmilləşdirilməsi və avtomatlaşdırıl-
ması məqsədi ilə, Fəaliyyətin Səmərəlilik 
Göstəricilərinin (KPI-ların) elektron sistem 
üzərindən hesablanmasına xidmət edən 
proqram təminatı tətbiq edilmişdir. Hesa-
bat dövrü ərzində əsas biznes proseslərin 
xəritələrinin çəkilməsi, “Risklər və nəzarət 
mexanizmləri matrisi”nin hazırlanması ta-
mamlanmış, daxili audit və daxili nəzarət 
funksiyaları plana uyğun həyata keçirilmişdir.  
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İNSAN RESURSLARI

Qlobal pandemiya ilə əlaqədar, tətbiq edilən 
xüsusi karantin rejiminin qaydalarına uyğun 
olaraq, ASCO-da bütün struktur və təşkilat-
larda “məsafədən iş” prinsipi tətbiq edilmiş, 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında 
tədris olunan bütün fənlər, eləcə də Təlim-Təd-
ris Mərkəzində keçirilən təlimlər üzrə distant 
təhsil həyata keçirilmişdir. Hesabat dövründə 
korporativ idarəetmə, beynəlxalq idarəetmə 
sistemlərinin prinsipləri, liderlik və idarəetmə 
keyfiyyətlərinin formalaşması, daxili audit, in-
formasiya təhlükəsizliyi və s. mövzularda keçi-
rilən təlimlərdə Gəmiçiliyin əməkdaşlarının iş-
tirakı təmin edilmişdir.
 
Həmçinin, üzən heyətin iş vaxtı uçotunun tək-
milləşdirilməsi məqsədilə, ASCO-nun gəmilə-
rində cəmlənmiş uçot rejimi sistemi tətbiq edil-
miş və “Üzən heyət üzvlərinin xüsusi iş vaxtının 
cəmlənmiş uçotu Qaydaları” təsdiq edilmişdir.

Gəmiçilikdə insan haqlarının qorunması, gen-
der bərabərliyi və ayrı-seçkilik qoyulmadan hər 
kəsə bərabər imkanlar təqdim edən sağlam iş 
mühitinin təmin edilməsi istiqamətində tədbir-
lər davam etdirilmişdir. Hesabat dövrü ərzində 
ASCO-da bu sahədə heç bir insident baş vermə-
miş və bununla bağlı şikayət qeydə alınmamış-
dır. Eyni zamanda, 2021-ci ildə rəhbər vəzifələr-
də çalışan qadınların sayında 42% artım qeydə 
alınmışdır.

 
SOSİAL FƏALİYYƏT

2020-2021-ci illəri əhatə edən hesabat döv-
ründə ASCO sosial korporativ məsuliyyəti çər-
çivəsində əmək qabiliyyətini itirmiş insanlara,  
ASCO-nun himayəsində olan uşaqlara, dəstəyə 
ehtiyacı olan digər vətəndaşlara, eləcə də 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi 
uğrunda gedən döyüşlərdə, o cümlədən 44 
günlük Vətən Müharibəsində iştirak etmiş, ya-

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
GİRİŞ
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ralanmış şəxslərə və döyüşlərdə şəhid olmuş 
şəxslərin ailə üzvlərinə maddi yardımların veril-
məsini davam etdirmişdir. Həmçinin, ənənəvi 
olaraq hər il bayram günlərində keçmiş qaçqın 
və məcburi köçkün ailələrinə Gəmiçilik tərəfin-
dən ərzaq yardımı edilmişdir.

Personalın iş şəraitinin yaxşılaşdırılması məq-
sədi ilə, 2021-ci ildə ASCO-nun yeni inşa edilmiş 
inzibati binası istismara verilmişdir. Sağlam hə-
yat tərzinə və idmana olan marağın artırılması 
istiqamətində hesabat dövründə ASCO-nun 
struktur idarələri arasında müxtəlif idman növ-
ləri üzrə yarışlar təşkil edilmiş, “Bibiheybət” 
GTZ-nin ərazisində idman meydançası tikilərək 
istifadəyə verilmişdir. Ümumilikdə, ölkədə id-
manın inkişafına töhfə vermək məqsədi ilə, 
ASCO tərəfindən “Səbail” Peşəkar Futbol Klu-
buna, Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federa-
siyasına və Azərbaycan Yelkənli İdman Federa-
siyasına sponsorluq davam etdirilmişdir. 

ASCO tərəfindən həyata keçirilən sosial la-
yihələr çərçivəsində, 2021-ci ildə Xəzər regionun-
da ilk gəmi-muzey, dünyada isə ilk tanker-mu-
zey (“Suraxanı”) istifadəyə verilmiş, Azərbaycan 
dənizçilərinin xatirəsinə abidə ucaldılmış, İkinci 
Qarabağ müharibəsində iştirak edən dənizçilər-
dən bəhs edən “Hər biri qəhrəmandır” kitabı 
nəşr edilmişdir. Eyni zamanda, uzun illər mənzil 
növbəsində durmuş və mənzil şəraitinin yaxşı-
laşdırılmasına ehtiyacı olan dənizçilər üçün ya-
şayış kompleksinin inşası davam etdirilmişdir. 

KEYFİYYƏT, SAĞLAMLIQ, ƏMƏYİN 
TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ ƏTRAF 
MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ  

ASCO tərəfindən bütün fəaliyyət sahələrində 
həyata keçirilən işlərin əməkdaşların sağlam-
lığına xəsarət yetirmədən, qəza hallarına yol 
verilmədən, ətraf mühitə zərər vurmadan təh-
lükəsiz şəkildə icrasına ciddi önəm verilir. Bu 
istiqamətdə görülən tədbirlər nəticəsində, he-
sabat dövründə istehsalatda ölüm hadisəsi ol-

mamışdır, ASCO-da ekoloji yönümlü hər hansı 
bir ciddi pozuntu halı qeydə alınmamışdır.

COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar, əməkdaş-
ların sağlamlığının qorunması məqsədi ilə, 
“məsafədən iş” prinsipinin tətbiqi ilə yanaşı, 
istehsalat zərurəti ilə əlaqədar işə cəlb olunan 
əməkdaşların növbəli iş rejimində işləmə-
si, bu işçilərdən, o cümlədən üzən heyətdən 
mütəmadi olaraq PCR test nümunələrinin gö-
türülməsi, iş yerlərinin davamlı dezinfeksiya 
olunması təmin edilmişdir. Bu işlərin koordi-
nasiyasını təmin etmək məqsədi ilə, ASCO-da 
xüsusi qərargah yaradılmış, xəstəliklə bağlı 
sualların və müraciətlərin operativ şəkildə ca-
vablandırılması üçün 24 saat fəaliyyət göstərən 
“Qaynar xətt” istifadəyə verilmiş və pandemiya 
dövründən çıxış ilə bağlı Tədbirlər Planı ha-
zırlanmışdır. Ümumilikdə, 2020-ci ildə 14,127 
ədəd, 2021-ci ildə 27,081 ədəd test nümunələ-
ri götürülmüş, dezinfeksiya işlərinə isə 2020-ci 
ildə 2,089,401 AZN, 2021-ci ildə 1,477,119 AZN və-
sait xərclənmişdir. 

Ətraf mühitə zərərin azaldılması istiqamətin-
də görülən işlər nəticəsində, ASCO-nun fəaliy-
yəti ilə əlaqədar yaranan birbaşa emissiyaların 
həcmində azalma tendensiyası müşahidə edil-
mişdir. Eyni zamanda, Gəmiçilikdə içməli su 
və yanacaq sərfiyyatında da qənaət əldə olun-
muşdur.
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2019-cu ildə 44,792 gün
2020-ci ildə 38,921 gün
2021-ci ildə 37,802 gün

İxtisaslaşmış ofşor donanması 
tərəfindən işlənmiş günlər:

 Yükdaşımalar Neft və qaz 
sənayesinə 
ixtisaslaşmış ofşor  
xidmətlərinin 
göstərilməsi

Gəmi təmiri 
və tikintisi

ASCO-nun əsas 
fəaliyyət sahələri:

2020-2021-Cİ İLLƏRƏ 
ÜMUMİ BAXIŞ 

 Təhsil və təlim

Yükdaşımalar:  2019 2020 2021

Tanker daşımaları, ton 2,156,139 2,078,319 1,898,704

Quru yük daşımaları, ton 822,109 844,569 1,042,105

Vaqon daşımaları, ədəd 44,159 37,424 30,466

TİR daşımaları, ədəd 22,049 31,872 30,893

Əməliyyat nəticələri:

•  Logistika xidmətləri
•  Quru yük limanı xidmətləri
•  Agentlik xidmətləri

Digər köməkçi  
fəaliyyət sahələri:

ASCO aşağıdakı 
sertifikatlara sahibdir və 
müvafiq konvensiyaların 
tələblərinə cavab verir:

•   ISO 9001:2015 (Keyfiyyətin idarə 
edilməsi)

•   ISO 14001:2015 (Ekoloji idarəetmə)
•   ISO 50001:2011 (Enerji  

səmərəliliyinin idarə edilməsi)
•   ISO 45001:2018 (Sağlamlıq və  

təhlükəsizlik idarəetmə sistemi)
•   ISM code 2010 (Təhlükəsizliyin 

beynəlxalq idarəetmə sistemi)
•   SOLAS (Dənizdə həyat  

təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq 
konvensiya)

•   MARPOL (Dəniz çirklənməsi  
əleyhinə konvensiya)

•    STCW (Təlimləndirmə  
standartları, Sertifikatlaşma  
və Növbəçəkmə üzrə  
Beynəlxalq Konvensiya)

ASCO DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
GİRİŞ

18



19

İxtisaslaşmış ofşor 
donanmasının tərkibi: 

Əsas 
donanmada 

Köməkçi 
donanmada

158
  Gəmi

37
  Gəmi

•  20 ədəd Kran gəmisi

•  23 ədəd Sərnişin gəmisi

•  9 ədəd Dalğıc gəmisi

•  21 ədəd Təchizat-yedək gəmisi

•  3 ədəd Təchizat gəmisi

•  20 ədəd Xidməti motorlu kater

•  34 ədəd Yedək kateri

•  2 ədəd Yedək gəmisi

•  5 ədəd Yanğınsöndürən gəmi

•  5 ədəd Mühəndis-geoloji gəmi

•  2 ədəd Sualtı borudüzən gəmi

•  4 ədəd Maye yükdaşıyan gəmi

•  5 ədəd Barja

•   5 ədəd Torpaqqazan gəmi  

və karvanı

•  37 ədəd Köməkçi gəmi

•  21 ədəd Tanker gəmisi

•  14 ədəd Quru yük gəmisi

•  13 ədəd Bərə gəmisi

•  1 ədəd Ro-Pax tipli gəmi

•  2 ədəd Ro-Ro tipli gəmi

Nəqliyyat  
donanmasının tərkibi:

51
 Gəmi Sağlamlıq və əməyin 

təhlükəsizliyi:

Təhlükəsizlik texnikası  
və əməyin mühafizəsinə  
yönəldilən xərclər  
2020-ci il ilə müqayisədə 
30% artırılmışdır.

Zavodlar tərəfindən 
həyata keçirilmiş gəmi 
təmiri işlərinin sayı:

2019-cu ildə 932 təmir işi
2020-ci ildə 809 təmir işi
2021-ci ildə 768 təmir işi 

Sosial sahə:

2020-ci ildə maddi 
yardımların həcmi: 
207,700 AZN

2021-ci ildə maddi 
yardımların həcmi:  
258,350 AZN

İnsan resursları:

2020-ci ildə personalın  
sayı: 8,016 nəfər

2021-ci ildə personalın  
sayı: 8,054 nəfər

İçməli su sərfiyyatı:  
19% qənaət

Birbaşa CO2 emissiyaları:  
1.8% azalma

CO2 qazının emissiyası: 
0.4% azalma

SO2 qazının emissiyası: 
9.3% azalma

Ekoloji 
idarəetmə

2019-cu il ilə müqayisədə  
2021-ci ildə nəticələr:

Mənfəət (vergidən sonra): 
2019-cu ildə 64 mln. AZN
2020-ci ildə 45 mln. AZN
2021-ci ildə 52 mln. AZN

İnvestisiya qoyuluşu:
2019-cu ildə 97 mln. AZN
2020-ci ildə 124 mln. AZN
2021-ci ildə 123 mln. AZN

ASCO-nun fəaliyyətə  
başlamasından  
etibarən kapitalizasiyada 
artım: 97%

Maliyyə 
nəticələri:
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1800

1900
2000

1866
“Qafqaz və  
Merkuri” Səhmdar 
Cəmiyyətinin  
Bakıda mexaniki 
zavodunun 
bünövrəsinin 
qoyulması

1873
Dünyada ilk neft-
daşıyan “Aleksandr” 
barjının Xəzərdə 
istismara verilməsi

1878
Dünyada ilk tanker  
“Zərdüşt”ün 
Xəzərdə istismara 
verilməsi

1881
Gəmilərin kadrlara 
təlabatını ödəmək 
üçün Bakı Dənizçilik 
siniflərinin fəaliyyətə 
başlaması

1903
İlk daxili yanma 
mühərrikli “Vandal” 
gəmisinin Xəzər  
dənizində 
istismara  
verilməsi

1908
İlk reversivli 
iki mühərriklə 
çalışan“Delo” 
gəmisinin  
Xəzər dənizində  
istismara 
verilməsi

1960
Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyinə  
məxsus gəmilərin  
dünya sularına  
çıxması

1962
Xəzərdə ilk bərə 
keçidinin inşası  
(Türkmənbaşı)  
və bərə gəmilərin  
fəaliyyətə  
başlaması

1949
“Azərdənizneft” birliyinin 
tərkibində “Üzən vasitələr” 
idarəsinin yaradılması 
ilə Xəzər Dəniz Neft 
Donanmasının  
təməlinin qoyulması

ASCO-NUN TARİXİ
1858-ci ildə “Qafqaz və Merkuri” Səhmdar Cəmiyyətinin 
yaradılması ilə “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin əsası qoyulmuşdur. Gəmiçilik 
sahəsində 160 ildən artıq zəngin təcrübəyə və qədim tarixə 
malik şirkətimiz Xəzər dənizində ən böyük nəqliyyat  
donanmasına və neft-qaz sənayesinə xidmət göstərən 
ixtisaslaşmış ofşor donanmaya sahibdir. 

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
ASCO HAQQINDA

1858
“ Qafqaz və Merkuri” 
Səhmdar 

Cəmiyyətinin 
yaradılması ilə  
Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin 
əsasının qoyulması
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2000
1975-1985
Nəqliyyat donanması 
üçün yeni tankerlərin, 
universal quru-yük 
gəmilərinin və  
bərələrin alınması  
və tikintisi

1969-1987
Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin Azərbaycana 
rəhbərliyi dövründə hər 
il 20-30 gəmi olmaqla, 
ümumilikdə 400-dən 
çox gəminin tikintisi 
və donanmanın sürətli 
inkişaf dövrü

2003-2011
Tanker 
donanmasının 
yenilənməsi

2005-2012
Bərə 
donanmasının 
yenilənməsi

2004
Xəzərdə ən böyük 
13,000 ton dedveytə 
malik ilk tankerin 
(“Prezident Heydər  
Əliyev” tankeri)  
istismara verilməsi

2013
Azərbaycan Dövlət  
Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi  
və Azərbaycan  
Respublikası Dövlət  
Neft Şirkətinin  
Xəzər Dəniz Neft  
Donanmasının  
birləşdirilməsi ilə   
“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi”  
QSC-nin yaradılması

2014
Xəzərdən kənarda 
fəaliyyətin bərpa 
edilməsi

2014-2021
Donanmaların 
yenilənməsi (24 
ədəd yeni gəminin 
istifadəyə verilməsi)

Xəzərdə ilk 
gəmi-muzey, 
dünyada isə ilk 
tanker-muzeyin 
(“Suraxanı”) 
istifadəyə 
verilməsi 

2018
“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin rebrendinqi 
və fəaliyyətini ASCO 
adı altında davam 
etdirməsi

2019
Azərbaycanda inşa 
edilən ilk tankerin  
(“Laçın tankeri”) 
istismara  
verilməsi 

2021
Azərbaycanda 
inşa edilən ilk 
Ro-Pax/Bərə 
tipli gəminin 
(“Azərbaycan”) 
istismara  
verilməsi

1997-2010
Xəzərdən kənarda 
fəaliyyət göstərən 
gəmilərin Xəzərə 
gətirilməsi

23
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GƏMİÇİLİYİN DƏYƏRLƏRİ, 
MİSSİYASI VƏ STRATEJİ 
HƏDƏFLƏRİ

“ Avropa və Asiya arasında 
Sizin ən qısa körpünüz” 

Sloqan:  

24
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DƏYƏRLƏR: 

•  Keyfiyyətli xidmət 
•  Etibarlı tərəfdaş 
•  Təhlükəsizlik və ətraf mühit
•  Dayanıqlı inkişaf 
•  Şəffaflıq 
•  Ədalətlilik və peşəkarlıq

STRATEJİ HƏDƏFLƏR: 

Hədəf 1: Xəzərdə Azərbaycan 
üzərindən tranzit yükdaşımalar  
üçün gəmi tələbatını təmin 
etməklə, Azərbaycanın tranzit 
potensialının reallaşdırılmasına 
və regional nəqliyyat-logistika 
qovşağına çevrilməsinə töhfə 
vermək.

Hədəf 2: Respublikamızın 
dənizdə strateji neft-qaz  
layihələrində ixtisaslaşmış  
gə mi çilik xidmətlərinə olan 
tələbatını təmin etmək.

Hədəf 3: Təhlükəsiz şəkildə,  
ətraf mühitə zərər vurmadan  
və keyfiyyətli xidmət göstərmək.

Hədəf 4: Səmərəli fəaliyyət 
göstərən və daya nıqlı inkişaf 
edən müasir gəmiçilik şirkətinin 
qurulması istiqamətində işləri 
davam etdirmək.

Hədəf 5: Personalı davamlı  
inkişaf etdirmək.

Hədəf 6: Fəaliyyət coğrafiyasını 
şaxələndirmək və bir bazardan 
asılılığı azaltmaq.

MİSSİYA: 

Azərbaycan üzərindən tranzit  
yükdaşımalarda və respublikamızın 
strateji neft-qaz layi hə lərində ölkənin 
gəmiçilik xidmətlərinə olan tələbatını 
təmin etmək, dövlətin bu sahələrdə 
siyasətinə və Azərbaycanın regio nal  
nəqliy yat-logistika qovşağına  
çevrilməsinə töhfə vermək.

GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ: 

Səmərəli fəaliyyət göstərən, dayanıqlı  
in kişafını və əməliyyatların 
təhlükəsizliyi ni təmin edən müasir 
gəmiçilik şirkətinin qurulması, Xəzərdə 
dövlət siyasətinin dəstəklənməsi ilə 
bərabər Xəzərdən kənarda beynəlxalq 
gəmiçilik fəaliy yətinin genişləndirilməsi

25
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ƏSAS FƏALİYYƏT 
SAHƏLƏRİ

ASCO-nun əsas fəaliyyət sahələrinə aşağıdakı istiqamətlər aiddir: 

Neft sənayesinə  
ixtisaslaşmış ofşor  
xidmətlərin  
göstərilməsi

Yükdaşımalar Gəmi təmiri və 
tikintisi

Gəmiçilik sahəsində 
təhsil və təlim

YÜKDAŞIMALAR

ASCO-nun strukturunda Xəzər dənizində və 
Xəzərdən kənar hövzələrdə - əsasən Qara və 
Aralıq dənizi hövzələrində müxtəlif növ yüklərin 
daşınmasını təmin edən Dəniz Nəqliyyat Do-
nanması (bundan sonra nəqliyyat donanması) 
fəaliyyət göstərir. ASCO-nun nəqliyyat donan-
masına tankerlər, universal quru yük gəmiləri, 
bərələr, Ro-Ro və Ro-Pax tipli gəmilər daxildir. 
Gəmiçiliyin Nəqliyyat donanmasının tərkibi 
aşağıdakı cədvəldə təqdim olunmuşdur. 

Nəqliyyat donanmasının tərkibi, (ədəd):

Gəmi tipi Sayı

Tankerlər 21

Universal quru yük gəmiləri 14

Bərələr 13

Ro-Pax tipli gəmilər 1

Ro-Ro tipli gəmilər 2

Cəmi 51

ASCO-nun tanker donanması Qazaxıstan və 
Türkmənistan limanlarından, eləcə də Rusiya-
nın Xəzər dənizində yerləşən neft yataqların-
dan Azərbaycan limanları istiqamətində xam 
neft və neft məhsullarının daşınmasını təmin 
edir. Eyni zamanda, bir bazardan asılılığın 
azaldılması strategiyası çərçivəsində Gəmiçi-
lik 2017-ci ildən etibarən Qara və Aralıq dənizi 
hövzələrində tankerlərlə yükdaşıma xidmətlə-
ri təqdim edir. Hazırda, ASCO Xəzərdən kənar 
hövzələrdə 6 ədəd, Xəzər dənizində isə 15 ədəd 
tanker gəmisi istismar edir.
 
Gəmiçiliyin universal quru yük gəmiləri Xəzər 
dənizi və Xəzər dənizindən kənar hövzələrdə 
taxıl, buğda, arpa, qarğıdalı, kəpək, ağac və tax-
ta məmulatları, metal məmulatları, gübrə, tikinti 
materialları, konteynerlər, eləcə də digər müxtə-
lif növ quru yüklərin daşınmasını həyata keçirir. 
Hazırda, ASCO Xəzər dənizində 7 ədəd, Xəzərdən 
kənarda isə 7 ədəd quru yük gəmisi istismar edir. 

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
ASCO HAQQINDA



29

ASCO-nun donanmasında olan bərə tipli gə-
milər (Bərələr, Ro-Ro, Ro-Pax) Xəzər dənizin-
də xətti səfərlər həyata keçirir və Azərbaycan, 
Qazaxıstan və Türkmənistan limanları arasında 
dəmir yolu vaqonlarının, konteynerlərin, avto-
texnikanın, eləcə də sərnişinlərin daşınmasını 
təmin edir. 

NEFT SƏNAYESİNƏ İXTİSASLAŞMIŞ OFŞOR 
XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ

ASCO-nun strukturuna daxil olan Xəzər Dəniz 
Neft Donanması (bundan sonra ixtisaslaşmış 
ofşor donanması) Xəzər dənizində, xüsusən 
də Xəzərin Azərbaycan sektorunda həyata ke-
çirilən bir çox strateji əhəmiyyətli neft-qaz la-
yihələrinə, o cümlədən “Neft Daşları”, “Nəriman 
Nərimanov”, “28 may”, “Abşeron”, “Şah-Dəniz”, 
“Bahar-Qum-Dəniz”, “Azəri-Çıraq-Günəşli”, “Ümid- 
Ba bək” və “Qarabağ” kimi layihələrə xidmət 
göstərir. İxtisaslaşmış gəmilərin iştirakı olma-

dan bu tip neft-qaz layihələrinin həyata ke-
çirilməsi mümkün deyildir. İxtisaslaşmış neft 
donanması neft-qaz hasilatı proseslərinin tam 
təmin edilməsi, o cümlədən dəniz özülləri-
nin, estakadaların tikintisi, geoloji-kəşfiyyat, 
neft-qaz kəmərlərinin çəkilişi, onların istismar 
dövründə təmiri, dənizdəki neft obyektlərinin 
yanğından mühafizəsi, neftçilərin iş yerlərinə 
çatdırılması kimi işləri yerinə yetirir və dəniz di-
bində mineral ehtiyatların kəşfiyyatı və hasilatı 
ilə əlaqədar kompleks xidmətlər təqdim edir. 
 
Eyni zamanda, ixtisaslaşmış ofşor donanması-
na ASCO-nun donanmasının daxili tələbatını 
təmin edən və Gəmiçiliyin gəmilərinin limana 
giriş-çıxışı zamanı liman-yedəkləmə, gəmilə-
rin yanacaqla təmin olunması, daxili təchizat 
və təminat kimi xidmətləri göstərən gəmilər 
də daxildir. İxtisaslaşmış ofşor donanmasının 
tərkibi növbəti səhifədəki cədvəldə təqdim 
olunmuşdur.
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GƏMİ TƏMİRİ VƏ TİKİNTİSİ

Gəmiçiliyin strukturuna daxil olan “Bibiheybət” 
Gəmi Təmiri Zavodu və “Zığ” Gəmi Təmiri və 
Tikintisi Zavodu ASCO-ya, eləcə də Xəzər dəni-
zində fəaliyyət göstərən digər gəmiçilik şirkət-
lərinə məxsus bütün növ gəmilərin peşəkar 
mütəxəssislər tərəfindən yüksək keyfiyyətlə 
təmirini həyata keçirir. 

Qeyd olunan zavodlarda aşağıdakı 
xidmətlər təqdim edilir: 
    Əsaslı, tərsanə, cari və səfərlərarası naviqasiya 

təmirlərinin həyata keçirilməsi;
    “Zığ” zavodunda kiçik su tutumlu xidmət ka-

terlərinin tikintisi;
    Gəmi sistem və qurğularının, elektrik və radio-

naviqasiya avadanlıqlarının, mühərriklərin, 
cihazların quraşdırılması və sazlanması;

    Dalğıc işləri, su altında mühəndislik və hid-
ro-texniki işlərin aparılması;

    Gəmilərin doka qaldırılaraq sualtı gövdə, sü-
kan və vintlərinin yoxlanılması, onların təmiz-
lənməsi və rənglənməsi;

    Hava ilə doldurulan xilasetmə sallarının, hid-
rostatik ayırıcı qurğuların, fərdi xilasetmə va-
sitələrinin yoxlanılması və təmiri;

    ASV tipli izolyasiya edən nəfəs aparatlarına 
texniki xidmət göstərilməsi və həmin aparat-
ların təmiri;

    Müxtəlif növ ehtiyat hissələri, xüsusi boyalar 
və texniki vasitələrin hazırlanması.

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
ASCO HAQQINDA

İxtisaslaşmış ofşor donanmasının tərkibi, (ədəd):

Gəminin tipi Gəmi sayı

Əsas donanma 158

Kran gəmiləri 20

Sərnişin gəmiləri 23

Dalğıc gəmiləri 9

Təchizat-yedək gəmiləri 21

Təchizat gəmiləri 3

Xidməti motorlu katerlər 20

Yedək katerləri 34

Yedək gəmiləri 2

Yanğınsöndürən gəmilər 5

Mühəndis-geoloji gəmilər 5

Sualtı borudüzən gəmilər 2

Maye yükdaşıyan gəmilər 4

Barjlar 5

Torpaqqazan gəmilər və karvanı 5
 

Köməkçi donanma 37

Kran gəmiləri 1

Dalğıc gəmiləri 1

Təchizat gəmiləri 1

Yedək gəmiləri 1

Liman yedək gəmiləri 6

Maye yükdaşıyan gəmilər 4

Neft məhsullari ilə çirklənmiş və 8  
fekal sular yığan gəmilər

Xidməti motorlu katerlər və yaxtalar 10

Gəmi təmiri emalatxanaları 3

Üzən kopyor 1

Gəmi-muzey 1

Yekun 195
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GƏMİÇİLİK SAHƏSİNDƏ TƏHSİL  
VƏ TƏLİM

ASCO-nun tabeliyində dənizçi kadrların hazır-
lanmasını təmin edən aşağıdakı müəssisələr 
fəaliyyət göstərir: 
    Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
    Təlim Tədris Mərkəzi
    Azərbaycan Dənizçilik Kolleci 

ASCO-nun strukturunda Azərbaycanda də-
nizçi peşəsinin inkişaf etdirilməsinə və yüksək 
ixtisaslı yerli dənizçi kadrların hazırlanması-
na xidmət edən, dənizçilik təhsilinin verilməsi 
üzrə 130 ildən çox təcrübəyə malik Azərbaycan 
Dövlət Dəniz Akademiyası (ADDA və ya Akade-
miya) fəaliyyət göstərir. ADDA Beynəlxalq Də-
nizçilik Ali Məktəbləri Assosiasiyasının üzvüdür 
və onun təqdim etdiyi diplom dünyanın 170-
dən çox ölkəsində tanınır. Akademiyada təhsi-
lin bütün pillələrində (bakalavr, magistratura, 

doktorantura) müasir standartlara cavab verən 
yüksək keyfiyyətli tədris sistemi yaradılmışdır. 
Hazırda, ADDA-da “Dəniz naviqasiyası mühən-
disliyi”, “Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühən-
disliyi”, “Gəmi energetik qurğularının istismarı 
mühəndisliyi” və “Elektrik və elektronika mü-
həndisliyi” ixtisasları üzrə tədris həyata keçirilir. 
Akademiyada azərbaycan dili ilə yanaşı, rus və 
ingilis dillərində də tədris aparılır.
 
Akademiyanın nəzdində dənizçilik sahəsində 
fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin ixtisasının 
artırılmasını və onların beynəlxalq konvensiya 
və standartlara uyğun sertifikatlaşdırılmasını 
təmin edən Təlim Tədris Mərkəzi (TTM) fəaliy-
yət göstərir. TTM-də azərbaycan, rus və ingi-
lis dillərində təşkil edilən təlimlər Azərbaycan 
Dövlət Dəniz Agentliyi tərəfindən akkreditasi-
ya olunmuşdur və Amerika Gəmiçilik Bürosu 
(American Bureau of Shipping - ABS), The Nau-
tical Institute və Bureau Veritas təşkilatları tərə-
findən sertifikatlaşdırılmışdır. TTM dünyada 
müasir dinamik mövqe saxlama (DP2) simul-
yatoru üzrə “DP Induction” və “DP Simulator” 
təlimlərinin keçirilməsinə səlahiyyəti olan 95 
mərkəzdən biri, Xəzər regionunda isə yeganə 
təşkilatdır.

Azərbaycan Dənizçilik Kolleci (ADK və ya Kol-
lec) ADDA-nın tərkibində fəaliyyət göstərən və 
orta ixtisas təhsili təqdim edən təhsil müəs-
sisəsidir. Kollecdə gəmi sürücülüyü, gəmi ener-
getik qurğularının istismarı və elektrik təchizatı 
ixtisasları üzrə mütəxəssislər hazırlanır.

ASCO-nun strukturuna daxil olan Gəmi Təmiri Zavodlarındakı təmir tərsanələri:

Gəmi Təmiri Zavodunun adı Tərsanənin adı Tərsanənin qaldırma imkanı (ton)

Zığ Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodu Neptun 8,000

 Üzən tərsanə № 061 6,000

Bibiheybət Gəmi Təmiri Zavodu Dok № 901 15,000

 Dok № 351 6,000

 Dok № 953 5,000

 Dok № 806 4,500
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GÜRCÜSTAN

RUSİYAUKRAYNA

RUMINİYA

BOLQARISTAN

XORVATİYA

İTALİYA

HOLLANDİYA

ALBANİYA

YUNANISTAN

TÜRKİYƏ

LİVANKİPR

ƏMƏLİYYAT 
MARŞRUTLARI
Gəmiçilik fəaliyyəti üzrə 160 ildən artıq zəngin təcrübəyə 
malik olan ASCO həm Xəzərdə, həm də Xəzərdən kənar 
hövzələrdə yükdaşıma xidmətləri təqdim edir. Gəmiçilik 
tərəfindən neft sənayesinə ixtisaslaşmış ofşor xidmətləri 
isə yalnız Xəzər dənizində həyata keçirilir.

MƏRAKEŞ
ƏLCƏZAİR

LİVİYA MİSİR

İSRAİL

İSPANİYAPORTUQALİYA

FRANSA

BELÇİKA

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
ASCO HAQQINDA

TUNIS
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XƏZƏRDƏ TANKERLƏRLƏ 
DAŞIMA MARŞRUTLARI:

XƏZƏRDƏ QURU YÜK 
GƏMİLƏRİ İLƏ DAŞIMA 
MARŞRUTLARI:

BƏRƏLƏR, RO-RO VƏ  
RO-PAX TİPLİ GƏMİLƏRLƏ 
DAŞIMA MARŞRUTLARI:

İXTİSASLAŞMIŞ OFŞOR 
DONANMASININ ƏSAS 
ƏMƏLİYYAT SAHƏSİ:

RUSİYA

QAZAXISTAN

TÜRKMƏNİSTAN
AZƏRBAYCAN

Dübəndi
Səngəçal

Ələt

Mahaçqala Aktau

Kianli

Alaca

Okarem

RUSİYA

QAZAXISTAN

TÜRKMƏNİSTANAZƏRBAYCAN

Ələt

Kunk

Türkmənbaşı

RUSİYA

QAZAXISTAN

TÜRKMƏNİSTANAZƏRBAYCAN

Hövsan

Ələt

Bektaş

Aktau

Türkmənbaşı

AZƏRBAYCAN

Türkmənbaşı
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ASCO-NUN TƏŞKİLATİ
STRUKTURU

Sədrin Birinci müavini
(İstismar üzrə) 

Sədr müavini
(Kommersiya,  

strateji inkişaf və  
innovasiyalar üzrə) 

Sədr müavini
(Texniki məsələlər üzrə) 

Sədr müavini
(İqtisadi məsələlər üzrə) 

İstismar-kommersiya  
departamenti

Strateji inkişaf və  
investisiya layihələri  

departamenti

Donanmanın  
texniki-istismar  
departamenti

Mexanika və energetika
üzrə baş mütəxəssis

Texniki şöbə

Rabitə və  
elektroradionaviqasiya 

şöbəsi

Texniki direktor

İqtisadi təhlil və  
proqnozlaşdırma  

departamenti

Maliyyə və uçot
departamenti

Birinci müavinin
müşaviri

Xəzər Dəniz Neft
Donanması

“Bibiheybət” Gəmi
Təmiri Zavodu

“Zığ” Gəmi Təmiri və
Tikintisi Zavodu

Dəniz Nəqliyyat
Donanması

“Zığ” Quru
Yük Limanı

“ASCO Turkey  
Gemi İşletmeciliyi” 

Anonim Şirkəti 

“ASCO Tankers 
 Gemi İşletmeciliyi”  

Anonim Şirkəti 

“Xəzər Dəniz Mühəndisliyi 
bürosu” MMC

“Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
MMC 

“ASCO Logistics” 
MMC 

Xəzər Dəniz Nəqliyyat
Layihə-Axtarış və  

Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Texniki direktorun texniki 
innovasiyalar və  

yeni texnologiyalar  
üzrə müavini

Sədr müavinin müşaviri 
(Vergi məsələləri üzrə)

İdarə Heyətinin 
Sədri
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Sədr müavini
(Ümumi məsələlər üzrə) 

Sədr müavini
(Rejim üzrə) 

Hüquq  
departamenti

Sədrin müşavirləri
Sədrin köməkçiləri

Korporativ katib 

İnformasiya  
texnologiyaları  
departamenti

İctimaiyyətlə əlaqələr
departamenti

Əsaslı tikinti və
təmir şöbəsi

Sosial inkişaf və
nəqliyyat şöbəsi

Məxfi rejim və hərbi
səfərbərlik şöbəsi

Dəniz üzgüçülüyünün
təhlükəsizliyi
departamenti

Daxili audit 
departamenti

Layihələrin
idarəedilməsi
departamenti

İnsan resurslarının 
idarəedilməsi
departamenti

Sədrin baş müşaviri

Satınalmalar
departamenti

İnzibati işlər 
departamenti

Keyfiyyət, sağlamlıq, 
əməyin təhlükəsizliyi və 

ətraf mühitin mühafizəsi 
departamenti

Risklərin
idarəedilməsi
departamenti

İstehsalat Xidmətləri
İdarəsi

“ASCO Nəqliyyat”  
MMC

“ASCO Mühafizə” 
MMC 

Azərbaycan Dövlət  
Dəniz Akademiyası

“Dəniz təmir-tikinti” 
MMC

Təlim Tədris Mərkəzi

“Yaxt Klub” 
MMC 

“Dənizçi” Mənzil-tikinti 
kooperativi 

Azərbaycan Dənizçilik
kolleci

Daxili nəzarət
departamenti

Rəhbərlik

Departament və şöbələr

Struktur idarələr

Hüquqi şəxs statuslu müəssisələr

Xarici törəmə şirkətlər
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Gəmiçilik yarandığı dövrdən səmərəli idarəet-
məyə və çevik biznes qərarlarının qəbul edil-
məsinə imkan verən optimal idarəetmə 
strukturunun qurulmasına və davamlı olaraq 
təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət ayrılır. Bu 
məqsədlə, ASCO-nun balansında olan və əsas 
fəaliyyət sahəsinə aid olmayan qeyri-profil struk-
tur vahidlərinin Gəmiçiliyin strukturundan çıxa-
rılması və aidiyyəti qurumlara təhvil verilməsi 
istiqamətində bir sıra işlər görülmüşdür. Belə ki, 
2014-cü ildən etibarən mənzil kommunal təsər-
rüfatı, dənizçilərin mədəniyyət evi, “Dənizçi” yar-

dımçı kənd təsərrüfatı müəssisəsi, eləcə də kənd 
təsərrüfatı üçün istifadə olunan torpaq əraziləri, 
Mərkəzi Dənizçilər Xəstəxanası, Dənizçilər Polikli-
nikası, “Yay” uşaq bağçası və Buzovna qəsəbəsin-
də yerləşən pansionat aidiyyəti qurumlara təhvil 
verilmişdir. Hazırda, digər qeyri-profil sahələrin 
təhvil verilməsi prosesi davam etdirilir. 

Aşağıdakı cədvəldə ASCO-nun strukturuna 
daxil olan müxtəlif struktur vahidləri, o cümlə-
dən törəmə və birgə müəssisələr haqqında ət-
raflı məlumat təqdim edilmişdir.

STRUKTUR VAHİDLƏRİ, TÖRƏMƏ 
VƏ BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR 

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
ASCO HAQQINDA

ASCO-nun strukturuna Fəaliyyət sahəsi/ Təşkilati-hüquqi  
daxil olan qurumun adı Qısa profili forması

Xəzər Dəniz Neft Donanması Neft-qaz sənayəsinə ofşor xidmətləri təqdim edir. Hüquqi şəxs statusuna
  malik olmayan idarə

Dəniz Nəqliyyat Donanması Beynəlxalq yük və sərnişin daşıma Hüquqi şəxs statusuna
 xidmətləri təqdim edir. malik olmayan idarə 

Bibiheybət Gəmi Təmiri Müxtəlif növ gəmilərə təmir xidmətləri göstərir. Hüquqi şəxs statusuna  
Zavodu  malik olmayan idarə

Zığ Gəmi Təmiri və Tikintisi Müxtəlif növ gəmilərə təmir xidmətləri göstərir, Hüquqi şəxs statusuna  
Zavodu eləcə də kiçik su tutumlu gəmilərin inşasını malik olmayan idarə 
 həyata keçirir.

İstehsalat Xidmətləri İdarəsi Dənizçilərə istehsalat və sosial xidmətlər göstərir. Hüquqi şəxs statusuna
  malik olmayan idarə

Zığ Quru Yük Limanı Liman xidmətləri, o cümlədən gəmilərin yüklənib- Hüquqi şəxs statusuna
 boşaldılması, yükaşırma və saxlama xidmətləri malik olmayan idarə
 təqdim edir.

Azərbaycan Dövlət Dəniz Gəmiçilik ixtisaslarını tədris edən ölkəmizdə yeganə Ali təhsil müəssisəsi
Akademiyası ali təhsil müəssisəsidir.
 
ADDA Təlim Tədris Mərkəzi Beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun Hüquqi şəxs statusuna
 olaraq dənizçilərə icbari və əlavə təlimlərin malik olmayan idarə
 təşkilini həyata keçirir.

ADDA Azərbaycan Dənizçilik Gəmiçilik ixtisaslarını tədris edən ölkəmizdə Orta-ixtisas təhsil  
Kolleci yeganə orta-ixtisas təhsil müəssisəsidir.  müəssisəsi
 Sıravi heyət hazırlığı üçün təlim-tədris aparır.
 
ASCO Logistics Optimal marşrut və nəqliyyat növündən istifadə Məhdud Məsuliyyətli
 etməklə müxtəlif növ yüklərin qapıdan-qapıya Cəmiyyət
 (door-to-door) daşınması xidmətləri təqdim edir.
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ASCO Turkey Gemi Bu törəmə müəssisələr 2017-ci ildə Türkiyə Türkiyə Respublikasında  
İşletmeciliği A.Ş  Respublikasının İstanbul şəhərində təsis edilmişdir təsis edilmiş Səhmdar 
 və ASCO-nun Xəzərdən kənar hövzələrdə üzən Cəmiyyəti
 quru yük və tanker gəmilərinin səmərəli
ASCO Tankers Gemi istismarının təşkil edilməsinə və yükdaşımalar  Türkiyə Respublikasında
İşletmeciliği A.Ş zamanı meydana çıxan məsələlərin operativ həll təsis edilmiş Səhmdar
 olunmasına xidmət edir.   Cəmiyyəti
 
Azerbaijan Caspian Shipping 2016-cı ildə Malta Respublikasında təsis edilmişdir Malta Respublikasında 
Limited və ASCO-nun Xəzərdən kənarda istismar olunan təsis edilmiş Məhdud
 gəmilərinin Avropa İttifaqı ərazilərində fəaliyyətinə Məsuliyyətli Cəmiyyət
 dəstək göstərir.  
 
Xəzər Dəniz Nəqliyyat Gəmi tikintisi və modernizasiyası üçün layihə- Dövlət müəssisəsi
Layihə-Axtarış və smeta sənədlərinin tərtib edilməsini, habelə 
Elmi-Tədqiqat İnstitutu gəmiçilik sahəsində elmi-tədqiqat işlərini
 həyata keçirir. 

Dənizçi Təmir-Tikinti Dənizçi Təmir-Tikinti” MMC ASCO-nun tikinti Məhdud Məsuliyyətli  
 xidmətlərinə olan tələbatın ödənilməsinə  Cəmiyyət 
 xidmət edir və hazırda, uzun illər mənzil  
 növbəsində dayanan işçilərin mənzil şəraitinin  
 yaxşılaşdırılması üçün çoxmənzilli binanın 
“Dənizçi” Mənzil-Tikinti tikintisini həyata keçirir. “Dənizçi” Mənzil-Tikinti Mənzil-Tikinti Kooperativi 
Kooperativi Kooperativi (“Dənizçi” MTK) isə sözügedən 
 əməkdaşların mənzil ilə təmin olunma 
 prosesinin idarəedilməsini təmin edir. 
 
ASCO Mühafizə ASCO-nun strukturuna daxil olan bütün qurumların, Məhdud Məsuliyyətli  
 o cümlədən zavodların, körpülərin, gəmilərin və  Cəmiyyət 
 digər əhəmiyyətli obyektlərin təhlükəsizliyini  
 və mühafizəsini təmin etmək məqsədi ilə  
 2018-ci ildə təsis edilmişdir. 
 
ASCO Nəqliyyat ASCO-ya məxsus minik, yük və xüsusi  Məhdud Məsuliyyətli 
 texnikaya aid nəqliyyat vasitələrinin vahid  Cəmiyyət 
 mərkəzdən istismarına xidmət edir.

Yaxt Klub Dənizçilərə və ASCO-nun qonaqlarına  Məhdud Məsuliyyətli 
 mehmanxana və iaşə xidmətlərinin  Cəmiyyət 
 göstərilməsini, habelə yaxta və yelkənlərin  
 körpüdə saxlanmasını həyata keçirir.

Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 2015-ci ildə Rusiya Federasiyasının Həştərxan Rusiya Federasiyasında  
 şəhərində fəaliyyətə başlamışdır və ASCO-ya təsis edilmiş Məhdud  
 məxsus gəmilərin Volqa-Don və Volqa-Balt  Məsuliyyətli Cəmiyyət 
 kanalları vasitəsilə Xəzərdən kənar hövzələrə  
 operativ çıxışını təmin edir.

Xəzər Dəniz Mühəndisliyi Layihə-konstruktor işləri sahəsində dünyada Məhdud Məsuliyyətli  
Bürosu nüfuzlu Odessa Dəniz Mühəndisliyi Bürosu  Cəmiyyət 
 ilə ASCO arasında 2016-cı ildə yaradılmışdır.  
 Gəmi layihələndirilməsi sahəsində təcrübə  
 mübadiləsinə xidmət edir.

ASCO-nun strukturuna Fəaliyyət sahəsi/ Təşkilati-hüquqi  
daxil olan qurumun adı Qısa profili forması
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HESABAT HAQQINDA  

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin 2020-2021-ci illəri əhatə 
edən Dayanıqlı inkişaf haqqında hesabatı Glo-
bal Reporting Initiative - GRI hesabatlılıq stan-
dartlarının “Əsas” uyğunluq meyarlarına mü-
vafiq olaraq sosial, ekoloji və iqtisadi aspektlər 
əhatə olunmaqla hazırlanmışdır. GRI standart-
ları üzrə açıqlamalar cədvəli hesabatın sonun-
da 122-ci səhifədə təqdim edilmişdir. Hesabat 
2020-2021-ci illər ərzində sadalanan aspektlər 
üzrə ASCO-nun bütün struktur bölmələri və 
törəmə müəssisələri tərəfindən görülmüş işləri 
əks etdirir və ayrı-ayrı indikatorlar və cədvəllər 
təqdim olunarkən əvvəlki hesabat dövrü ilə 
müqayisə məqsədi ilə, 2019-cu il üzrə də məlu-
matlar təqdim edilmişdir. Qeyd edək ki, hesa-
batda elektrik enerjisi istehlakı, içməli su və qaz 

sərfiyyatının 2019-cu il üzrə göstəriciləri əsas 
istehlakçı müəssisələr olan DND, XDND, BGTZ, 
ZGTTZ və İXİ-ni əhatə etmişdir. Eyni zaman-
da, hesabatın ayrı-ayrı bölmələrində müvafiq 
sahə üzrə növbəti hesabat dövründə görülmə-
si nəzərdə tutulan işlər haqqında məlumatlar 
təqdim edilmişdir.

ASCO-nun daxili nəzarət mexanizmləri, daya-
nıqlı inkişaf haqqında hesabatın hazırlanması 
prosesi və müstəqil kənar auditorlar tərəfindən 
həyata keçirilən yoxlamalar hesabatda əks olu-
nan məlumatların düzgünlüyünə əminlik ve-
rir. Hazırki hesabat beynəlxalq audit şirkəti EY 
tərəfindən audit olunmuşdur və müstəqil kə-
nar auditorun rəyi hesabatın 130-cu səhifəsin-
də öz əksini tapmışdır. 

ASCO üçün təsiri və əhəmiyyəti

aşağı orta yüksək
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ƏHƏMİYYƏTLİLİK MATRİSİ

Hesabat hazırlanarkən müştərilər, tərəfdaşlar, 
təchizatçılar, ASCO-nun əməkdaşları, qeyri-hö-
kümət təşkilatları, ictimaiyyət, media nümayən-
dələri və digər maraqlı tərəflərin fikirlərinin öy-
rənilməsi və onlara maraqlı olan məlumatların 
hesabatda əks olunması məqsədi ilə, Gəmiçi-
lik tərəfindən onlayn sorğu keçirilmişdir. Sor-
ğu azərbaycan, rus və ingilis dillərində olmaq-
la, Gəmiçiliyin rəsmi internet səhifəsində və 
sosial şəbəkələrdə dərc edilmişdir. Eyni zaman-
da, 2020-2021-ci illər üzrə sosial, ekoloji və iqtisadi 
aspektlərlə bağlı bütün müvafiq göstəricilər ay-
rı-ayrılıqda təhlil edilmiş və Gəmiçiliyin aidiyyəti 
məsul əməkdaşları ilə müsahibələr keçirilmişdir. 
Aparılan müsahibələr və onlayn sorğu nəticəsin-
də, maraqlı tərəflər üçün Gəmiçiliyin fəaliyyəti 
üzrə əhəmiyyət kəsb edən məlumatlar müəyyən 
olunmuş və bunun əsasında  solda təqdim olu-
nan “Əhəmiyyətlilik Matrisi” hazırlanmışdır.

Ekoloji məsələlər
 

1.   Tullantılar
2.  Enerji istifadəsi
3.  Ətraf mühitin qorunmasına dair qanunlar  

və normativ aktlar ilə uyğunluluq
4. Suyun istifadəsi
5. İqlim dəyişikliyi
6. Emissiyalar
7.  Təchizatçıların ekoloji faəliyyətinin  

qiymətləndirilməsi
8. Biomüxtəliflilik

İqtisadi məsələlər
 

9. İqtisadi nəticələr
10. Şirkətin fəaliyyət göstərdiyi bazarlar  
və regionlar
11. Korrupsiya ilə mübarizə
12. Satınalma təcrübələri
13. Dolayı iqtisadi təsirlər
14. Antiinhisar tədbirləri

Sosial məsələlər
 

15. Şirkətin əməkdaşları və rəhbərlik arasında 
münasibətlər
16. Təlim və tədris
17. Əməyin tühlukəsizliyi və sağlamlıq
18. İnsan hüquqlarının qorunması
19. Məşğulluq
20. COVİD-19 əleyhinə tədbirlər
21. Müxtəliflik və bərabər imkanlar
22. İctimai siyasət
23. Müştəri təhlükəsizliyi
24. Assosiasiya azadlığı və kollektiv qiymətləndi-
rilməsi
25. Təchizatçıların sosial fəaliyyətinin qiymətlən-
dirilməsi
26. Məcburi və ya uşaq əməyi
27. Yerli əhali

Təşkilati məsələlər
 

28. ASCO-nun əsas xidmətləri
29. ASCO-nun strategiyası
30. Korporativ idarəetmə
31. Risklərin idarə olunması
32. Biznes etikası
33. Hesabat dövründə baş vermiş dəyişiklər və 
yeni qəbul edilmiş sənədlər
34. Təchizat zənciri
35. Rəqəmsallaşma və informasiya təhlükəsizliyi
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Yuxarıda qeyd olunan onlayn sorğunun 
nəticələri üzrə xülasə aşağıda təqdim 
olunmuşdur:

1.  Zəhmət olmazsa, hansı maraqlı tərəflər 
qrupuna aid olduğunuzu qeyd edin.

   ASCO-nun əməkdaşları
   Digər gəmiçilik şirkətləri
   Logistika şirkətləri
   İctimaiyyət
   Maliyyə institutları
   Media
   Tələbələr
   Beynəlxalq təşkilatlar
   Təchizatçılar
   Digər

   ASCO-nun əsas xidmətləri
   ASCO-nun strategiyası
   Korporativ idarəetmə
   Risklərin idarə olunması
   Biznes etikası
    Hesabat dövründə baş vermiş dəyişikliklər və 

yeni qəbul edilmiş sənədlər
   Təchizat zənciri
   Rəqəmsallaşma və informasiya təhlükəsizliyi
   Digər

   İqtisadi nəticələr
   Şirkətin fəaliyyət göstərdiyi bazarlar və regionlar
   Korrupsiya ilə mübarizə
   Satınalma təcrübələri
   Dolayı iqtisadi təsirlər
   Antiinhisar tədbirləri
   Digər

2.  Şirkətin ümumi fəaliyyəti üzrə hansı 
mövzular Sizin üçün əhəmiyyətlidir? 

3.  İqtisadi fəaliyyət üzrə hansı  
mövzular Sizin üçün əhəmiyyətlidir?

20%

36%

24%

18%

7%

7%

7%

1%

14%

11%

10%

9%

7%

6%

1%

22%

82%

4%

4%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%



43

4.  Ekoloji fəaliyyət üzrə hansı mövzular  
Sizin üçün əhəmiyyətlidir?  

    Ətraf mühitin qorunmasına dair qanunlar  
və normativ aktlar ilə uyğunluluq

   Tullantılar
   Enerji istifadəsi
   Suyun istifadəsi
   İqlim dəyişikliyi
   Emissiyalar
    Təchizatçıların ekoloji faəliyyətinin  

qiymətləndirilməsi
   Biomüxtəliflilik

   Şirkətin əməkdaşları və rəhbərlik arasında münasibətlər
   Təlim və tədris
   Əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlıq
   İnsan hüquqlarının qorunması
   Məşğulluq
   COVİD-19 əleyhinə tədbirlər
   Müxtəliflik və bərabər imkanlar
   İctimai siyasət
   Müştəri təhlükəsizliyi
   Assosiasiya azadlığı və kollektiv müqavilələr
   Təchizatçıların sosial fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
   Məcburi və ya uşaq əməyi
   Yerli əhali

5.  Sosial fəaliyyət üzrə hansı mövzular  
Sizin üçün əhəmiyyətlidir?
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Ümumilikdə, Gəmiçiliyin maraqlı tərəflərinə aşağıdakılar aiddir:

•  Səhmdar

•  Müşahidə Şurası

•   Azərbaycan İnvestisiya  
Holdinqi

•  Dövlət qurumları

•  ASCO-nun əməkdaşları

•  Dənizçi tələbələr 

•  Müştərilər

•  Limanlar

•  Agentlər

•  Brokerlər

•  Logistika şirkətləri 

•  Digər gəmiçilik şirkətləri

•  Sığortaçılar

•  Təchizatçılar

•  Beynəlxalq təşkilatlar

•  Tənzimləyici orqanlar

•  Maliyyə institutları

•  İctimaiyyət

•  Media

•  Qeyri-hökumət təşkilatları

MARAQLI TƏRƏFLƏR VƏ ONLARLA  
OLAN MÜNASİBƏTLƏR 

Maraqlı tərəflər daxili və xarici olmaqla, ASCO, 
onun fəaliyyəti və əməliyyat nəticələrində bir-
başa və ya dolayısı ilə maraqlı olan müxtəlif iq-
tisadi və sosial subyektlərdir. 

ASCO 100% səhmləri dövlətə məxsus olan 
səhmdar cəmiyyətidir və Gəmiçiliyin əsas ma-
raqlı tərəflərindən biri onun yeganə səhmdarı - 

Azərbaycan dövlətidir. ASCO fəaliyyətini səhm-
darın bu sahədə uzunmüddətli baxışına və 
Gəmiçilikdən gözləntilərinə uyğun olaraq təş-
kil etmişdir. ASCO-nun Müşahidə Şurası Gəmi-
çiliyin fəaliyyətinə ümumi nəzarəti həyata ke-
çirən orqandır. Müşahidə Şurasının mütəmadi 
əsasda, təsdiq edilmiş qrafikə uyğun olaraq 
keçirilən iclaslarında Gəmiçiliyin fəaliyyəti üzrə 
strateji əhəmiyyətli məsələlər müzakirə olunur 
və müvafiq qərarlar qəbul edilir. Eyni zamanda, 
ASCO Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin (AİH) 

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
DAYANIQLI İNKİŞAF
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portfel şirkətidir və Müşahidə Şurasının müva-
fiq qərarlarının icrası, sənədlərin razılaşdırılması 
və hesabatların təqdim edilməsi istiqamətində 
AİH ilə Gəmiçilik arasında sıx əlaqə mövcuddur.  
ASCO-nun Müşahidə Şurası və Azərbaycan İn-
vestisiya Holdinqi barədə ətraflı məlumat cari 
hesabatın “Korporativ idarəetmə” bölməsində 
təqdim edilmişdir. ASCO digər dövlət qurumla-
rı ilə də həm ikitərəfli qaydada, həm hökumət-
lərarası komissiyalar, həm də müxtəlif işçi 
qruplar çərçivəsində sıx əməkdaşlıq edir.

ASCO-nun əsas maraqlı tərəflərindən biri də 
Gəmiçiliyin mövcud əməkdaşları və gələcəyin 
dənizçiləri olan Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyasının tələbələridir. ASCO tərəfindən əmək-
daşlar və tələbələrlə məhsuldar kommunikasiya-
nın qurulması məqsədi ilə, müxtəlif mövzularda 
sorğular keçirilir, Gəmiçiliyin rəhbərliyinin iştirakı 
ilə iclaslar, görüşlər və korporativ tədbirlər, o cüm-
lədən ADDA-da açıq qapı günləri, Gənclər günü 
və digər bu kimi tədbirlər təşkil edilir, əməkdaş-
ların və tələbələrin rəylərinin və fikirlərinin nəzərə 
alınması, Gəmiçiliyin fəaliyyəti və əldə edilən 
mühüm nəticələr barədə məlumatın verilmə-
si və qaldırılan sualların cavablandırılması üçün 
səmərəli ünsiyyət sistemi tətbiq edilir. 

Gəmiçiliyin əsas fəaliyyət sahəsi ilə əlaqədar, 
Cəmiyyətin maraqlı tərəflərinə ASCO-nun müş-
təriləri, limanlar, agentlər, brokerlər, digər gəmi-
çilik şirkətləri, logistika şirkətləri və sığortaçılar 
daxildir. ASCO onlarla həm ikitərəfli qaydada 
kommersiya fəaliyyəti çərçivəsində, həm də bey-
nəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Trans-Xəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Marşrutu, TRACECA, “Qara də-
niz – Xəzər dənizi” marşrutu və  digər təsisatlar 
çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Bu maraqlı tərəf-
lərlə kommunikasiya mütəmadi əsasda, rəsmi 
məktublar, elektron yazışmalar, telefon danışıq-
ları, işgüzar iclaslar və görüşlər vasitəsi ilə qurulur. 

Təchizatçılar ASCO-nun fəaliyyətində mühüm 
rol oynayır və Gəmiçiliyin əsas maraqlı tərəf-
lərindən biridir. ASCO-da təchizatçıların seçil-
məsi və satınalma əməliyyatları Azərbaycan 

Respublikasının qüvvədə olan qanunvericili-
yinə, ASCO-nun daxili sənədlərinə, eləcə də 
satınalmalar sahəsində beynəlxalq gəmiçilik 
fəaliyyətində qəbul olunmuş prinsiplərə uyğun 
təşkil edilir. Gəmiçilikdə bu proseslərə nəzarət 
Satınalmalar Komitəsi kollegial orqanı tərəfin-
dən həyata keçirilir. ASCO-nun “Satınalmaların 
təşkili və idarə olunması Qaydaları”na əsasən 
bütün təchizatçılara (malgöndərən və podrat-
çılar) onların etibarlılığı, maliyyə vəziyyətlərinin 
sabitliyi və müsbət işgüzar nüfuzlarının müəy-
yən edilməsi məqsədi ilə, xüsusi qiymətləndi-
rilmə proseduru tətbiq edilir. Qiymətləndirmə 
nəticəsində müsbət nəticə almış tərəflər po-
tensial təchizatçılar siyahısına daxil edilir, mən-
fi nəticə alanlar isə etibarsız (riskli) qarşı tərəflər  
reyestrinə daxil edilir. Hesabat dövründə 76 
belə qiymətləndirmə aparılmışdır və qiymət-
ləndirmə çərçivəsində mənfi hallar aşkar edil-
məmişdir. Satınalmalar sahəsində şəffaflığın 
təmin edilməsi məqsədi ilə, Gəmiçilik tərəfin-
dən keçirilən müsabiqələr barədə elanlar icti-
maiyyətə açıq şəkildə ASCO-nun rəsmi internet 
səhifəsində yerləşdirilir. 100% səhmləri dövlətə 
məxsus olan gəmiçilik şirkəti olaraq, ASCO mü-
vafiq keyfiyyət tələblərinə cavab verən yerli 
mallar, işlər və xidmətlərə üstünlük verir. Belə 
ki, ASCO-nun ümumi təchizat xərclərində yerli 
malgöndərən və podratçıların payı 2020-ci ildə 
83%, 2021-ci ildə isə 77% təşkil etmişdir.

ASCO fəaliyyətini yerli qanunvericilik və bey-
nəlxaq konvensiyaların tələblərinə uyğun təş-
kil edir və bu istiqamətdə gəmiçilik sahəsində 
müvafiq tənzimləyici orqanlar, o cümlədən 
Dövlət Dəniz Agentliyi, Beynəlxalq Dəniz Təş-
kilatı (IMO), dənizçilik təsnifat cəmiyyətləri və 
müxtəlif qurumlar ilə əməkdaşlıq edir. Mü-
vafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun ola-
raq, aidiyyəti tənzimləyici orqanlar tərəfindən  
ASCO-da audit və yoxlamalar keçirilir. Eyni za-
manda, Gəmiçilikdə mütəmadi olaraq, yerli və 
beynəlxalq maliyyə institutları ilə görüşlər keçi-
rilir, Gəmiçiliyin gələcək planları barədə məlu-
mat verilir və bu istiqamətdə mümkün əmək-
daşlıq perspektivləri müzakirə olunur. 



46

 

Gəmiçiliklə ictimaiyyət arasında səmərəli 
qarşılıqlı əlaqələrin təşkili, fəaliyyətdə aşkarlı-
ğın və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə,  
ASCO-da İctimai Məsləhətləşmələr Şurası  
(Şura) fəaliyyət göstərir. Şuranın tərkibinə 
ölkədə fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiy-
yəti institutları, o cümlədən qeyri-hökumət 
təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar), me-
dia nümayəndələri, həmkarlar ittifaqları, 
vətəndaşların təşəbbüs qrupları, beynəlxalq 
ekspertlər və məsləhətçilər, eləcə də fəaliy-
yətlərində fərqlənən, Cəmiyyətdə çalışmış qo-
caman və hazırda çalışan dənizçilər daxildir. Şura  
ASCO-nun fəaliyyəti üzrə əldə olunmuş iqti-
sadi və əməliyyat nəticələrinin müzakirəsinə, 
məsləhət və təkliflərin verilməsinə, habelə  
ASCO-da qəbul edilən qərarlarda ictimaiyyətin 
və əməkdaşların iştirakının təmin edilməsinə 
xidmət edir. Bundan əlavə, Gəmiçiliyin nailiy-
yətləri, baş verən əhəmiyyətli hadisələr və gö-
rülən işlər barədə məlumatlar ASCO-nun rəs-
mi internet səhifəsi və sosial şəbəkələrdə rəsmi 
hesablar, eləcə də digər kütləvi informasiya va-
sitələri üzərindən ictimaiyyətə çatdırılır.

DAYANIQLI İNKİŞAFIN BİZNESƏ  
İNTEQRASİYASI

Dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin cari fəaliyyətdə 
tətbiq edilməsi, onların əməkdaşlar, müştərilər, 
təchizatçılar və digər maraqlı tərəflər arasında 
təşviq edilməsi Gəmiçilikdə diqqət mərkəzin-
də saxlanılır və bu istiqamətdə davamlı tədbir-

lər həyata keçirilir. ASCO-da dayanıqlılıq sahə-
sində vahid yanaşmanı təmin edən Dayanıqlı 
İnkişaf Siyasəti hazırlanmışdır və 2019-cu ildə 
Gəmiçiliyin İdarə heyəti tərəfindən təsdiq edil-
mişdir. Dayanıqlı İnkişaf Siyasəti Gəmiçiliyin 
qısa, orta və uzunmüddətli perspektivə yönəl-
miş Strategiyasında nəzərə alınır və sözügedən 
strategiya çərçivəsində icra olunaraq, dayanıqlı 
inkişaf prinsiplərinin cari fəaliyyətə inteqrasiya-
sı təmin edilir.

DAYANIQLI İNKİŞAF SİYASƏTİ

Siyasətin məqsədi:
Əsas biznes-kommersiya fəaliyyətinin yerinə 
yetirilməsi ilə bərabər ətraf mühitin müha-
fizəsinin, məhdud resurslardan səmərəli isti-
fadə olunmanın, dayanıqlı inkişaf prinsipləri-
nin ümumi dəyər zəncirinə inteqrasiyasının, 
korporativ sosial məsuliyyətin, eləcə də daya-
nıqlılıq prinsiplərinə uyğun şəkildə Gəmiçiliyin 
cəmiyyətə və səhmdara uzunmüddətli fayda 
gətirməsinin təmin edilməsi.

Siyasətin əhatə dairəsi:
Gəmiçiliyin dayanıqlı inkişaf siyasəti “Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin bütün struktur vahidlərini, hər 
növ kommersiya və qeyri-kommersiya fəaliyyə-
tini, eləcə də daxili və xarici olmaqla, bütün bir-
başa və dolayı maraqlı tərəflərlə münasibətləri 
əhatə edir.

Dayanıqlı inkişaf hədəfimiz:
Biz bütün dəyər zənciri boyu dayanıqlı inkişaf 
prinsiplərinə riayət etməyi qarşımıza məqsəd 
qoymuşuq. Fəaliyyətimizdə təbiətin və insan 
kapitalının əhəmiyyətini dərk edirik və bu is-
tiqamətdə ola biləcək hər hansı mənfi təsirin 
minimuma endirilməsi davamlı və uzunmüd-
dətli hədəfimizdir.

Dayanıqlı inkişaf prinsiplərimiz:
ASCO-nun Dayanıqlı İnkişaf Siyasəti ekoloji, so-
sial və iqtisadi olmaqla 3 aspekti əhatə edir.

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
DAYANIQLI İNKİŞAF



47

Ekoloji aspektdə dayanıqlı  
inkişaf prinsiplərimiz:

   Ətraf mühitin mühafizəsi
    Qəza hallarının qarşısının alınması
    Tullantı və emissiyaların səmərəli idarə  

olunması 
    Ekosistemlərə mənfi antropogen  

təsirin minimuma endirilməsi
    Biomüxtəlifliliyin qorunması
    Təmiz və içməli su resurslarından  

səmərəli istifadə olunması
    Enerji resurslarından qənaətlə istifadə  

olunması
    Fəaliyyətin beynəlxalq standartların  

tələblərinə uyğun təşkil edilməsi
    İnnovasiyaların dəstəklənməsi yolu ilə ətraf  

mühitin mühafizəsi üzrə daha əlverişli və  

mütərəqqi texnika və texnologiyaların tətbiqi

Sosial aspektdə dayanıqlı  
inkişaf prinsiplərimiz:

    İnsan resurslarının səmərəli idarə edilməsi
    Sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
    Şəffaflığın təmin edilməsi
    Bərabər imkanların yaradılması
    Personalın rifahının davamlı yaxşılaşdırılması
    Təlim və təhsil
    Müasir çağırışlara hazır olan kadrların yetişdirilməsi
    Ölkədə dənizçilik peşəsinin təbliği
    Söz azadlığının, sərbəst fikir və mövqenin  

bildirilməsinin təmin edilməsi
    İnklyuziv komandanın formalaşdırılması
    Ədalətli qərarların qəbul edilməsi
    İnsan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi
    Biznes etikası
    Kimsəsiz uşaqlara, maddi durumu ağır ailələrə,  

məcburi qaçqın və köçkünlərə, əmək qabiliyyətini 
itirmiş şəxslərə yardımların edilməsi

    Gənclərə dəstəyin göstərilməsi
    Ölkədə müxtəlif sosial xarakterli layihələrin  

dəstəklənməsi
    Personalın məmnunluğunun və Gəmiçiliyə 

bağlılığının gücləndirilməsi

İqtisadi aspektdə dayanıqlı  
inkişaf prinsiplərimiz:

    Səhmdar və cəmiyyət üçün uzunmüddətli  
perspektivə yönəlmiş iqtisadi dəyərin yaradılması

    Səmərəli fəaliyyət göstərən və dayanıqlı inkişafını 
təmin edən müasir gəmiçilik şirkətinin qurulması

    Beynəlxalq korporativ idarəetmə sisteminin tətbiq 
edilməsi

    Donanmanın davamlı yenilənməsi 
    Yüksək keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi
    Müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsi
    Etibarlı tərəfdaş imicinin qorunub saxlanılması
    Xərclərin optimallaşdırılması və izafi xərclərin  

aradan qaldırılması
    Gəlirlərdən səmərəli istifadə olunması
    Risklərin səmərəli idarə olunması 
    Biznes fəaliyyətinin genişləndirilməsi və  

şaxələndirilməsi
    Yerli təchizatçı, yerli istehsal və xidmətlərin  

dəstəklənməsi

Dayanıqlı
inkişaf

Sosial-Ekoloji
Ekoloji və sosial qanunvericiliyin  

tələblərinə riayət olunması, 

Məhdud yerli və qlobal təbii  

resurslardan məsuliyyətli  

istifadə, Ədalətli idarəetmə

Ekoloji-İqtisadi
Enerji səmərəliliyi, 

Təbii resurslardan qənaətli  

istifadə olunması, İnvestisiyalar,  

Resursların qənaətinə 

həvəsləndirmə mexanizmləri

Sosial-Iqtisadi 
Biznes etikası, Ədalətli rəqabət və 

ticarət, İşçilərin hüquqları və rifahı

Ekoloji

Sosial İqtisadi
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QLOBAL DAYANIQLI 
İNKİŞAF MƏQSƏDLƏRİNİN 
İCRASI ÜZRƏ ASCO-NUN 
ÖHDƏLİYİ VƏ VERDİYİ 
TÖHFƏLƏR
BMT-nin 25 sentyabr 2015-ci il tarixində keçirilən 
sammitində dünya dövlətləri tərəfindən 2030-
cu ilədək 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM-
lər) qəbul edilmiş və 2016-cı ilin yanvar ayından 
qüvvəyə minmişdir. Azərbaycan Respublikası 
da təsdiqlənmiş Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlə-
rinə qoşulmuşdur və müvafiq öhdəliklər qəbul 
etmişdir. Xəzərdə və Xəzərdən kənar regionlar-
da fəaliyyət göstərən ölkənin iri gəmiçilik şirkə-
ti olaraq, birbaşa və ya dolayısı ilə ASCO öz fəa-
liyyəti və dəyər zənciri vasitəsilə bütün DİM-ləri 
əhatə edir və dövlətimizin qarşısına qoyduğu 
hədəflərə çatmaqda öz məsuliyyətini dərk edir. 
Bununla əlaqədar, Gəmiçilikdə fəaliyyət və da-
yanıqlı inkişaf siyasəti DİM-lərin icrasına töhfə 
verilməsi istiqamətində qurulmuşdur.

MƏQSƏD 1 VƏ 2:

Əməkdaşlarımıza ölkədə minimal əmək haq-
qından yüksək, məişət və zəruri xərcləri əhatə 
edən əmək haqqı ödənilir. Bundan əlavə, biz 
Gəmiçiliyin maddi yardımın verilməsi haqqın-
da Əsasnaməsinə uyğun olaraq, ehtiyacı olan 
əməkdaşlarımıza və digər vətəndaşlarımıza mad-
di yardımlar göstəririk. (daha ətraflı səh. 90-91)

MƏQSƏD 3:

Biz davamlı olaraq əməkdaşlarımız üçün 
sağlam və təhlükəsiz iş şəraiti təmin edirik.  
ASCO-nun bütün sahil və üzən heyəti mütə-
madi tibbi baxışlardan keçirilir. Eyni zamanda 
əməkdaşlarımıza və onların ailə üzvlərinə tibbi 
sığorta tətbiq edilir. (daha ətraflı səh. 102-103)

MƏQSƏD 4:

ASCO-nun əməkdaşları davamlı olaraq texniki, 
peşə və fərdi inkişaf təlimləri ilə təmin olunur-
lar. Bundan əlavə, ASCO-nun nəzdində fəaliy-
yət göstərən Azərbaycan Dövlət Dəniz Aka-
demiyası ölkədə yüksəkixtisaslı yerli dənizçi 
kadrların yetişdirilməsini təmin edir. (daha ət-
raflı səh. 60-61)
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MƏQSƏD 5 VƏ 10:

Gəmiçilikdə həm qadın, həm də kişi əmək-
daşlar çalışır. Cinsindən, irqindən, dinindən və 
yaxud hər hansı xüsusi qrupa mənsubluğun-
dan asılı olmayaraq, hər bir əməkdaşa peşəkar-
lıq səviyyəsinin artırılması və karyera inkişafına 
nail olunması üçün bərabər imkanlar yaradıl-
mışdır. Əməkdaşlara diskriminasiya qoyulma-
dan yalnız tutduğu vəzifə, dərəcə və göstərdiyi 
əmək fəaliyyəti nəticələrinə uyğun əmək-haqqı 
ödənilir. Eyni zamanda, insan hüquqlarının 
və azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa 
Konvensiyasının və Azərbaycan Respublikası-
nın qanunvericiliyinin müvafiq tələbləri təmin 
edilir. (daha ətraflı səh. 71,83)

MƏQSƏD 6:

İçməli su ehtiyatlarının qorunması qlobal 
məsələdir, o cümlədən Azərbaycanda da iç-
məli su ehtiyatları məhduddur. Bu səbəbdən 
biz içməli su ehtiyatlarından qənaətlə istifa-
də edirik, sahil obyektlərində və gəmilərimiz-
də davamlı olaraq içməli suyun sərfiyyatını və 
onun keyfiyyətini nəzarət altında saxlayırıq. 
Eyni zamanda, fəaliyyətimizdən su hövzələrinə 
dəyə biləcək hər hansı mənfi təsirin qarşısının 
alınmasını ciddi diqqət mərkəzində saxlayırıq. 
(daha ətraflı səh. 114)

MƏQSƏD 7 VƏ 9:

Gəmiçilikdə mövcud Elmi-Texniki Şura, İnnova-
siyalar üzrə mütəxəssis, eyni zamanda Azərbay-
can Dövlət Dəniz Akademiyasında təsis edilən 
İnnovasiyalar Laboratoriyası tərəfindən gəmiçi-
lik sahəsində müxtəlif yeniliklər və innovasiyalar, 
o cümlədən təmiz və bərpa olunan enerji mən-
bələrindən istifadə imkanları mütəmadi araşdı-
rılır və bu sahədə beynəlxalq təcrübə öyrənilir. 
Yeni gəmilərin tikintisi zamanı daha müasir ava-
danlıqlarla təchiz edilmiş, optimal idarəetməyə 
malik, enerji səmərəliliyini təmin edən gəmi la-
yihələrinə üstünlük verilir. (daha ətraflı səh. 120)

MƏQSƏD 8:

Biz personalın iş şəraitini və iş yerlərinin vəziy-
yətini, təhlükəsizliyini davamlı olaraq qiymət-
ləndiririk və bu sahədə ISO 45001 standartının 
tələbləri tətbiq olunur (daha ətraflı səh. 102). 
ASCO yarandığı gündən hər il fəaliyyətini mən-
fəətlə başa vurur və Gəmiçiliyin iqtisadi vəziy-
yətinin dayanıqlı artımı istiqamətində davamlı 
işlər həyata keçirir. (daha ətraflı səh. 55)

MƏQSƏD 11:

Bu DİM-ə ASCO-nun birbaşa təsir imkanı olma-
sa da, Gəmiçilik öz əməliyyat coğrafiyası çərçi-
vəsində fəaliyyəti, iş yerləri və yaratdığı dəyər ilə 
sözügedən DİM-ə dolayı töhfə verir.
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MƏQSƏD 12:

Xidmətlərimizin təqdim edilməsi zamanı istər 
istehsal, istərsə də istehlak mərhələlərində 
maddi, təbii, insan, maliyyə və digər resurslar-
dan qənaətlə və məsuliyyətlə istifadəyə əhə-
miyyət veririk. Bu istiqamətdə istehlak və is-
tehsalın keyfiyyətinə mənfi təsir etməyəcək 
optimal səviyyənin təmin olunmasına nəzarət 
edirik.

MƏQSƏD 13:

Səh. 117-dən göründüyü kimi, ASCO hesabat 
dövründə emissiyaların həcmini minimal sə-
viyyədə saxlamağa nail olmuşdur və gələcəkdə 
də bu istiqamətdə nailiyyətlər əldə etməyi qar-
şımıza məqsəd qoymuşuq.

MƏQSƏD 14 VƏ 15:

Gəmiçilikdə dəniz səthinin neft dağılmaların-
dan mühafizəsi, gəmilərdə yaranan maye və 
bərk tullantıların idarə edilməsi, ballast sula-
rından istifadə, quruda istehsalat işlərinin təş-
kili üzrə müvafiq beynəlxalq standart və serti-
fikatların tələblərinə uyğun idarəetmə sistemi 
qurulmuşdur. Bununla da, fəaliyyətimiz nəti-
cəsində dəniz və torpaq ekosistemlərinə dəyə 
biləcək hər hansı mənfi texniki və antropogen 
təsirin qarşısının alınmasına çalışırıq. (daha ət-
raflı səh. 113,114,121)

MƏQSƏD 16:

Gəmiçilikdə əməkdaşlarla münasibətlərdə, 
qərarların qəbul edilməsində ədalət prinsipi 
rəhbər tutulur. Beynəlxalq dayanıqlılıq və biz-
nes etikası prinsiplərinə zidd olan, o cümlədən 
uşaq və ya məcburi əməkdən istifadə edən, 
korrupsiya, insan haqlarının pozulması və di-
gər bu kimi mənfi hallara yol verən bütün növ 
tərəflərlə əməkdaşlıqların qurulmasından imti-
na edilir. (daha ətraflı səh. 71,74,75)

MƏQSƏD 17:

Biz inanırıq ki, bütün Dayanıqlı İnkişaf Məqsəd-
lərinə müxtəlif şirkətlər, təşkilatlar və hökümət-
lər arasında birgə təcrübə və bilik mübadiləsi 
nəticəsində nail oluna bilər. Bu baxımdan, 
ASCO fəaliyyət dairəsi çərçivəsində istər yerli, 
istərsə də xarici tərəfdaşlarla müxtəlif forma-
da əməkdaşlıqlarda iştirak edir. Eyni zaman-
da, konfrans, seminar, dəyirmi masa və s. bu 
kimi tədbirlərə qoşulmaqla, təcrübə müba-
dilələrində iştirak edir. Hesabatın daxilində siz  
ASCO-nun müxtəlif maraqlı tərəflərlə olan mü-
nasibətləri haqqında məlumatlarla tanış ola 
bilərsiniz.
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ƏSAS MALİYYƏ 
VƏ FƏALİYYƏT 
NƏTİCƏLƏRİ
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DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
ƏSAS MALİYYƏ VƏ FƏALİYYƏT NƏTİCƏLƏRİ

MALİYYƏ 
NƏTİCƏLƏRİ

Dayanıqlı inkişaf dinamikasına malik olan ma-
liyyə vəziyyətinin qorunub saxlanılması is-
tiqamətində, Gəmiçilikdə xərclərin optimal-
laşdırılması, izafi xərclərin aradan qaldırılması, 
gəlirlərin səmərəli bölgüsü və istifadəsi, yeni  
yüklərin cəlb edilməsi və layihələrin əldə olunma-
sı kimi davamlı tədbirlər həyata keçirilir. Aparılan 
işlər nəticəsində 2014-2021-ci illər ərzində Gəmi-
çilik hər il fəaliyyətini mənfəətlə başa vurmuş və 
müsbət iqtisadi göstəricilərə nail olmuşdur. 

Hesabat dövrü ərzində də, Gəmiçiliyin illik 
mənfəətlilik dərəcəsi qarşısına hədəf qoy-
duğu minimal 10% səviyyəsindən yüksək 
olmuş, həm 2020, həm də 2021-ci ildə 11% 
təşkil etmişdir. Bundan əlavə, EBİTDA göstə-
ricisi 2020-ci ildə 139 milyon AZN, 2021-ci ildə 
150 milyon AZN səviyyəsində olmuş, EBITDA  
marjası isə hər iki ildə 33% təşkil etmişdir.  

Gəmiçiliyin borclanma səviyyəsi də beynəlxalq 
miqyasda fəaliyyət göstərən bir çox şirkətlər, o 
cümlədən gəmiçilik şirkətləri ilə müqayisədə 
çox aşağı səviyyədə saxlanılmış və 2020 və 2021-
ci illər ərzində borcun aktivlərə nisbəti müvafiq 
olaraq 2.5% və 1.0% olmuşdur. Eyni zamanda, 
ASCO yarandığı dövrdən etibarən Gəmiçiliyin 
kapitalizasiyası 97% artmış və 1.1 milyard AZN 
təşkil etmişdir.

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartla-
rına (IFRS) uyğun hazırlanmış Gəmiçiliyin ma-
liyyə hesabatları hər il beynəlxalq nüfuzlu audit 
şirkəti tərəfindən audit olunur və şəffaflıq prin-
siplərinə uyğun olaraq, auditor rəyi ilə birgə  
ASCO-nun rəsmi internet səhifəsində dərc edi-
lir. Aşağıda, audit olunmuş maliyyə hesabatla-
rından götürülmüş əsas maliyyə nəticələri təq-
dim olunur.
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Gəmiçiliyin dayanıqlı inkişafını təmin etmək 
məqsədi ilə, ASCO tərəfindən yeni gəmilərin 
tikintisi və alınmasına davamlı olaraq iri həcmli 
investisiya qoyuluşları edilir. Aşağıdakı cədvəldə 

Ölkənin iri gəmiçilik şirkəti olaraq, vergi öhdə-
liklərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun 
və vaxtında yerinə yetirilməsinə ASCO tərəfin-
dən xüsusi əhəmiyyət verilir. Bu sahədə işlərin 
səmərəli təşkili üçün Gəmiçilikdə xüsusi işçi 
qrup yaradılmışdır. Eyni zamanda, vergi qanun-
vericiliyinin tələbləri, qanunvericiliyə edilmiş 
əlavə və dəyişiklərin tətbiqi, təqdim olunmuş 

2019-2021-ci illər ərzində ASCO tərəfindən həya-
ta keçirilən investisiya qoyuluşları barədə məlu-
mat təqdim olunmuşdur.

bəyannamələrin yoxlanılması, vergi planlaşdı-
rılması kimi məsələlər üzrə ASCO Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 
Dövlət Vergi Xidməti ilə sıx əməkdaşlıq edir. 
Aşağıdakı cədvəldə 2019-2021-ci illər ərzində 
ASCO tərəfindən ödənilən vergilər barədə mə-
lumat təqdim edilmişdir.

2019-2021-ci illər ərzində maliyyə nəticələri (IFRS üzrə), min manat:

Göstəricilər 2019 2020 2021

Gəlirlər 479,192 421,049 459,133

Satışların maya dəyəri (300,065) (259,559) (306,069)

Əməliyyat fəaliyyətindən mənfəət  90,821 63,882 68,290

Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət  89,533 61,202 66,555

Mənfəət vergisi xərci (25,660) (16,159) (14,763)

İl üzrə mənfəət  63,873 45,043 51,792

2019-2021-ci illər ərzində Gəmiçilikdə investisiya qoyuluşları, min manat:

Göstəricilər 2019 2020 2021

İnvestisiya qoyuluşu 97,030 123,745 123,023

   o cümlədən:

   Əsas vəsaitlərin alınması və əsaslı təmiri 94,740 123,406 121,794

   Qeyri-maddi aktivlərin alınması 2,290 333 1,229

2019-2021-ci illər ərzində ASCO tərəfindən vergi ödənişləri, min manat:

Göstəricilər 2019 2020 2021

Mənfəət vergisi  10,747 5,072 11,581

Əmlak vergisi  5,319 4,835 5,465

Əlavə dəyər vergisi  6,092 4,762 3,538

Muzdlu ödəmə mənbəyində vergi  6,695 3,924 2,362

Torpaq vergisi  195 193 216

Digər vergi və ödənişlər  2,203 460 552

Cəmi:  31,251 19,245 23,714



56

YÜKDAŞIMALAR

ASCO tərəfindən davamlı olaraq yükdaşıma ba-
zarları, Azərbaycan üzərindən keçən yükdaşıma 
marşrutlarının digər marşrutlarla müqayisədə 
rəqabət qabiliyyəti, Xəzər üzərindən keçən mar-
şrutlara əlavə yüklərin cəlb edilməsi imkanları 
araşdırılır və müvafiq olaraq potensial yeni yük-
lərin cəlb edilməsi üçün endirimli tariflər tətbiq 
edilir. Bu məqsədlə, hesabat dövründə Qazaxıs-
tan və Türkmənistan istiqamətlərində daşınan 
bir sıra yüklərə, o cümlədən avtotexnika, neft 
məhsulları, paraksilol, benzol, Azərbaycanda 
istehsal olunmuş qida məhsulları, soyuducu 

vaqonları müşayiət edən maşın şöbəsi və digər 
yüklərə endirimlər tətbiq edilmişdir. Eyni zaman-
da, ASCO tərəfindən Trans-Xəzər Beynəlxalq 
Nəqliyyat Marşrutu çərçivəsində Çin-Avropa is-
tiqamətində konteyner və müxtəlif vaqon yük-
lərinin daşınmasına tətbiq olunan endirimlər he-
sabat dövründə də qüvvədə saxlanılmışdır. 

Sağdakı cədvəllərdə 2019-2021-ci illər ərzində 
ASCO-nun gəmiləri ilə daşınan yüklərin həc-
mi, o cümlədən daşınan vaqon və TİR-lərin sayı 
barədə məlumat təqdim edilmişdir.

ƏSAS FƏALİYYƏT 
NƏTİCƏLƏRİ

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
ƏSAS MALİYYƏ VƏ FƏALİYYƏT NƏTİCƏLƏRİ
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Hesabat dövrü ərzində qlobal pandemiya ilə 
əlaqədar sərhədlərin qapanması, ümumi ticarət 
dövriyyəsinin azalması, bazarların və alıcılıq qa-
biliyyətinin düşməsi yükdaşıma həcmlərinə də 
təsir etmişdir. Lakin, pandemiya dövründə ölkə 
rəhbərliyi tərəfindən respublikamızda yükda-
şımalar sahəsində həyata keçirilən balanslaş-
dırılmış və uğurlu siyasət nəticəsində, Xəzər 
dənizi vasitəsilə Azərbaycan üzərindən keçən 
marşrutla daşınan yüklərin həcmlərində ciddi 
azalma qeydə alınmamışdır. Belə ki, Qazaxıstan 
istiqamətində TBNM çərçivəsində konteynerlə-
rin, Türkmənistan istiqamətində isə karbamid, 
kükürd və konteyner kimi yüklərin daşınması 
həcmlərində artım müşahidə olunmuşdur.

Hazırda, Xəzər dənizi üzərindən yükdaşımalarda 
konteynerləşmə tendensiyası müşahidə olunur. 
Belə ki, yük sahibləri tərəfindən bəzi toplu və 
vaqon yüklərinin tədricən konteynerlərlə daşın-
masına üstünlük verilir. Bununla əlaqədar, Xəzər 
üzərindən Şərq-Qərb istiqamətində konteyner 
daşımalarını təmin etmək məqsədi ilə, 2021-ci 
ildə ASCO tərəfindən Ələt-Türkmənbaşı-Ələt və 
Ələt-Aktau-Ələt marşrutları üzrə müntəzəm fi-
der (konteyner) xətləri istifadəyə verilmişdir.

Strateji hədəflərə uyğun olaraq, ASCO-nun bir 
bazardan asılılığının azaldılması və fəaliyyət coğ-
rafiyasının şaxələndirilməsi məqsədilə, hesabat 

dövründə Gəmiçiliyin Xəzərdən kənar hövzələr-
də fəaliyyət göstərən gəmilərinin sayı artırılmış-
dır. Belə ki, hesabat dövründə ASCO-nun əlavə 
4 ədəd tanker gəmisi Xəzərdən kənar hövzələr-
də yükdaşımalara cəlb edilmişdir və nəticədə 
Xəzərdən kənar hövzələrdə istismar olunan gə-
milərin sayı 13 ədədə çatdırılmışdır.

NEFT SƏNAYESİNƏ GÖSTƏRİLƏN  
İXTİSASLAŞMIŞ OFŞOR XİDMƏTLƏRİ

Aşağıdakı cədvəldə, 2019-2021-ci illər ərzində 
Gəmiçiliyin ixtisaslaşmış ofşor donanmasın-
dakı gəmilər tərəfindən müxtəlif neft-qaz la-
yihələrində işlənmiş günlər barədə məlumat 
təqdim olunmuşdur.

2020-ci ildə dünyada baş verən neft böhranı 
zamanı, OPEC təşkilatı çərçivəsində neft ha-
silatının azaldılması üzrə respublikamız tərə-
findən götürülən öhdəliyin icrası çərçivəsin-
də, bəzi dəniz neft-qaz yataqlarında hasilat  
azaldılmış və müvafiq olaraq ixtisaslaşmış ofşor 
xidmətlərinə olan tələbat azalmışdır. Bununla 

2019-2021-ci illər ərzində yükdaşımaların həcmi, ton:

 2019 2020 2021

Tankerlərlə daşıma 2,156,139 2,078,319 1,898,704

Quru yük gəmiləri ilə daşıma 822,109 844,569 1,042,105

Ro-Ro tipli gəmilər ilə daşıma 176,629 180,637 19,495

Bərə gəmiləri ilə daşıma 2,807,935 2,877,217 2,507,738

2019-2021-ci  illər ərzində vaqon və avtotexnika daşınması, ədəd:

 2019 2020 2021

Daşınmış vaqonların sayı 44,159 37,424 30,466

Daşınmış avtotexnikanın (TİR) sayı 22,049 31,872 30,893

İxtisaslaşmış neft donanmasının nəticələri, iş günləri:

 2019 2020 2021

Cəmi işlənmiş 44,792 38,921 37,802 
günlər
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belə, ASCO müvafiq sertifikatlaşmalardan keç-
məklə, «Abşeron», «Ümid Babək», «Azəri-Çı-
raq-Günəşli» və «Şahdəniz-2» layihələri çərçivə-
sində bir sıra xarici neft-qaz şirkətlərinə birbaşa 
xidmət göstərməyə başlamışdır.

Bundan əlavə, hesabat dövründə ASCO Xəzə-
rin Azərbaycan sektoru ilə yanaşı, Azərbaycan 
sektorundan kənarda da həyata keçirilən neft-
qaz layihələrdə iştirak etmişdir. Belə ki, 2020-
ci ildə Xəzərin Rusiya sektorunda yerləşən “Fi-

lanovski” yatağının ətrafında həyata keçirilən 
dibdərinləşdirmə işlərinə ASCO-nun müvafiq 
gəmiləri cəlb olunmuşdur. 

GƏMİ TƏMİRİ VƏ TİKİNTİSİ

ASCO-nun strukturunda fəaliyyət göstərən, 
geniş təmir imkanlarına malik olan “Bibihey-
bət” Gəmi Təmiri Zavodu və “Zığ” Gəmi Təmiri 
və Tikintisi Zavodunda 2019-2021-ci illər ərzində 

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
ƏSAS MALİYYƏ VƏ FƏALİYYƏT NƏTİCƏLƏRİ

Gəmi təmiri üzrə nəticələr, təmir sayı:

Təmirin növü BGTZ ZGTTZ

 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Klass təmiri 20 24 18 8 8 7

Dok təmiri 43 30 35 24 19 18

Cari təmir 9 14 10 22 19 13

Qəza təmiri 1 3 3 0 0 0

Səfərlərarası naviqasiya təmiri 169 121 158 604 536 484

Tərsanə xidməti 30 34 21 2 1 1

Cəmi: 272 226 245 660 583 523
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həyata keçirilən gəmi təmiri işləri barədə mə-
lumat aşağıdakı cədvəldə təqdim olunmuşdur.

“Bibiheybət” və “Zığ” zavodları ASCO-nun do-
nanmalarının gəmi təmirinə olan tələbatını 
qarşılamaqla yanaşı, Xəzər dənizində fəaliyyət 
göstərən digər gəmiçilik şirkətlərinə də gəmi 
təmiri xidmətləri göstərirlər. 2020-ci ildə kənar 
şirkətlərə məxsus 41 gəmiyə, 2021-ci ildə isə 30  
gəmiyə gəmi təmiri və tərsanə xidmətləri təq-
dim edilmişdir. 

Gəmi təmiri prosesinin optimallaşdırılması 
məqsədi ilə, hesabat dövründə gəmi təmiri 
üzrə biznes proseslər təhlil edilmiş, “Gəmi tə-
miri haqqında Əsasnamə”də təkmilləşdirmə 
işləri aparılmış və yenilənmiş Əsasnamə təsdiq 
edilmişdir. Hazırda, Gəmiçilikdə SAP ERP sis-
teminin “PM-gəmi təmiri və texniki xidmətin 
planlaşdırılması modulu”nun tətbiq edilməsi ilə 
əlaqədar, bir sıra gəmilərin, eləcə də gəmi təmiri 
proseslərinin və müvafiq hesabatların sözüge-
dən modula inteqrasiyası üzərində iş aparılır.

DONANMANIN YENİLƏNMƏSİ

Gəmiçiliyin donanmasının müasir standartla-
ra, yük sahibləri və aparıcı neft-qaz şirkətlərinin 
tələblərinə cavab verən səviyyədə saxlanılma-
sı, istismar müddətini başa vurmuş gəmilərin 
mərhələli şəkildə yenilənməsi, bazardakı tələ-
bata uyğun olaraq yeni gəmilərin tikilməsi mü-
hüm strateji əhəmiyyət kəsb edən məsələdir 
və ASCO tərəfindən bu sahəyə xüsusi diqqət 
ayrılır. Bununla əlaqədar, ASCO tərəfindən 
2030-cu ilə kimi donanmanın yenilənməsi pla-
nı hazırlanmışdır. 

Donanmanın yenilənməsi planına uyğun ola-
raq, ASCO-nun sifarişinə əsasən Bakı Gəmiqa-
yırma Zavodunda inşa edilmiş ilk Ro-Pax/Bərə 
tipli “Azərbaycan” gəmisi və 8,000 ton yükgö-
türmə imkanına malik “Kəlbəcər” tankeri 2021-
ci ildə istismara verilmişdir. Hazırda, BGZ-də 
ikinci Ro-Pax/Bərə tipli gəminin (“Akademik 
Zərifə Əliyeva”) və daha 2 ədəd 8,000 ton yük-
götürmə imkanına malik tankerin tikintisi da-
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vam etdirilir. Bu gəmilərin 2022-ci ildə istifa-
dəyə verilməsi nəzərdə tutulub.

Eyni zamanda, ASCO-nun “Zığ” Gəmi Təmiri 
və Tikintisi Zavodunda 6 ədəd kiçik su tutum-
lu yedək katerinin tikintisi davam etdirilir və bu 
gəmilərin 2022-ci ildən etibarən istismara veril-
məsi planlaşdırılır.

Ümumilikdə donanmanın yenilənməsi is-
tiqamətində, 2014-cü ildən etibarən ASCO tərə-
findən 24 ədəd yeni gəmi, o cümlədən nəqliy-
yat donanması üçün 8 ədəd quru yük gəmisi, 3 
ədəd tanker və 1 ədəd Ro-Pax/Bərə tipli gəmi, 
ixtisaslaşmış neft donanması üçün isə 1 ədəd 
lövbər daşıyan təchizat-yedək gəmisi, 4 ədəd 
təchizat gəmisi, 3 ədəd təchizat-yedək gəmisi, 
1 ədəd liman-yedək gəmisi və 3 ədəd sərnişin 
gəmisi istismara verilmişdir.

TƏHSİL VƏ TƏLİM

Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamə-
tində aparılan davamlı işlər ilə əlaqədar, hesa-

bat dövrü ərzində ADDA-ya tələbə qəbulunda 
minimum qəbul balı yüksəlmiş və yüksək balla 
Akademiyaya daxil olan tələbələrin sayında ar-
tım qeydə alınmışdır. Belə ki, hesabat dövrünə 
düşən iki təhsil ilində qəbul imtahanında 32 
nəfər 500-dən yuxarı, 2 nəfər isə 600-dən yuxa-
rı bal toplayan tələbə ADDA-da ali təhsil almağı 
seçmişdir. Eyni zamanda, bu illər ərzində Rusi-
ya, Misir və Hindistan kimi ölkələrdən tələbələr 
Akademiyaya qəbul olmuşdur. Hesabat dövrü-
nün sonu, 31 dekabr 2021-ci il tarixinə ADDA-da 
bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrin sayı 

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
ƏSAS MALİYYƏ VƏ FƏALİYYƏT NƏTİCƏLƏRİ
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960 nəfər, magistr pilləsi üzrə təhsil alan tələ-
bələrin sayı isə 56 nəfər təşkil etmişdir.

2021-ci ildə ADDA-da “Elektron Akademiya” sis-
temi istifadəyə verilmişdir. Bu sistem elektron 
imkanlardan yararlanmaqla tədris fəaliyyətinin 
genişləndirilməsinə, tədris planları üzərində 
nəzarətin sadələşdirilməsinə, statistik və anali-
tik hesabatların əldə olunmasına, imtahanların 
daha effektiv və mərkəzləşdirilmiş yolla aparıl-
ması ilə imtahan prosesində şəffaflığın artırıl-
masına xidmət edir.

2021-ci ildə ASCO ilə “Admiral S.O. Makarov  
adına  Dövlət Dənizçilik və Çay Donanma-
sı Universiteti” arasında peşə təhsili, gəmiçi-
lik, gəmiqayırma və gəmi təmiri üzrə dəniz 
mütəxəssislərinin hazırlanması, həmçinin 
göstərilən istiqamətlərdə elmi fəaliyyət üzrə 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və möhkəm-
ləndirilməsi məqsədilə, 5 illik Çərçivə Sazişi 
imzalanmışdır. Sözügedən Sazişə əsasən tələ-
bə, müəllim, elmi tədqiqatçı və digər mütəxəs-
sislərin elmi mübadiləsinin həyata keçirilməsi, 

akademik proqram, layihələr üzrə birgə təhsil 
materiallarının, elmi məqalələrin hazırlanma-
sı və dəniz nəqliyyatı sahəsində birgə tədris 
və elmi-tədqiqat işlərinin aparılması nəzərdə 
tutulur. Eyni zamanda, 2021-ci ildə ADDA ilə 
Qazaxıstanın Ş.Yesenov adına Xəzər Dövlət 
Texnologiyalar və Mühəndislik Universiteti ara-
sında “İkili diplom tədrisi” haqqında müqavilə 
imzalanmışdır. Müqaviləyə əsasən, hər iki təhsil 
müəssisəsinin bakalavriat və magistratura pil-
lələrində oxuyan tələbələrə bu ali təhsil müəs-
sisələrindən birində əyani oxumaqla, digərində 
isə distant tədris keçməklə uyğun ixtisaslar 
üzrə hər iki ali təhsil müəssisəsinin diplomuna 
sahib olmaq imkanı verilir. Hesabat dövründə, 
təhsil sahəsində görülən digər işlər, eləcə də 
keçirilən təlimlər barədə daha ətraflı məlumat 
hesabatın “İnsan resurslarının idarə edilməsi” 
bölməsində təqdim edilmişdir.
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GƏMİÇİLİYİN KORPORATİV 
İDARƏETMƏ SİSTEMİ

ASCO yarandığı dövrdən, Gəmiçilikdə beynəlxalq 
təcrübəyə uyğun korporativ idarəetmə siste-
mi tətbiq edilmişdir. Bu istiqamətdə Gəmiçilik 
sahəsində şəffaflıq və hesabatlılıq təmin edilmiş, 
korporativ idarəetmənin zəruri elementi olan 
normativ sənədlər bazası, o cümlədən Korpo-
rativ idarəetmə Məcəlləsi, Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə Siyasəti, Biznes etikası Məcəlləsi, Ma-
liyyə Siyasəti, Məlumatların açıqlanması Siyasəti, 
Maliyyə və əməliyyat nəticələrinin açıqlanması 
Siyasəti, İllik fəaliyyətin nəticələrinə əsaslanan 
mükafatlandırma Qaydaları, departament və şö-
bələrin əsasnamələri, bütün funksiyaların vəzifə 
təlimatları və digər çoxsaylı müvafiq sənədlər 
toplusu hazırlanaraq, tətbiq olunmuşdur. 

Hesabat dövründə Gəmiçilikdə korporativ 
idarəetmə sahəsində bir sıra mühüm yeniliklər 
baş vermişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 11 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamı 
ilə ASCO-nun Ümumi Yığıncağının səlahiyyət-
lərinin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinə və Azərbaycan İnvestisiya 
Holdinqinə həvalə edilmiş və ASCO-nun Müşa-
hidə Şurası təsis edilmişdir. 

Sözügedən Sərəncama uyğun olaraq,  
ASCO-nun Ümumi Yığıncağının səlahiyyətlə-
ri çərçivəsində ASCO-nun yenidən təşkili və 
ləğvi, Müşahidə Şurasının və icra orqanının 
rəhbərlərinin və üzvlərinin vəzifəyə təyin və 
vəzifədən azad edilməsi Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti tərəfindən həyata keçirilir. 
ASCO-nun nizamnaməsinin, strukturunun, 
eləcə də illik hesabatlarının, maliyyə hesabat-
larının və dividend siyasətinin təsdiq edilməsi, 
nizamnamə kapitalının miqdarının müəyyən 
edilməsi, mənfəət və zərərin bölüşdürülməsi, 
qiymətli kağızların buraxılması, xüsusi əhəmiy-
yətli əqdin, eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə 
aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin 
5%-indən çox hissəsini təşkil edən əqdin bağ-
lanması haqqında qərarın qəbul edilməsi üzrə 

səlahiyyətlər isə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti ilə razılaşdırmaqla Azərbaycan İn-
vestisiya Holdinqi tərəfindən həyata keçirilir. 
 
Müşahidə Şurası tərəfindən ASCO-nun uzun-
müddətli inkişaf strategiyasının, xərclər və gəlir-
lər smetasının təsdiq edilməsi və onun icrasına 
nəzarətin həyata keçirilməsi, Gəmiçiliyin fəaliy-
yətinin ayrı-ayrı sahələri üzrə siyasətlərin, daxili 
qaydaların, habelə filial və nümayəndəliklərin 
əsasnamələrinin təsdiq edilməsi, müstəqil au-
ditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri ASCO-nun 
aktivlərinin 5%-dək hissəsini təşkil edən əqdlərin 
təsdiq edilməsi, Müşahidə Şurasının müxtəlif ko-
mitələrinin yaradılması, onların əsasnamələrinin 
təsdiq edilməsi, rəhbərlərinin və üzvlərinin və-
zifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi, həmçi-
nin mövcud normativ hüquqi aktların tələbləri 
nəzərə alınmaqla ASCO-nun aktivlərinin idarəet-
məyə verilməsi və özəlləşdirilməsi ilə bağlı əqdlə-
rin bağlanmasına razılığın verilməsi və digər mü-
vafiq səlahiyyətlər həyata keçirilir. Hesabat dövrü 
ərzində Müşahidə Şurasının 7 iclası keçirilmiş və 
bu iclaslarda aidiyyəti üzrə müxtəlif məsələlərə 
baxılaraq, müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.

ASCO-nun Müşahidə Şurası tərəfindən 
aşağıdakı komitələr yaradılmış, onların  
əsasnamələri və tərkibləri təsdiq edilmişdir:

   Strategiya və investisiyalar Komitəsi
   Audit Komitəsi
   Təyinat və mükafatlandırma Komitəsi

Eyni zamanda, beynəlxalq korporativ idarəet-
mə prinsiplərinə uyğun olaraq, fəaliyyət zamanı 
kollegial qərarların qəbul edilməsi məqsədilə, 
ASCO-nun İdarə heyətinin yanında Satınalma-
lar Komitəsi, Risklər üzrə Komitə və Personalın 
İdarəedilməsi Komitəsi fəaliyyət göstərir. Mü-
şahidə Şurası, Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi 
və ASCO-nun İdarə heyəti arasında mütəmadi 
və effektiv əlaqənin qurulması məqsədilə, Mü-
şahidə Şurası tərəfindən Korporativ Katib təyin 
edilmiş və Korporativ Katib haqqında Əsas-
namə təsdiq edilmişdir.
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Korporativ idarəetmənin şəffaflıq və hesabatlı-
lıq prinsiplərinə uyğun olaraq, ASCO-da hər il 
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartla-
rına (MHBS/IFRS) uyğun maliyyə hesabatları, 
eyni zamanda, iki illik dövrü əhatə edən Da-
yanıqlı inkişaf haqqında hesabatlar hazırlanır. 
Beynəlxalq audit şirkətləri tərəfindən audit 
olunan adıçəkilən hesabatlar, auditor rəyi ilə 
birgə ictimaiyyətə açıq şəkildə Gəmiçiliyin rəs-
mi internet səhifəsində dərc edilir və aidiyyəti 
maraqlı tərəflərə təqdim olunur.

2014-cü ildən etibarən, ASCO-da gəmiçilik fəa-
liyyəti üzrə beynəlxalq sertifikatların alınması 
üzrə işlərə başlanılmışdır və 2016-cı ildə Ame-
rika Gəmiçilik Bürosu tərəfindən ASCO-ya, 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına və 
Təlim-Tədris Mərkəzinə ISO və ISM üzrə uy-
ğunluq sertifikatları təqdim edilmişdir. Gəmi-
çilikdə fəaliyyətin təqdim edilmiş sertifikatla-
rın tələblərinə uyğun təşkil edilməsi üzrə ABS 
tərəfindən mütəmadi audit yoxlamaları həyata 
keçirilir. 2020-ci ildə isə ASCO-nun strukturuna 
daxil olan Xəzər Dəniz Nəqliyyat Layihə-Axta-

rış və Elmi Tədqiqat İnstitutuna “Büro Veritas” 
təsnifat cəmiyyəti tərəfindən “ISO 9001:2015” 
(Keyfiyyətin İdarə edilməsi Sistemi) standartı 
üzrə uyğunluq sertifikatı təqdim olunmuşdur. 
2021-ci ildə TTM-də keçirilən audit yoxlamaları 
çərçivəsində, əlavə iki yeni təlim - “Gəminin ya-
nalma və lövbər əməliyyatları” və “Gəmi və sa-
hil matrosları üçün gəminin körpüyə və digər 
gəmiyə bağlanması və açılması əməliyyatları” 
təlimləri ABS tərəfindən sertifikatlaşdırılmışdır.

Səmərəli korporativ idarəetmə sisteminin qu-
rulmasında elektron sistemlərin əhəmiyyəti 
nəzərə alınaraq, Gəmiçilikdə biznes proseslərin 
avtomatlaşdırılmasına, innovativ elektron sis-
temlərin və proqram təminatlarının tətbiqinə 
xüsusi diqqət ayrılır. Bununla əlaqədar, Gəmi-
çilikdə dünyanın aparıcı şirkətlərində istifadə 
olunan SAP ERP sisteminin maliyyə uçotu, in-
san resurslarının idarə olunması, material eh-
tiyatlarının idarə olunması və material tələba-
tının planlaşdırılması, satış, xəzinədarlıq, maya 
dəyərinin formalaşdırılması və biznesin təhlili 
modulları müvəffəqiyyətlə tətbiq olunmuşdur. 
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Hal-hazırda, SAP ERP sisteminin vergi uçotu, 
gəmi təmiri və texniki xidmətin planlaşdırılma-
sı modulunun tətbiqi üzərində iş davam etdiri-
lir. Bundan əlavə, ASCO-da donanmaların istis-
marı, insan resurslarının idarəedilməsi, texniki 
istismar, gəmi layihələndirilməsi, inzibati işlər 
və digər sahələrdə bir sıra müxtəlif proqram tə-
minatları və sistemlər tətbiq edilmişdir. 

STRATEJİ İDARƏETMƏ

ASCO yarandığı dövrdən etibarən, Gəmiçiliyin 
gələcək inkişaf istiqamətləri üzrə qısa, orta və 
uzunmüddətli perspektivə yönəlmiş hədəflər 
müəyyən edilmiş və Strateji İnkişaf Proqramı 
hazırlanaraq təsdiq edilmişdir. Daha sonra, 
2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazir-
lər Kabinetinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş  
ASCO-nun Strateji inkişaf istiqamətləri, 2016-
cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci il-
lərdə Azərbaycan Respublikasında gəmiçiliyin 
inkişafına dair Dövlət Proqramı” ilə müəyyən 
edilmiş tapşırıqlar nəzərə alınmaqla, Gəmiçili-

yin Strateji İnkişaf Proqramı yenilənmişdir.

Bundan əlavə, 2020-ci ildə dünyada apa-
rıcı beynəlxalq məsləhətçi şirkət olan  
McKinsey&Company ilə birgə ASCO-nun 2030-
cu ilə qədər dövrü əhatə edən Xəzərdən kənar 
hövzələrdə genişlənmə strategiyası hazırlan-
mışdır. Eyni zamanda, istismar müddətini başa 
vurması səbəbindən növbəti illər ərzində do-
nanmadan silinməsi qaçılmaz olan gəmilərin 
yeniləri ilə əvəz edilməsi, habelə Gəmiçiliyin 
Xəzər və Xəzərdən kənar hövzələr üzrə strate-
giyasının icrasının dəstəklənməsi məqsədilə, 
ASCO tərəfindən “2030-cu ilə kimi donanma-
nın yenilənməsi planı” hazırlanmışdır. ASCO 
son illər ərzində fəaliyyətini yuxarıda adıçəkilən 
sənədlərlə qarşıya qoyulmuş hədəf və tapşırıq-
ların icrası istiqamətində qurmuşdur. 

2021-ci ildə Gəmiçiliyin Müşahidə Şurası yanın-
da Strategiya və İnvestisiyalar Komitəsi təsis 
edilmişdir. Bu Komitə Cəmiyyətin təsisçisinin 
maraqları çərçivəsində fəaliyyət göstərməklə, 
ASCO-nun uzunmüddətli strategiyası, investi-
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siya proqramları, onların icrası, əsas səmərəlilik 
göstəriciləri və onların hədəf dəyərləri, eləcə də 
digər aidiyyəti məsələlər üzrə tövsiyələr hazırla-
maqla Müşahidə Şurasına fəaliyyətində kömək-
lik göstərir. Hesabat dövrü ərzində Strategiya və 
İnvestisiyalar Komitəsinin bir iclası keçirilmişdir.

2014-cü ildən etibarən Gəmiçiliyin Strategiyası 
çərçivəsində görülmüş işlər, icra olunmuş hədəf 
və tapşırıqlar, eləcə də COVID-19 pandemiyası 
və qlobal iqtisadi vəziyyətlə əlaqədar dünyada 
baş verən yeni çağırışlar nəzərə alınmaqla, ha-
zırda ASCO-nun 2022-2030-cu illəri əhatə edən 
dövr üçün Strategiyasının yenilənməsi layihəsi 
həyata keçirilir. Bu məqsədlə, ASCO beynəlxalq 
məsləhətçi şirkətlə əməkdaşlıq edir və layihənin 
2022-ci ilin əvvəlində tamamlanması gözlənilir.

MÜKAFATLANDIRMA SİSTEMİ

Beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq, strate-
ji hədəflərin icrası istiqamətində personalın 
illik fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, onların 
bu sahədə motivasiyası və həvəsləndirilməsi 
məqsədi ilə, 2017-ci ildən etibarən ASCO-da illik 
fəaliyyətin nəticələrinə əsaslanan mükafatlan-
dırma sistemi tətbiq edilir.

2020-2021-ci illər ərzində ASCO-da mükafat-
landırma sistemi Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinin 4 iyun 2019-cu il tarixli 257 
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Payları-
nın (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin səmərəliliyi-

nin qiymətləndirilməsi Qaydaları”, “Səhmlərinin 
nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan səhmdar cə-
miyyətlərində korporativ idarəetmə Qaydaları 
və Standartları” və “Paylarının (səhmlərinin) nə-
zarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin 
fəaliyyətinin nəticələrinə əsaslanan ödəniş siste-
mi əsasında hüquqi şəxslərin idarəetmə orqan-
larının üzvlərinə bonus ödənişinin verilməsi 
Qaydaları” ilə tənzimlənmişdir. Eyni zamanda, 
ASCO-da sözügedən Qaydaların tələblərinə və 
beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq hazırlanmış 
“İllik fəaliyyətin nəticələrinə əsaslanan Mükafat-
landırma Qaydaları” tətbiq edilir.

Mükafatlandırma sistemi çərçivəsində Gəmiçi-
liyin strateji hədəflərinə və məqsədlərinə nail 
olmağa yönəlmiş balanslaşdırılmış “Fəaliyyətin 
Səmərəlilik Göstəriciləri” (KPI-lar), hər bir KPI 
üzrə onların xüsusi çəkisi və hədəf dəyərlərini 
əhatə edən pasportlar işlənib hazırlanmışdır. 
Bundan əlavə, Gəmiçiliyin mükafatlandırma 
sistemi, KPI-lar ilə yanaşı, əməkdaşların xidmə-
ti fəaliyyətinin onların birbaşa rəhbərləri tərə-
findən illik əsasda qiymətləndirilməsi nəticələ-
rini də nəzərə alır. Mükafatlandırma prosesinin 
tənzimlənməsini və koordinasiyasını təmin et-
mək məqsədi ilə, ASCO-da Mükafatlandırma 
üzrə İşçi Qrup təsis edilmişdir. Eyni zamanda, 
2021-ci ildə Gəmiçiliyin Müşahidə Şurası yanın-
da Təyinat və Mükafatlandırma Komitəsi təsis 
edilmişdir ki, bu komitə Müşahidə Şurasının, 
İdarə heyətinin və digər əməkdaşların fəaliy-
yətlərinin daimi və obyektiv qiymətləndirilmə-
si, effektiv kadr siyasəti, əməkhaqqı və müka-
fatlandırma sistemi, personalın peşəkar təlimi 
və inkişafı məsələləri üzrə tövsiyələr hazırla-
maqla Müşahidə Şurasına köməklik göstərir. 

ASCO-nun mükafatlandırma sistemi aşağıda-
kı prinsip, meyar və məqsədlərə xidmət edir:

    Gəmiçiliyin qarşısında müəyyən etdiyi strateji 
hədəf və məqsədlərə çatmaq;

    Əməkdaşları inkişaf və təkmilləşməyə həvəs-
ləndirmək, onları daha da məhsuldar fəaliy-
yətə motivasiya etmək;
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    Yüksəkixtisaslı və aparıcı kadrların ASCO-ya 
bağlılığını və loyallığını daha da artırmaq, 
yeni güclü kadrları Gəmiçiliyə cəlb etmək;

    Gəmiçiliyin gəlirliliyini və rentabelliyini təmin 
etmək;

    Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və mükafat-
landırmada şəffaflığı, ədalətliliyi, obyektivliyi 
təmin etmək.

Mükafatlandırma prosesinin avtomatlaşdırıl-
ması məqsədi ilə, 2021-ci ildə ASCO-da mü-
vafiq proqram təminatı tətbiq edilmişdir. Bu 
proqram, elektron sistem üzərindən avtomatik 
şəkildə, KPI-ların nəticələrinin və bonus məb-
ləğlərinin hesablanmasına xidmət edir.

DAXİLİ AUDİT VƏ NƏZARƏT SİSTEMİ

Korporativ idarəetmə sisteminin mühüm ele-
mentlərindən biri daxili audit və daxili nəzarət 
prosesidir. Bununla əlaqədar, Gəmiçilikdə 
səmərəliliyin artırılmasına və risklərin qarşısı-
nın alınmasına yönəlmiş daxili audit və daxili 
nəzarət sistemi qurulmuşdur və bu istiqamət-
də ASCO-da Daxili Audit Departamenti və 
Daxili Nəzarət Departamenti fəaliyyət göstərir.

Daxili audit sahəsində ümumi nəzarət 2021-
ci ildə təsis edilmiş Müşahidə Şurası yanında 
Audit Komitəsi tərəfindən həyata keçiri-
lir. Audit komitəsi Cəmiyyətin təsisçisinin 
maraqları çərçivəsində fəaliyyət göstərir və 
aşağıdakı səlahiyyətləri həyata keçirməklə, 
Müşahidə Şurasına köməklik göstərir:

    Cəmiyyətin audit siyasətinin və strategiyası-
nın hazırlanması, həyata keçirilməsi və audi-
tor nəzarətinin təşkili;

    Cəmiyyətin maliyyə və iqtisadi fəaliyyətinə, o 
cümlədən maliyyə hesabatlarının tamlığı və 
düzgünlüyünə səmərəli auditor nəzarəti sis-
teminin qurulması;

    Cəmiyyətin daxili nəzarət və risklərin idarə edil-
məsi sistemlərinin etibarlılığına və səmərəlili-
yinə, habelə korporativ idarəetmə sahəsində 
sənədlərin və tapşırıqların icrasına nəzarət;

    Cəmiyyətdə kənar və daxili auditin müstəqil-
liyinə, habelə Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə riayət olunmasının təmin 
edilməsi prosesinə nəzarət;

    İdarə Heyəti və aidiyyəti struktur bölmələr-
lə birlikdə kənar auditorun hesabatının təhlil 
və müzakirə edilməsi, çatışmazlıqların və po-
zuntuların aradan qaldırılması üçün tədbirlər 
planının hazırlanması üzrə Müşahidə Şurası-
na təkliflərin verilməsi;

    Audit komitəsinin səlahiyyətlərinə daxil 
edilən məsələlərə dair hər hansı araşdırma 
başladılması və ya həyata keçirilməsi.

Gəmiçilikdə daxili audit funksiyasının fəaliyyəti 
“Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunu, Daxili Auditorlar İnstitutunun 
təsis etdiyi “Daxili Auditin Peşəkar Təcrübəsi”, 
eləcə də bu sənədlərə uyğun hazırlanmış Gəmi-
çiliyin Daxili audit Siyasəti, 3 illik fəaliyyət Strate-
giyası, Metodologiyası, Daxili audit funksiyasının 
Əsasnaməsi, Daxili audit üzrə müvafiq Təlimat 
sənədləri ilə tənzimlənir. Hesabat dövründə 
beynəlxalq daxili audit haqqında standartlar 
rəhbər tutularaq, Gəmiçiliyin sözügedən sənəd-
ləri təkmilləşdirilmiş, o cümlədən, “Keyfiyyətin 
təminatı və inkişaf proqramı” (Quality assurance 
and improvement program – QAIP) üzrə müva-
fiq qayda və prosedurlar əlavə edilmişdir.

ASCO-da daxili audit «üç səviyyəli müdafiə 
modeli»nin üçüncü nəzarət funksiyasını  
təmin edir və əsasən növbəti 2 əsas  
istiqamət üzrə fəaliyyət göstərir:

   Təminat (audit yoxlaması) xidmətləri
   Konsaltinq (məsləhət xarakterli) xidmətləri

Daxili audit departamenti tərəfindən 2020-ci 
ildə 7 təminat və 6 konsaltinq layihəsi, 2021-ci 
ildə isə 7 təminat və 7 konsaltinq layihəsi icra 
olunmuşdur.

ASCO-da daxili nəzarət funksiyası Daxili Nə-
zarət Departamenti və Risklərin İdarə edilmə-
si Departamenti tərəfindən həyata keçirilir.  
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ASCO-da bütün əsas biznes proseslər və onla-
rın alt prosesləri (subprosesləri) təyin edilmiş, 
proses sahibləri müəyyən edilmiş və proses 
sahibləri ilə birgə bütün biznes proseslərin xə-
ritələri çəkilmişdir. Biznes proseslərdə mövcud 
risklər və həmin risklərə qarşı müvafiq nəzarət 
mexanizmləri müəyyən edilərək “Risklər və 
nəzarət mexanizmləri matrisi” hazırlanmışdır. 
Risklərin idarə olunması barədə ətraflı məlu-
mat növbəti bölmədə təqdim edilmişdir.

Ümumilikdə, Gəmiçilikdə daxili nəzarət sistemi 
beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilən “Treadway” 
Komissiyasının Sponsor Təşkilatları Komitəsinin 
modelinin (COSO modelinin) 5 əsas komponen-
tinin (nəzarət mühiti, risklərin qiymətləndirilmə-
si, nəzarət tədbirləri, məlumat və kommunika-
siya, monitorinq) səmərəli təşkili yolu ilə təmin 
edilir. Bu çərçivədə ASCO-nun, onun törəmə 
müəssisələrinin, idarə, filial və nümayəndəliklə-
rinin fəaliyyətinin Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə və ASCO-nun daxili sənəd-
lərinə uyğunluğu yoxlanılır, biznes proseslərin 
əməliyyat səmərəliliyi qiymətləndirilir. Bununla 
əlaqədar, daxili nəzarət mexanizmlərinin mütə-

madi qiymətləndirilməsi həyata keçirilir və mü-
vafiq hesabatlar rəhbərliyə təqdim edilir.

RİSKLƏRİN İDARƏ 
OLUNMASI

ASCO-da risklərin idarə edilməsi sistemi  
COSO-nun Müəssisələrdə Risklərin İdarəedil-
məsi (Enterprise Risk Management) metodo-
logiyası əsasında təşkil edilmişdir. Gəmiçilikdə 
risklərin idarə edilməsi prosesi “Risklərin idarə 
edilməsi Siyasəti”, “Risklərin idarə edilməsi 
Konsepsiyası”, “Risklərin idarə edilməsi üzrə Tə-
limat” və “Risklərin aşkar edilməsi, qiymətlən-
dirilməsi və monitorinqi üzrə Təlimat” sənədləri 
ilə tənzimlənir. 2020-ci ildə COSO metodologi-
yasında baş vermiş yeniliklər və əlavələr nəzərə 
alınmaqla, sözügedən normativ sənədlər-
də müvafiq düzəlişlər edilmiş və yenilənmiş 
sənədlər təsdiq olunmuşdur.

Hesabatın əvvəlki bölməsində qeyd olundu-
ğu kimi, 2021-ci ildə Müşahidə Şurası yanında 
Audit Komitəsi təsis edilmişdir. Audit Komitə-
si risklərin idarə olunması sahəsində müəyyən 
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edilmiş qaydada bir sıra funksiyaları yerinə ye-
tirir. Belə ki, Komitə tərəfindən risk reyestri və 
risk xəritəsi, kritik risk göstəriciləri və əsas risk-
lərə tolerantlıq səviyyəsi, risk xidmətinin tədbir-
lər planı, risklərin idarə edilməsi üzrə rüblük və 
illik hesabatlara baxılması məsələləri üzrə mü-
vafiq səlahiyyətlər həyata keçirilir və Komitə bu 
sahədə Müşahidə Şurasına köməklik göstərir.

Eyni zamanda, risklərin idarə edilməsi sahəsin-
də nəzarəti və işlərin koordinasiyasını təmin et-
mək məqsədi ilə, Gəmiçilikdə şirkətdaxili kolle-
gial qurum olan Risklər üzrə Komitə və Risklər 
üzrə İşçi Qrup fəaliyyət göstərir. Risklər üzrə Ko-
mitə tərəfindən risklərin idarə edilməsi prosesi 
ilə əlaqədar görülən işlər, risklərin monitorinqi 
planı və həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan ön-
ləyici tədbirlər qiymətləndirilir.

Gəmiçiliyin korporativ Risklər Xəritəsinə əsa-
sən, əhəmiyyətli risklər kateqoriyasına strateji, 
personal, mal-material və avadanlıq təchizatı, 
kommersiya, informasiya texnologiyaları, təh-
lükəsizlik, bazar, maliyyə, ekoloji risklər aiddir. 

Bu risklərin baş vermə ehtimalının minimuma 
endirilməsi üzrə qabaqlayıcı tədbirlər müəyyən 
edilərək risk pasportlarında qeyd olunur. Həm-
çinin, Risklərin Monitorinqi planına uyğun ola-
raq, müvafiq monitorinq tədbirləri həyata keçi-
rilir və “Risklərin idarə edilməsinin monitorinqi” 
və “Reallaşmış risklərin monitorinqi formala-
rı”nda müvafiq qeydiyyat aparılır. Ümumilikdə, 
2020-ci ildə 192 monitorinq, 2021-ci ildə isə 263 
monitorinq təşkil olunmuşdur.

Risklərin idarə edilməsi çərçivəsində, Gəmi-
çilik tərəfindən yerli qanunvericilik və bey-
nəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun 
olaraq, icbari və könüllü sığortadan istifadə 
edilir. Azərbaycan Respublikasının “İcbari 
sığorta haqqında” Qanununa uyğun olaraq, 
ASCO aşağıdakı hallar üzrə sığortalanmışdır:

    İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstə-
likləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin 
itirilməsi hallarından icbari sığorta

    Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki mə-
suliyyətinin icbari sığortası
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    Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
    Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki 

məsuliyyətin icbarı sığortası
    Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

Beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun 
olaraq isə, ASCO-da “Bunker yanacağı ilə çirklən-
mə nəticəsində vurulan zərərə görə mülki məsu-
liyyət haqqında” və “Neftlə çirklənmədən vurulan 
zərərə görə mülki məsuliyyət haqqında” sığorta 
növləri tətbiq edilmişdir. Bundan əlavə, Gəmiçilik 
tərəfindən “Könüllü Tibbi Sığorta” və “Gəminin 
gövdə və mexanizmlərinin sığortası” kimi könül-
lü sığorta müqavilələri tətbiq olunmuşdur.

BİZNES ETİKASI VƏ NİZAM-İNTİZAM 
QAYDALARI

Gəmiçilikdə çalışan personal arasında, eləcə 
də əməkdaşlar ilə müştərilər, təchizatçılar və 
digər maraqlı tərəflər arasında münasibətlərin 
qurulmasında, biznes etikası və qanuni davra-
nış qaydalarına əməl edilməsi və maraqların 
toqquşması hallarının qarşısının alınması üzrə 
tədbirlər ASCO-nun Biznes Etikası Məcəlləsi və 
Daxili İntizam Qaydaları ilə tənzimlənir.

Biznes Etikası Məcəlləsinin əsas prinsiplərinə 
aşağıdakılar aiddir:

    Vahid və dəqiq etika normaları və dəyərlərinin, 
eləcə də ASCO-nun daxilində və qarşı tərəflərlə, 
o cümlədən üçüncü şəxslərlə münasibətlərdə 
peşəkar davranış prinsiplərinin tətbiq edilməsi;

    ASCO-da doğruluq, düzlük, etibarlı və qarşı-
lıqlı hörmət mühitinin yaradılması və dəstək-
lənməsi;

    ASCO-nun fəaliyyətində şəffaflığın təmin 
edilməsi və biznes tərəfdaşları, təchizatçı-
lar, müştərilər, hakimiyyət orqanları və digər 
üçüncü tərəflər qarşısında etibarın qorunub 
saxlanılması;

    İşçilərin qeyri-etik davranışı və ya tətbiq edilən 
qanunvericiliyə zidd olan davranışı ilə bağlı 
Gəmiçiliyin nüfuzuna dəyə biləcək zərərlərin 
aradan qaldırılması.

Qeyri-etik və uyğunsuz davranışlar barədə şi-
kayətlərin bildirilməsi üçün ASCO-da 24/7 re-
jimində fəaliyyət göstərən “Qaynar xətt” əlaqə 
mərkəzi, eləcə də ASCO-nun rəsmi internet 
səhifəsində elektron müraciət bölməsi möv-
cuddur. “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzi Gəmiçili-
yin vəzifəli şəxslərinin və digər əməkdaşlarının 
hərəkətlərinin qanuna və ya etika qaydalarına 
uyğun olmamasına dair şübhələr, ASCO-nun 
Biznes Etikası Məcəlləsi və korrupsiya ilə mü-
barizəyə dair müvafiq daxili sənədlərinə riayət 
olunmaması barədə əsaslı şübhələr, habelə Gə-
miçiliyə və ya onun işçilərinə maddi zərər və ya 
onların işgüzar nüfuzuna ziyan vura biləcək di-
gər pozuntular barədə operativ və anonim qay-
dada məlumatların daxil olmasına xidmət edir.

“Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinin telefon nöm-
rələri barədə məlumat Gəmiçiliyin inziba-
ti binalarında və gəmilərində açıq görünən 
sahələrdə, eləcə də ASCO-nun rəsmi inter-
net səhifəsində yerləşdirilmişdir. Eyni zaman-
da, Gəmiçiliyin əməkdaşlarının biznes etikası 
sahəsində maarifləndirilməsi və məlumatlan-
dırılması çərçivəsində davamlı təlimlər təşkil 
edilir və işçilərə müvafiq təlimatlar verilir.

Qeyd edək ki, 2020-2021-ci illərdə Gəmiçiliyə 
50 şikayət daxil olmuşdur. Bu şikayətlər əsasən 
əmək münasibətləri və sosial vəziyyətə dair şi-
kayətlər olmuş və onlarla bağlı araşdırma aparıl-
mış, tələb olunduğu hallarda hadisə şahidləri və 
aidiyyəti şəxslərin izahatı alınmış və şikayətlərdə 
qaldırılan məsələlər Azərbaycan Respublikası-
nın qanunvericiliyinə və ASCO-nun daxili nor-
mativ sənədlərinə uyğun olaraq həll edilmişdir. 
Daxili nizam-intizam qaydalarının az əhəmiy-
yətli pozulması hallarında, İnsan resurslarının 
idarə edilməsi departamenti və əməkdaşın bir-
başa rəhbəri tərəfindən xəbərdarlıq, təlimatlan-
dırma və digər tədbirlər həyata keçirilir.

İnsan haqlarının qorunması Azərbaycan Res-
publikasının Konstitusiyası və ölkənin digər qa-
nunvericilik aktları, Gəmiçiliyin Biznes Etikası 
Məcəlləsi, eləcə də beynəlxalq konvensiyalar, 
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o cümlədən İnsan Hüquqlarının və Azadlıqla-
rının Müdafiəsi Haqqında Avropa Konvensiya-
sının tələbləri ilə tənzimlənir. ASCO üzrə aparı-
lan audit yoxlamaları zamanı, insan haqlarının 
pozulması halları yoxlanılır və pozuntu oldu-
ğu halda bu pozuntunun aradan qaldırılması 
və gələcəkdə belə halın baş verməməsi üçün 
tədbirlər görülür. Eyni zamanda, insan haqları 
sahəsində işçilərin təlimatlandırılması mütə-
madi həyata keçirilir. Hesabat dövrü ərzində 
işçilərin azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq haqları-
nın pozulması, kollektiv müqavilələrin istifadə-
si haqqını risk altına atan hallar, əməkdaşların 
əmək hüququ, təhlükəsizlik, tətil və istirahət, 
sosial təminat, təhsil, fikir və söz azadlığı, şərəf 
və ləyaqətin müdafiəsi, vətəndaşlıq və digər 
bu kimi hüquqlarının pozulması halları, kölə-
lik, məcburi əmək və uşaq əməyindən istifadə 
halları, eləcə də təchizatçılarla münasibətdə in-
san haqlarının pozulması halları qeydə alınma-
mışdır. Eyni zamanda, 2020-2021-ci illər ərzin-
də sosial və iqtisadi sahədə yerli və beynəlxalq 
qanun və qaydalara uyğun olmayan hallar baş 
verməmişdir.

KORRUPSİYAYA QARŞI 
TƏDBİRLƏR

Korrupsiya halları ilə əlaqədar hüquqpozmaların 
vaxtında aşkar edilməsi, qarşısının alınması və 
nəticələrinin aradan qaldırılması, bu sahədə əsas 
prinsip və tələblərin, eləcə də personalın vəzifə və 
məsuliyyətinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə, 
2014-cü ildən etibarən ASCO-da “Korrupsiya ilə 
mübarizəyə dair Təlimat” tətbiq edilmişdir.

Korrupsiya ilə mübarizəyə dair Təlimatın əsas 
prinsipləri aşağıdakılardan ibarətdir:

    işəgötürənlə işçi arasında etimadın möh-
kəmləndirilməsi;

    qanuna zidd vəzifələrin icrasına yol veril-
məməsi;

    korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmanın törə-
dilməsini istisna edən şəraitin yaradılması;

    ədalətin, insan və vətəndaş hüquqlarının və 
azadlıqlarının müdafiə olunması;

    istənilən növ təzahürdə korrupsiya fəaliyyə-
tinin ASCO tərəfindən qəbul edilməməsi 
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haqqında bütün maraqlı tərəflərdə vahid an-
layışın yaradılması;

    ASCO üzrə korrupsiya risklərinin minimuma 
endirilməsi, fəaliyyətdə şəffaflığın artırılması;

    korrupsiya əleyhinə başlıca hərəkət qaydala-
rının və normalarının formalaşdırılması.

2021-ci ildə Gəmiçilikdə “Korrupsiyaya qarşı mü-
barizə Siyasəti” təsdiq olunmuşdur. Bu Siyasət, 
ISO 37001 standartına (Korrupsiyaya qarşı bey-
nəlxalq idarəetmə standartı) uyğun olaraq, kor-
rupsiyaya qarşı mübarizə üzrə idarəetmə siste-
minin yaradılmasına və sözügedən idarəetmə 
sistemi çərçivəsində zəruri prosedur və nəzarət 
tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsinə xidmət 
edir. Hazırda, aidiyyəti təsnifat cəmiyyəti tərə-
findən ASCO-da qurulan korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə idarəetmə sisteminin ISO 37001 
standartına uyğunluğu üzrə monitorinq aparı-
lır və aparılan monitorinqin nəticəsində Gəmi-
çilik üçün müvafiq uyğunluq sertifikatının alın-
ması nəzərdə tutulmuşdur.

Korrupsiya ilə mübarizə sahəsində məlumat-
lılığın artırılması məqsədi ilə, işçilərə təlimlər 
təşkil edilir, eləcə də işə qəbul proseduru çər-
çivəsində yeni əməkdaşlar bu sahədə müva-
f iq Təlimat və Siyasət ilə tanış edilir. Bundan 
əlavə, Gəmiçilikdə keçirilən daxili nəzarət 
yoxlamaları zamanı əməkdaşlar ilə seçmə 
üsul əsasında müsahibələr aparılır və onların 
“Korrupsiya ilə mübarizəyə dair Təlimat” ilə 
tanışlıq səviyyəsi yoxlanıldıqdan sonra, nə-
ticələr barədə məlumat audit hesabatında 
qeyd olunur. Həmçinin, Gəmiçiliklə əmək-
daşlıq edən bütün podratçı şirkətlər ASCO-da 
korrupsiya hallarının yolverilməzliyi barədə 
məlumatlandırılır və müqavilələrə bununla 
bağlı müvafiq bəndlər daxil edilir. Eyni za-
manda, əvvəlki bölmədə qeyd olunan “Qay-
nar xətt” əlaqə mərkəzi vasitəsilə, baş verən 
bütün mümkün qanun pozuntuları ilə bəra-
bər korrupsiya halları barədə də məlumat-
ların toplanılması üçün imkan yaradılmışdır. 
Hesabat dövrü ərzində Gəmiçilikdə korrupsi-
ya ilə bağlı hal qeydə alınmamışdır.

GƏLƏCƏK PLANLAR

Növbəti hesabat dövründə, illik iş planına uy-
ğun olaraq, Müşahidə Şurasının və onun müva-
fiq Komitələrinin iclaslarının keçirilməsi plan-
laşdırılır. Bu iclaslarda ASCO-nun 2022-2030-cu 
illəri əhatə edən Strategiyasının, Dividend si-
yasətinin, Büdcə proqnozu qaydalarının, Xəzər-
dən kənarda fəaliyyət göstərən gəmilər üzrə 
məsuliyyətin məhdudlaşdırılması üzrə mexa-
nizmlərin və digər bu kimi aidiyyəti məsələlə-
rin baxılaraq təsdiq edilməsi nəzərdə tutulub.

Həmçinin, ASCO bir sıra yeni beynəlxalq serti-
fikatların, o cümlədən ISO 37001 (Korrupsiyaya 
qarşı beynəlxalq idarəetmə standartı), ISO 31000 
(Risklərin idarə edilməsi standartı) və ISO 37301 
(Uyğunluq idarəetməsi sistemləri standartı) 
üzrə uyğunluq sertifikatlarının əldə edilməsini 
planlaşdırır. Bundan əlavə, “Zığ” və “Bibiheybət” 
gəmi təmiri zavodlarında ISO standartı üzrə ser-
tifikatlaşma işlərinə başlanılması nəzərdə tutu-
lur. Eyni zamanda, Gəmiçiliyin kredit reytinqinin 
və korporativ idarəetmə reytinqinin yenilənmə-
si də gələcək planlar sırasındadır.

Proseslərin avtomatlaşdırılması və elektron 
sistemlərin tətbiq edilməsi sahəsində görülən 
işlərin davamı olaraq, növbəti hesabat dövrün-
də Gəmiçilikdə SAP ERP sisteminin “PM-gə-
mi təmiri və texniki xidmətin planlaşdırılması 
modulu” və “Vergi uçotu modulu”nun tətbiq 
edilməsi, Nəqliyyat donanması üzrə mövcud 
müxtəlif istismar-kommersiya sistemlərinin 
vahid platformada birləşdirilməsi, İxtisaslaş-
mış ofşor donanma üzrə oxşar platformanın 
tətbiq edilməsi, gəmilərin rəqəmsal idarəet-
mə məntəqəsinin təkmilləşdirilməsi və digər 
müxtəlif rəqəmsal idarəetmə proqram təmi-
natlarının istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.

Bundan əlavə, daxili audit prosedurlarının tək-
milləşdirilməsi, ASCO-nun daxili nəzarət meto-
dologiyasının hazırlanması, personala aidiyyəti 
sahələr üzrə müxtəlif mövzularda təlimlərin 
təşkil edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
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İNSAN RESURSLARININ 
İDARƏEDİLMƏSİ SİYASƏTİ

Güclü, peşəkar və səriştəli personal Gəmiçiliyin 
dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. ASCO müvafiq yerli və bey-
nəlxalq qanunvericiliyə, beynəlxalq korporativ 
idarəetmə standart və prinsiplərinə uyğun ola-
raq əməkdaşların hüquqlarını təmin edir, onlar 
üçün sağlam iş mühitinin yaradılmasına, fərdi və 
peşəkar inkişafına xüsusi diqqət ayırır.

2020-ci ildə ASCO-nun strukturuna daxil olan 
“Dənizçilər Poliklinikası”nın aidiyyəti üzrə təhvil 
verilməsi, eləcə də, təqaüdə çıxan əməkdaşla-
rın sayının çox olması, işdən azad olunmuş iş-
çilərin sayının artmasına və ümumi işçi qüvvə-
sinin azalmasına səbəb olmuşdur. 

ASCO-da insan resurslarının idarəedilməsi pro-
sesi Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi-
nin tələblərinə, eləcə də bu sahədə beynəlxalq 
təcrübəyə uyğun olaraq hazırlanıb Gəmiçilikdə 
tətbiq edilmiş, İnsan resurslarının idarəedilmə-
si Siyasəti və Qaydaları ilə tənzimlənir. İnsan re-
surslarının idarəedilməsi Siyasətinin əsas prin-
sipləri aşağıdakıları əhatə edir:

    Mövcud kadrların Gəmiçiliyə bağlılığının 
artırılması;

    İnsan resursları imkanlarından daha  
səmərəli istifadə edilməsi;

    İnsan resurslarının idarə edilməsi prosesində 
şəffaflığın təmin edilməsi;

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
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2019-2021-ci illər üzrə ümumi işçi qüvvəsi, eləcə də yeni işə qəbul edilən və işdən azad edilən əməkdaşların sayı 
barədə məlumat aşağıdakı cədvəldə təqdim olunmuşdur:

Göstərici 2019 2020 2021

İllər üzrə işçi qüvvəsi, nəfər 8,442 8,016 8,054

İşə qəbul edilmiş işçilərin sayı 284 167 380

İşdən azad olunmuş işçilərin sayı 538 593 342
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    Aparıcı gənc əməkdaşların karyera  
inkişafının nəzarətdə saxlanılması;

    Xidməti fəaliyyətin obyektiv  
qiymətləndirilməsi;

    Bütün əməkdaşlar üçün bərabər imkanlar 
və sağlam iş mühitinin təmin edilməsi.

İnsan resurslarının idarəedilməsi Qaydala-
rı ilə vakansiyaların şəffaflıq prinsipi əsasında 
idarə olunması, işə qəbul üzrə müsabiqənin 
keçirilməsi, müsabiqədən müvəffəqiyyətlə 
keçmiş iddiaçıların vəzifəyə təyin olunması, 
Ehtiyat Kadrlar Bazasının (EKB) idarə edilmə-
si, kadrların qurumdaxili yerdəyişməsi, əmə-
yin ödənilməsi dərəcələrinin dəyişdirilməsi 
(yüksəldilməsi), işçilərin xidməti fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi və istehsalat təcrübəsinin 
təşkili məsələləri tənzimlənir. ASCO daxilində 
insan resurslarının idarəedilməsi Qaydalarının 
icrasına nəzarət şirkətdaxili kollegial qurum 
olan Personalın idarəedilməsi Komitəsi tərəfin-
dən həyata keçirilir. 
 
Sözügedən qaydalara uyğun olaraq, ASCO-da 
işə qəbul və vakansiyaların idarə olunması prose-
si növbəti bir neçə mərhələdən ibarətdir. Vakant 
yer yarandıqda bununla bağlı ASCO daxilində və 
Gəmiçilyin rəsmi internet səhifəsində elan yer-
ləşdirilir və müraciət edən namizədlər arasında 
müsabiqə keçirilir. Müsabiqə test imtahanı və 
ya sınaq tapşırığı və müsahibə mərhələlərin-
dən ibarətdir. Müsabiqənin nəticələri Personalın 
İdarəedilməsi Komitəsində müzakirə olunaraq 

müvafiq qərar qəbul olunur və protokol vasitə-
si ilə rəsmiləşdirilir. Müsabiqədə uğurlu nəticə 
göstərmiş namizədlərin sayı vakant yerlərin sa-
yından çox olduqda, bu namizədlər Ehtiyat Kadr 
Bazasına daxil edilir və gələcəkdə eyni sahə üzrə 
vakant yer yarandıqda EKB-da olan namizədlər 
birbaşa müsahibə mərhələsinə dəvət edilir.

İşə qəbul və başqa işə keçirilmə zamanı namizəd-
lərin nəzəri biliklərinin yoxlanılması məqsədi ilə, 
2017-ci ildən etibarən elektron test proqramın-
dan istifadə olunur. Bu proqram namizədlərin 
biliklərini həm test, həm də açıq suallarla yoxla-
mağa imkan verir. Elektron test sistemi çərçivə-
sində, namizədlər e-mail vasitəsi ilə test imtaha-
nına dəvət olunur, onlara proqrama daxil olmaq 
üçün müvafiq istifadəçi adı və şifrə təqdim edilir.

ASCO-da yeni işə qəbul edilən əməkdaşların 
yeni iş yerinə və Gəmiçiliyin korporativ mühi-
tinə uyğunlaşmasını təmin etmək məqsədi 
ilə, işə qəbul proseduru çərçivəsində müvafiq 
təlimatlandırma işləri həyata keçirilir. Bununla 
əlaqədar, yeni işə qəbul olan əməkdaşlara Cə-
miyyətdaxili nizam-intizam qaydaları, Cəmiy-
yətin Biznes Etikası Məcəlləsi, Korrupsiya ilə 
mübarizəyə dair Təlimat, “Qaynar xətt” əlaqə 
mərkəzi, eləcə də, geyim qaydaları, KSƏTƏMM 
qaydaları, kargüzarlıq qaydaları, Gəmiçiliyin 
strukturu və digər departamentlərlə qarşılıqlı 
səmərəli fəaliyyətin təşkil edilməsi barədə mə-
lumatlar verilir.
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time Council), “The Nautical Institute” təşkilatı, 
eləcə də EY, Deloitte və PWC kimi tanınmış 
beynəlxalq şirkətlərin biznes akademiyaları ilə 
sıx əməkdaşlıq edir. 

İşçi kateqoriyaları üzrə keçirilən təlimlərin cəmi 
müddəti, gün

Kateqoriyaları 2019 2020 2021

Sahil heyəti: 6,682 312 1,088

Rəhbər işçilər 266 20 92

Mütəxəssislər 1,261 210 774

Texniki icraçılar və fəhlələr 5,155 82 222

Üzən heyət: 22,830 14,758 25,184

Komandir heyəti 16,154 10,995 17,354

Sıravi heyət 6,676 3,763 7,830

2020-2021-ci illər ərzində təşkil olunan təlim-
lərdən bəziləri növbəti mövzularda olmuş-
dur: “Develor” beynəlxalq təlim şirkəti tərə-
findən “Biznes etikası və effektli ünsiyyət” 
təlimi, rəhbər heyət və mütəxəssislər üçün 
Fransanın “Bureau Veritas” şirkəti tərəfindən  
ISO 45001:2018 “Daxili auditor təlimi”, gənc 
kadrlar üçün liderlik və idarəetmə keyfiyyət-
lərinin formalaşması üzrə təlimlər, beynəlxalq 
idarəetmə sisteminin prinsipləri barədə tə-
limlər və s. 2021-ci ildə “Azərbaycan Standart-
laşdırma İnstitutu” tərəfindən təşkil edilən  
ISO/IEC 27001:2013 “İnformasiya təhlükəsiz-
liyinin idarəetmə sisteminə olan tələblər” və  
ISO 17025:2017 “Sınaq və kalibrləmə laborato-
riyalarının səlahiyyətliliyinə olan ümumi tələb-

Hesabat dövründə, iş vaxtı uçotunun və əmək-
haqqı sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə, ASCO-nun donanmalarına məxsus 
gəmilərdə cəmlənmiş uçot rejimi sisteminə 
keçid baş tutmuşdur və “Üzən heyət üzvlərinin 
xüsusi iş vaxtının cəmlənmiş uçotu Qaydaları” 
təsdiq edilmişdir. Bu Qaydalar gəmilərdə sabit 
heyətin formalaşmasına, üzən heyətin təsdiq 
edilmiş qrafikə əsasən iş və istirahət vaxtları-
nın bölüşdürülməsinə və qrafikə uyğun olaraq 
heyətə aylıq əmək-haqqı ödənişlərinin hesab-
lanmasına xidmət edir. Sözügedən Qaydalar 
2020-ci ildən etibarən Dəniz Nəqliyyatı Donan-
masında, 2021-ci ildən etibarən isə Xəzər Dəniz 
Neft Donanmasında tətbiq edilir.

İnsan resurslarının idarəedilməsi sahəsində 
hesabat dövründə baş verən mühüm yenilik-
lərdən biri də ASCO-nun Müşahidə Şurası ya-
nında Təyinat və Mükafatlandırma Komitəsinin 
yaradılmasıdır. Bu komitə tərəfindən əsas-
naməsinə uyğun olaraq, ASCO-da effektiv kadr 
siyasətinin, əmək-haqqı və mükafatlandırma 
sisteminin, personala sosial dəstəyin, onların 
peşəkar təlim və inkişafının təmin edilməsi 
kimi məsələlərə baxılır.

TƏLİM VƏ TƏHSİL

Gəmiçiliyin strateji hədəflərindən biri olan 
səmərəli fəaliyyət göstərən və dayanıqlı inki-
şaf edən müasir gəmiçilik şirkətinin qurulması 
üçün mütəmadi yenilənən texnika və texno-
logiyaların tələblərinə uyğun bilik və bacarıq-
lara sahib, beynəlxalq standartların tələblərini 
bilən, peşəkar və səriştəli kadrların mövcudlu-
ğu tələb olunur. Bununla əlaqədar, Gəmiçili-
yin personalı, o cümlədən rəhbər şəxslər üçün 
beynəlxalq standartların tələbləri, müasir 
idarəetmə prinsipləri, gəmiçilik sahəsində isti-
fadə olunan müasir və innovativ texnologiyalar 
üzrə müxtəlif təlim və seminarlar təşkil edilir. 
Bu sahədə ASCO bir sıra yerli və beynəlxalq təş-
kilatlar, o cümlədən beynəlxalq dənizçilik asso-
siasiyası BIMCO (Baltic and International Mari-
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lər” mövzuları üzrə təlimlərdə ASCO-nun mü-
vafiq əməkdaşlarının iştirakı təmin edilmişdir 
və təlimlərin sonunda keçirilən test imtaha-
nında müsbət nəticə göstərmiş əməkdaşla-
ra müvafiq sertifikatlar təqdim olunmuşdur. 
Ümumilikdə, ASCO-da bir nəfər işçiyə düşən 
təlim günləri əmsalı 2020-ci ildə 1.9 gün/nəfər, 
2021-ci ildə isə 3.3 gün/nəfər təşkil etmişdir.

2020-ci ildən etibarən koronavirus pandemiyası 
səbəbindən tətbiq olunan sərt karantin rejimi ilə 
əlaqədar,  Gəmiçilikdə ixtisasartırma və fərdi inki-
şaf üzrə təlimlər, o cümlədən dənizçilərin hazır-
lanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə 
çəkməyə dair Beynəlxalq Konvensiyanın (STCW) 
tələblərinə uyğun olaraq, TTM-də oxunan “Bütün 
dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin 
hazırlıq və təlimat” kursunun nəzəri hissəsi on-
layn şəkildə təşkil edilmişdir. Dərslər Beynəlxalq 
Dəniz Təşkilatının tələblərinə uyğun tərtib edil-
miş və Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi tərəfin-
dən təsdiq olunmuş proqram üzrə aparılmışdır.
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2020-ci ildə keçirilən təlimlərin sayı və təlim-
lərdə iştirak edən dinləyicilərin sayında azalma 
COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar müəyyən 
müddət qapanmaların olması, eləcə də pan-
demiya şəraitində azərbaycanlı dənizçilərin 
bəzi sertifikatlarının etibarlılıq müddətinin 
uzadılması ilə əlaqədardır ki, bu sertifikatların 
yenilənməsi üçün bəzi təlimlərin keçirilməsinə 
ehtiyac qalmamışdır. Eyni zamanda, hesabat 
dövrü ərzində ölkə üzrə tətbiq olunan karantin 
rejimi qaydalarına uyğun olaraq, sosial məsafə-
nin qorunması üçün Təlim-Tədris Mərkəzində 
əyani keçirilən təlimlərdə bir təlimə düşən işti-
rakçıların sayı azaldılmışdır.

ADDA Gəmiçilik üçün gənc kadrların yetişdi-
rilməsi prosesinin özəyini təşkil edir. Hesabat 
dövründə ADDA-nın tələbələrinin motivasiyası 
istiqamətində müxtəlif işlər həyata keçirilmiş-
dir. Belə ki, akademik nəticələri və nizam-in-
tizamı ilə seçilən 71 əlaçı bakalavr və 4 əlaçı 
magistrant ASCO-nun xüsusi təqaüdünə layiq 
görülmüşdür. Bundan əlavə, tələbələr Akade-
miyada öyrəndikləri nəzəri bilikləri praktikada 
tətbiq etmək, real şəraitdə gəmilər və gəmilər-
dəki avadanlıqlar ilə tanış olmaq imkanına 
malikdirlər. Belə ki, tələbələr ASCO-nun gə-
miləri və struktur idarələrinə, o cümlədən Də-
niz Nəqliyyatı Donanması və Xəzər Dəniz Neft 
Donanmasının gəmilərinə, “Bibiheybət” Gəmi 
Təmiri Zavodu və “Zığ” Gəmi Təmiri və Tikinti-
si Zavoduna istehsalat təcrübələrinə göndəri-
lirlər. Bununla yanaşı, tədris prosesi dövründə 
tələbələrin nəzəri və praktiki məşğələlərinin 
təşkili üçün Gəmiçiliyin “Sabit Orucov” sərni-
şin gəmisi Akademiyanın istifadəsinə verilmiş-
dir. Bundan əlavə, təhsilində yüksək nəticələr 
göstərən tələbələr Gəmiçiliyin Xəzərdən kənar 
sularda - Qara və Aralıq dənizi hövzələrində 
fəaliyyət göstərən gəmilərində təcrübəyə cəlb 
edilirlər. ADDA tələbələrinin üzmə təcrübəsi 
keçmə imkanlarının genişləndirilməsi çərçivə-
sində 2020-ci ildə 30 tələbə, 2021-ci ildə 33 tələ-
bə “Caspian Marine Services”, “TOPAZ Marine” 
kimi xarici şirkətlərin Xəzərdə üzən gəmilərin-
də təcrübəyə göndərilmişdir. 
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Azərbaycan Respublikasında xüsusi karan-
tin rejiminin tətbiq edilməsi qaydalarına və 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
tövsiyələrinə uyğun olaraq, təhsildə fasilənin 
aradan qaldırılması və tədrisin keyfiyyətinin 
qorunub saxlanılması məqsədilə, xüsusi karan-
tin rejimi dövründə Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasında tədris olunan bütün fənlər 
üzrə distant təhsil həyata keçirilmişdir. Distant 
təhsil dövründə, tələbələr üçün videokonfrans 
proqramları vasitəsilə görüntülü mühazirələr 
təşkil edilmiş və müvafiq nəzəri tədris prosesi 
tam təmin olunmuşdur. ADDA-nın magistrant-
ları da bu dövrdə distant imkanlardan istifadə 
edərək, öz elmi rəhbərləri ilə əlaqə saxlamış və 
dissertasiya işlərinə aid bütün tədris-metodiki 
prosesi uğurla keçə bilmişlər. 

ƏMƏKDAŞLAR VƏ ONLARLA 
MÜNASİBƏT

Personal ilə effektiv kommunikasiyanın, şəf-
faf və ədalətli münasibətlərin qurulması  
ASCO-nun xüsusi diqqət yetirdiyi məsələlər-
dəndir. Gəmiçilikdə rəhbərlik və əməkdaşlar 
arasında peşəkar münasibətlərin qorunma-
sına, əməkdaşların fikir və təkliflərinin nəzərə 
alınmasına, eləcə də hər hansı məsələnin mü-
zakirə və həlli zamanı ikitərəfli faydalı əlaqənin 
qurulmasına əhəmiyyət verilir. 

Kommunikasiyanın təmin olunması məqsədi 
ilə, ASCO-da müxtəlif ənənəvi ünsiyyət kanal-
ları ilə yanaşı daxili elektron məlumat müba-
diləsi portalı, elektron sənəd dövriyyəsi kimi 
sistemlərdən geniş istifadə olunur. Gəmiçilikdə 
baş vermiş yeniliklər, yeni təyinatlar, hər hansı 
struktur dəyişiklikləri, Gəmiçiliyin əmrləri, bildi-
rişlər, elanlar və digər oxşar məlumatlar bu sis-
temlər vasitəsilə əməkdaşlara çatdırılır. 
 
Gəmiçilikdə personalın həvəsləndirilməsi is-
tiqamətində “İllik fəaliyyətin nəticələrinə əsas-
lanan Mükafatlandırma sistemi” tətbiq olunur. 
Bu sistem barədə ətraflı məlumat hesabatın 

Korporativ İdarəetmə Sistemi bölməsində 
təqdim edilmişdir. Mükafatlandırma sistemin-
dən əlavə, işçilərin motivasiyası istiqamətində 
əməkdə fərqlənməyə, orden, medal, fəxri ad və 
döş nişanlarına görə əlavə aylıq ödənişin veril-
məsi, üzən heyət arasında “ilin ən yaxşıları”nın 
seçilməsi və digər bu kimi motivasiya mexa-
nizmlərindən istifadə olunur.

Korporativ idarəetmə standartlarına və bey-
nəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq, ASCO-da 
əməkdaşların xidməti fəaliyyətinin qiymət-
ləndirilməsi (XFQ) prosesi həyata keçirilir. Bu 
prosesdə işçinin həm fərdi keyfiyyətləri, həm 
də peşəkarlıq bacarıqları qiymətləndirilir. XFQ 
prosesi çərçivəsində ilin əvvəlində işçinin tut-
duğu vəzifəyə uyğun sahə üzrə bilik və baca-
rıq tələbləri nəzərə alınmaqla, işçinin ən yaxın 
üst rəhbəri tərəfindən illik hədəflər müəyyən 
edilir. İlin sonunda işçinin bu hədəflərin icrası 
istiqamətində fəaliyyəti rəhbər tərəfindən qiy-
mətləndirilir və XFQ formasında nəzərdə tutu-
lan müvafiq tədbirin (mükafat, təlimə göndə-
rilmə, vəzifə yüksəlişi və s.) tətbiqi üzrə qərar 
qəbul edilir. İşçi qiymətləndirmənin nəticəsi 
ilə tanış olmaqla qiymətləndirmə üzrə rəyini 
bildirmək imkanına malikdir. Eyni zamanda, 
“İllik fəaliyyətin nəticələrinə əsaslanan Müka-
fatlandırma Qaydaları”na uyğun olaraq, XFQ-
nin nəticələri illik mükafatlandırma prosesin-
də də nəzərə alınır. 2019-cu ildən etibarən XFQ 
prosesi elektron platforma üzərindən aparılır.

ASCO-nun bütün əməkdaşlarına kollektiv 
müqavilə şamil olunur. Kollektiv müqavilə 
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Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəllə-
sinin və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının dəniz-
çilərin əmək şəraiti, iş rejimi və iaşəsi haqqında 
Konvensiyalarının müddəaları nəzərə alınmaq-
la tərtib edilmişdir. Beynəlxalq standartlara və 
ASCO-da tətbiq edilən kollektiv müqavilənin 
şərtlərinə əsasən, şirkətdə əhəmiyyətli dəyi-
şikliklərin baş verməsi gözlənildikdə və ya iş 
yerlərinin ləğvinə/kütləvi şəkildə ixtisarına sə-
bəb olacaq tədbirlər barədə Həmkarlar İttifaqı 
Komitəsi minimum 2 ay qabaqcadan xəbərdar 
edilməlidir.

COVID-19 virusunun yayılmasının qarşısının 
alınması üzrə ölkədə aparılan sosial təcrid təd-
birlərinə uyğun olaraq, əməkdaşların sağlam-
lığını və təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi  
ilə, 2020-ci ildə ASCO-da bütün struktur və təş-
kilatlarda “evdən iş” (“work from home”) prinsi-
pi tətbiq edilmişdir. Növbəli rejimdə iş yerində 
çalışan məhdud sayda işçilər və üzən heyət is-
tisna olmaqla, əmək funksiyalarını evdə yerinə 
yetirmələri mümkün olan bütün şəxslər evdən 
iş rejiminə keçirilmişdir. Bu halda, əməkdaş-
lar arasında ünsiyyət telefon, elektron poçt, 
onlayn videokonfrans proqramlarından istifa-
də etməklə qurulmuşdur. Rəqəmsallaşma və 
müxtəlif elektron sistemlərin tətbiqi üzrə 2014-
cü ildən etibarən Gəmiçilikdə aparılan işlər, 
“evdən iş” rejiminə keçidin asan və rəvan şəkil-
də təşkil olunmasına imkan yaratmışdır. 

MÜXTƏLİFLİK VƏ BƏRABƏR İMKANLAR

Bütün əməkdaşlar üçün bərabər imkanların 
yaradılması, sağlam iş mühiti və inklyuziv kol-
lektivin formalaşdırılması dayanıqlı inkişafın 
təmin edilməsində mühüm rola malikdir. Bu-
nunla əlaqədar, personal arasında müxtəliflik 
və bərabər imkanların təmin edilməsi, diskrimi-
nasiya hallarının qarşısının alınması ASCO-nun 
prioritet məqsədlərindən biridir.

ASCO-da dinindən, irqindən, fiziki görünüşün-
dən və yaxud hər hansı xüsusi qrupa mənsub-

luğundan asılı olmayaraq, hər bir əməkdaşa 
peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, karyera inki-
şafına nail olması, Gəmiçiliyin fəaliyyəti ilə bağ-
lı rəy və ya təkliflərin bildirilməsi üçün bərabər 
imkanlar təmin edən sağlam iş mühiti yaradıl-
mışdır. Həmçinin, personalın fəaliyyətinin qiy-
mətləndirilməsi əməkdaşlar arasında ayrı-seç-
kiliyə yol verilməməklə, yalnız onların əmək 
fəaliyyətinin nəticələri, səriştəsi və peşəkarlıq 
səviyyəsi əsasında həyata keçirilir. ASCO-da bu 
sahədə işlər Azərbaycan Respublikasının gen-
der bərabərliyinin təmin edilməsi haqqında 
Qanununa, BMT və Beynəlxalq Əmək Təşkila-
tının “Eyni Əməyə görə Eyni Ödəniş” prinsipinə 
əsaslanan Konvensiyaya, o cümlədən Gəmiçi-
liyin Biznes Etikası Məcəlləsinə uyğun olaraq 
tənzimlənir.

Hesabat dövrü ərzində Gəmiçilikdə cinsinə, 
irqinə, dininə, siyasi baxışına, yaşına, eləcə də 
əlilliyinə, köçkün statusuna və yaxud hər hansı 
xüsusi qrupa mənsubluğuna görə ayrıseçkilik 
halı ilə bağlı heç bir insident baş verməmiş və 
bununla bağlı şikayət qeydə alınmamışdır. 

ASCO-da həssas qruplara aid olan şəxslərə, o 
cümlədən Vətən müharibəsi iştirakçılarına, 
şəhid ailəsinin üzvlərinə, keçmiş məcburi köç-
künlərə, əlilliyi olan insanlara xüsusi diqqət ye-
tirilir və onlar işə qəbul prosesində nəzərə alı-
nır. Belə ki, bu kateqoriyadan olan və gəmiçilik 
sahəsi üzrə uyğun təhsili olan vətəndaşların işə 
qəbul ilə bağlı müraciətlərinə fərdi qaydada 
baxılır, onlarla müsahibə keçirilərək, müvafiq 
təhsil və peşə tələblərinə uyğun namizədlərin 
işə qəbulu təmin edilir. Həmçinin, Vətən mü-
haribəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinin və qazilərin 
işlə təmin edilməsi məqsədi ilə, Dövlət Məşğul-
luq Agentliyi tərəfindən başlanılan “Məşğulluq 
Marafonu” layihəsi çərçivəsində, bir sıra şəxslər 
Gəmiçilikdə elan olunan vakansiyalar üzrə işlə 
təmin edilmişlər.

Digər peşələrlə müqayisədə gəmiçilik sahəsi 
daha ağır fiziki əmək, yüksək fiziki hazırlıq, də-
nizdə mürəkkəb iş və hava şəraitində işləmək 
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bacarığı, uzun müddət evdən və ailədən kə-
narda - açıq dənizdə işləmək iradəsi tələb edir.  
Bununla əlaqədar, dünyada gəmiçilik sahəsində 
çalışanlar arasında kişi cinsinin nümayəndələri 
əksəriyyət təşkil edir və ASCO-da da gəmiçilik 
şirkəti olaraq oxşar mənzərə müşahidə olunur. 
Bununla belə, ASCO-da həm üzən, həm də sa-
hil heyətində bütün mümkün vəzifələrdə qadın 
nümayəndələrin təmsil olunması üçün münbit 

şərait yaradılmışdır. ASCO gender bərabərliyinin 
təmin olunması və ədalətli idarəetmənin qurul-
ması məqsədi ilə, şaquli gender seqreqasiyası-
nın minimuma endirilməsi, o cümlədən rəhbər 
kateqoriyalı işçilər arasında qadın nümayən-
dələrin sayının artırılmasına xüsusi əhəmiyyət 
verir. Bu istiqamətdə görülən tədbirlər nəticə-
sində, 2021-ci ildə rəhbər vəzifədə çalışan qadın-
ların sayında artım qeydə alınmışdır.

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
İNSAN RESURSLARININ İDARƏEDİLMƏSİ

2019 2020 2021

91%
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  Qadın      

   Kişi

30 
yaşa 

qədər

30-50 
yaş

50 
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yuxarı

30 
yaşa 

qədər

30-50 
yaş

50 
yaşdan 
yuxarı

30 
yaşa 

qədər

30-50 
yaş

50 
yaşdan 
yuxarı

2019 2020 2021

Yaş üzrə bölgü, nəfər

2019-2021-ci illərdə işçilərin kateqoriyalar və cinslər üzrə sayı, nəfər

Kateqoriyalar 2019 2020 2021

 qadın kişi qadın kişi qadın kişi

Sahil heyəti: 729 3,437 646 3,090 660 3,038

Rəhbərlər 43 353 48 323 68 369

Mütəxəssislər 365 591 326 564 312 523

Texniki icraçılar 61 18 25 16 25 15

Fəhlələr 260 2,475 247 2,187 255 2,131

Üzən heyət: 23 4,254 21 4,259 22 4,334

Komandir heyət 1 2,390 1 2,424 1 2,416

Sıravi heyət 22 1,864 20 1,835 21 1,918

Cəmi 752 7,691 667 7,349 682 7,372

Cəmi işçilərin sayı

Cəmi işə qəbul edilmiş işçilərin 
sayı 

Cəmi işdən azad  
olunmuş işçilərin sayı

 1,208 4,184 3,050 818 3,829 3,369 1,001 3,807 3,246

 150 88 46 39 73 55 249 95 36

 107 215 216 83 203 307 38 111 193
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ASCO-nun ali idarəetmə orqanının bütün üzv-
ləri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları-
dır və yerli əhaliyə mənsubdur. 

GƏLƏCƏK PLANLAR

ASCO-da bundan sonra da peşəkar yerli dəniz-
çi kadrların yetişdirilməsi, personalın fərdi və 
peşəkar inkişafının təmin edilməsi, Gəmiçilik-
də gender bərabərliyi və sağlam korporativ iş 
mühitinin təmin edilməsi istiqamətində təd-
birlərin görülməsi davam etdiriləcəkdir.

ASCO-nun rəsmi internet saytında işə qəbul 
üzrə namizədlərin avtomatik qeydiyyatı üçün 
“şəxsi kabinet” bölməsinin yaradılması nəzər-
də tutulmuşdur. Bundan əlavə, perspektivli 
kadrların karyera inkişafına nəzarət etməyə və 
onunla bağlı tədbirlərin görülməsinə imkan 
verən “Karyera inkişafı” elektron sisteminin tət-

biq edilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda, üzən 
heyət üçün müvafiq məlumat bazası, gəmilərə 
təhkim olunma barədə məlumatlar, şəxsi ka-
binet, dənizçilərin sertifikatlarının izlənilməsi, 
dənizçilərə toplu bildirişlərin göndərilməsi və 
digər xidmətləri elektron formada aparmağa 
imkan verən mobil tətbiqin yaradılması nəzər-
də tutulur. Həmçinin, ADDA-da təlim-tədris 
sisteminin müasir tələblərə uyğun təkmilləşdi-
rilməsi, xarici dənizçilik universitetləri ilə birgə 
tədris proqramlarının təşkil edilməsi, gəmiçilik 
sahəsində elmi-texnoloji tədqiqatların və elmi 
konfransların keçirilməsi, ingilis dilində tədri-
sin genişləndirilməsi, ADDA-nın maddi-texniki 
bazasının daha da gücləndirilməsi, məzunların 
elektron bazasının yaradılması, Akademiyanın 
strukturuna daxil olan Azərbaycan Dənizçilik 
Kollecinin və Təlim-Tədris Mərkəzinin inkişaf 
etdirilməsi istiqamətində ADDA-nın strateji in-
kişaf planına uyğun olaraq tədbirlərin davam 
etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

30 
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yuxarı

30 
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qədər
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yaş

50 
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yuxarı

30 
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qədər

30-50 
yaş

50 
yaşdan 
yuxarı

İdarə Heyəti

2019 2020 2021

İdarə Heyətinin yaş üzrə bölgüsü, nəfər 

    0 2 4 0 2 4 0 2 4

Ad və soyad Vəzifə Təvəllüd

Rauf Göyüş oğlu Vəliyev Sədr 1965-ci il

Mübariz Mustafa oğlu Cabbarov Sədrin birinci müavini (İstismar üzrə) 1968-ci il

Fərhad Tofiq oğlu Quliyev Sədr müavini (Kommersiya, strateji inkişaf və innovasiyalar üzrə) 1981-ci il

Cəlal Həsənağa oğlu Fərəcli Sədr müavini (İqtisadi məsələlər üzrə) 1967-ci il

Cəbrayıl İdris oğlu Mahmudlu Sədr müavini (Ümumi məsələlər üzrə) 1966-ci il

Nəzrəddin Murad oğlu Əhmədzadə Sədr müavini (Rejim üzrə) 1982-ci il

2019-2021-ci illərdə işə qəbul edilmiş işçilərin cinslər üzrə sayı, nəfər

Kateqoriyalar          2019 2020 2021

 qadın kişi qadın kişi qadın kişi

Cəmi işə qəbul edilmiş işçilərin sayı  28 256 22 145 41 339

Cəmi işdən azad olunmuş işçilərin sayı 52 486 107 486 26 316
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Korporativ sosial məsuliyyət və sosial sahədə fəaliyyət Gəmiçilik üçün xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir və ASCO bu sahəyə xüsusi həssaslıqla yanaşır. 

Gəmiçiliyin sosial sahədə fəaliyyətinə aşağıdakı istiqamətlər daxildir:

Maliyyə 
dəstəyi və 
xeyriyyəçilik

Ölkədə idmanın 
inkişafına 
dəstək

İşçilərin rifahı 
və sağlamlığına 
dəstək

Gənclərə 
dəstək

Ölkədə dənizçi 
peşəsinin təbliği

MALİYYƏ DƏSTƏYİ VƏ XEYRİYYƏÇİLİK

Aztəminatlı ailələr, əmək qabiliyyətini itirmiş 
insanlar və kimsəsiz uşaqlar daim ASCO-nun 
diqqət mərkəzindədir və Gəmiçilik tərəfindən 
onlara mütəmadi olaraq maddi yardımlar edi-
lir. Bu sahədə işlər Gəmiçiliyin “Maddi yardımın 
verilməsi haqqında Əsasnamə”sinə uyğun ola-
raq həyata keçirilir. “Maddi yardım üzrə Komis-
siya”nın hər ay keçirilən iclaslarında Gəmiçiliyin 
əməkdaşlarına, habelə ASCO-da çalışmayan 
digər vətəndaşlara maddi yardımın verilməsi 
və dəstəyin göstərilməsi ilə bağlı daxil olmuş 
müraciətlərə baxılır. Bu müraciətlər əsasın-
da, 2019-2021-ci illər ərzində ASCO tərəfindən 
göstərilən maddi yardımlar barədə məlu-
mat sağdakı cədvəllərdə təqdim edilmişdir.  
2019-cu il ilə müqayisədə, 2020-2021-ci illər ər-
zində maddi yardımla bağlı edilən müraciətlər 
və müvafiq olaraq ödənişlər az olmuşdur. Buna 
səbəb, ASCO-da tibbi sığortanın tətbiqidir. 
Belə ki, əvvəlki illərdə əməkdaşlar tərəfindən 
edilən müraciətlərin mütləq böyük əksəriyyəti 
sağlamlıq və tibbi müalicə ilə bağlı idi ki, tibbi 
sığortanın tətbiqi ilə bu kimi müraciətlərin sayı 
ciddi azalmışdır.

Maddi yardım verilənlərin sayı, nəfər:

Struktur idarə 2019 2020 2021

ASCO aparat 28 15 25

DND 248 30 30

XDND 482 29 33

BGTZ 442 12 23

ZGTTZ 285 9 30

ADDA 17 4 5

İXİ 131 3 19

ZQYL 9 1 1

“ASCO Mühafizə” MMC 40 5 19

“ASCO Nəqliyyat” MMC 120 12 36

“Dənizçi Təmir-Tikinti” MMC 38 4 5

“ Dənizçi” Mənzil-Tikinti 4 - 1
  Kooperativi

“Dənizçilər Poliklinikası” MMC 5 2 -

XDNLA ETİ  - - 2

Sabiq işçilər  - 10 10

Kənar şəxslər - 4 -

Yekun: 1,849 140 239
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Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi 
uğrunda gedən döyüşlərin iştirakçılarına və bu 
döyüşlərdə şəhid olanların ailələrinə ASCO tərə-
findən davamlı diqqət və qayğı göstərilir. Bu 
istiqamətdə, 44 günlük Vətən Müharibəsində 
iştirak etmiş ASCO əməkdaşlarına 1,000 manat, 
yaralanmış şəxslərə 1,500 manat, döyüşlərdə 
şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinə isə 2,000 
manat həcmində birdəfəlik maddi yardım 
edilmişdir. Eyni zamanda, 1-ci və 2-ci Qarabağ 
müharibəsi və 20 Yanvar faciəsi zamanı şəhid 
olmuş şəxslərin vərəsələrinə və əlilliyi olan şəxs-
lərə qayğı və diqqətin göstərilməsinin davam 
etdirilməsi məqsədi ilə, 2019-cu ildən etibarən 
ASCO tərəfindən hər ay şəhid işçilərin vərəsə-
sinə, əlil şəxslərə və Qarabağ müharibəsi vete-
ranlarına, ümumilikdə 728 nəfərə aylıq əlavə 
ödənişlər edilir. Həmçinin, Xocalı, Kəlbəcər, La-
çın, Ağdam və Şuşadan olan və Goranboy ra-
yonunda məskunlaşmış 779 keçmiş qaçqın və 
məcburi köçkün ailələrinə, ümumilikdə isə 3,350 
nəfərə Gəmiçilik tərəfindən davamlı olaraq 
hər il bayram günlərində ərzaq yardımı edilir.  

Maddi yardım məbləgi, AZN

Struktur idarə 2019 2020 2021

ASCO aparat 33,780 25,850 34,100

DND 245,138 36,350 30,900

XDND 583,522 46,500 45,600

BGTZ 146,185 14,200 21,050

ZGTTZ 487,371 17,300 30,250

ADDA 16,480 6,100 4,500

İXİ 90,827 3,300 21,750

ZQYL 4,600 1,500 500

“ASCO Mühafizə” MMC 25,587 4,400 16,000

“ASCO Nəqliyyat” MMC 46,804 14,900 35,550

“Dənizçi 34,050 4,200 5,350
 Təmir-Tikinti” MMC

“Dənizçi” Mənzil-Tikinti 9,000 - 1,000
  Kooperativi

“Dənizçilər Poliklinikası”  5,500 3,500 -
  MMC

XDNLA ETİ  - - 5,500

Sabiq işçilər  - 8,300 6,300

Kənar şəxslər - 21,300 -

Yekun: 1,728,845 207,700 258,350
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Bununla yanaşı, 2-ci Qarabağ müharibəsində 
iştirak etmiş 8 nəfər ADDA tələbəsinə təhsil 
haqqının ödənişində güzəştlər edilmişdir və 
onlar Akademiyanın yataqxanasından istifadə 
üzrə ödənişlərdən azad olunmuşdur. 
 
2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbay-
can Ordusuna dəstək məqsədi ilə, ASCO kol-
lektivi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 
Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fonduna 1,064,022 
manat məbləğində könüllü ianə edilmişdir. 
Eyni zamanda, müalicə alan hərbi qulluqçula-
rın qan və qan komponentlərinə olan tələbatı-
nın təmin edilməsinə töhfə vermək məqsədilə, 

ASCO tərəfindən qanvermə aksiyası keçirilmiş-
dir. Həmçinin, ASCO tərəfindən dənizçi şəhid-
lər, dənizçi qazilər və dənizçi müharibə iştirak-
çılarının həyat və döyüş yollarından bəhs edən 
“Hər biri qəhrəmandır” kitabı nəşr edilmişdir. 
Burada, Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kur-
sunun layiqli davamçısı, Müzəffər Ali Baş Ko-
mandan, Prezident İlham Əliyevin və Birinci 
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın 
Qələbə və şəhidlər haqqında dəyərli fikirləri, 
əzəli və əbədi torpaqlarımızın işğaldan azad 
edilməsində cəsur, qorxmaz dənizçilərin rolu 
barədə geniş məlumat təqdim olunmuşdur.
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Korporativ sosial məsuliyyət çərçivəsində, 
ASCO əmək fəaliyyəti zamanı həyatını itirmiş 
və ya iş qabiliyyətindən məhrum olan işçilə-
rin uşaqlarını, eləcə də köməyə ehtiyacı olan 
uşaqları öz himayəsinə götürmüşdür. Himayə-
də olan uşaqlara minimum əmək haqqının 
iki misli məbləğində maddi yardım olunur və 
yetkinlik yaşına çatmış uşaqların ali təhsil al-
ması üçün bütün xərclər Gəmiçilik tərəfindən 
ödənilir. 2019-2021-ci illərdə ASCO-nun himayə-
sində olan uşaqlar barədə məlumat aşağıdakı 
cədvəldə təqdim edilmişdir:

ASCO-nun himayəsində olan uşaqlar 
barədə məlumat, nəfər:

Struktur idarə 2019 2020 2021

DND 23 25 28

XDND 75 77 75

ZGTTZ 5 5 7

BGTZ 6 11 11

İXİ 9 6 6

ADDA 1 1 1

“ASCO Mühafizə” MMC 1 1 1

“ASCO Nəqliyyat” MMC 1 2 2

Cəmi: 121 128 131

Qlobal pandemiya ilə əlaqədar, ölkəmizdə tət-
biq edilmiş karantin rejimi dövründə mütə-
madi olaraq veteran dənizçilər ilə əlaqə saxla-
nılmış, sərt karantin müddətində ümumilikdə 
107 nəfər olmaqla, veteran dənizçilərə ərzaq 
payları təqdim olunmuşdur. Bundan əlavə, 
koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar, Mavri-
taniya İslam Respublikasında çətinliklərlə qar-
şılaşan Azərbaycan vətəndaşlarından ibarət 
4 nəfər dənizçiyə onların Vətənə qayıtmaları 
üçün maddi dəstək olunmuşdur. Həmçinin, 
pandemiya dövrü olan 2020-ci ildə ASCO tərə-
findən Qurban Bayramı münasibətilə gəmi və 
tərsanələrdə çalışan sıravi heyət və fəhlə ka-
teqoriyasından olan 4,500 nəfərdən çox işçiyə 
maddi yardım məqsədi ilə, birdəfəlik ödəniş-
lər edilmişdir.

Qeyd olunanlarla yanaşı, 2020-ci ildə Gəmiçilik 
tərəfindən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq 
fakultəsinin bir qrup tələbəsinin Avropada nü-
fuzlu müsabiqə hesab edilən “Telders” Bey-
nəlxalq Məhkəmə Müsabiqəsində (“Telders” 
International Law Moot Court Competition) 
iştirakına maliyyə dəstəyi göstərilmiş və müsa-
biqədə iştirak üzrə bütün xərclər ASCO tərəfin-
dən qarşılanmışdır.

İŞÇİLƏRİN RİFAHI VƏ SAĞLAMLIĞINA 
DƏSTƏK

Gəmiçiliyin əməkdaşlarının iş şəraitinin yaxşı-
laşdırılması məqsədi ilə, 2021-ci ilin mart ayın-
da ASCO-nun yeni inşa edilmiş inzibati binası 
istismara verilmişdir. Bakı şəhərinin memarlıq 
üslubunda inşa edilmiş, beynəlxalq tələblərə 
cavab verən yeni inzibati bina müasir texnolo-
ji sistemlərlə təchiz edilmişdir. Bundan əlavə,  
ASCO-nun aparatının əməkdaşlarının asudə 
vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsi məqsədi 
ilə, inzibati binada müasir standartlara cavab 
verən idman zalı, kitabxana və Gəmiçiliyin ta-
rixini əks etdirən muzey fəaliyyət göstərir.
 
Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiya-
cı olan və uzun illər mənzil növbəsində duran 
dənizçilərin güzəştli şərtlərlə yaşayış sahə-
si əldə etməsi məqsədi ilə, ASCO tərəfindən 
Bakı şəhəri Xətai rayonunda ümumilikdə 
487 mənzil olmaqla 5 binadan ibarət yaşayış 
kompleksinin tikintisi həyata keçirilir. Bunun-
la əlaqədar, yaradılmış “Dənizçi” mənzil-tikinti 
kooperativinə üzvlərin qəbul olunması və digər 
aidiyyəti məsələlərin tənzimlənməsi məqsədilə,  
ASCO-da Mənzil Məsələləri Komissiyası yara-
dılmış və “Dənizçi” MTK-ya üzv olma haqqında 
Qaydalar tətbiq edilmişdir. Mənzil Məsələləri 
Komissiyası tərəfindən ASCO-nun hüquqi varisi 
olduğu müəssisələrdə mövcud olmuş növbə si-
yahısı əsasında Gəmiçilik üzrə vahid mənzil növ-
bəsi siyahısı tərtib edilmişdir. Mənzil əldə etmək 
hüququ olan şəxslərə güzəştin həcmi onların 
növbədə durma tarixinə müvafiq olaraq müəy-
yən edilir və mənzilin dəyərinin müəyyən hissə-
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si ASCO tərəfindən ödənilir. Hazırda, 384 nəfər 
kooperativə üzv qəbul olunmuşdur və onlarla 
müvafiq müqavilələr bağlanılmışdır. İnşa edilən 
5 ədəd binadan 3 binada olan mənzillər püşkat-
ma üsulu ilə tam paylanılmışdır. Digər binalarda 
qalan mənzillərin paylanılması üçün müvafiq 
işlər davam etdirilir və 2022-ci ilin sonuna qədər 
binaların tam təhvil verilməsi və layihənin ta-
mamlanması nəzərdə tutulmuşdur. 

Sağlam həyat tərzinə və idmana olan marağın 
artırılması məqsədilə, sosial sahədə illik iş pla-
nına uyğun olaraq ASCO-da mütəmadi idman 
tədbirləri keçirilir. Belə ki, hesabat dövründə 
ASCO-nun struktur idarələri arasında futbol, 
voleybol, kəndirdartma, şahmat, stolüstü ten-
nis, atıcılıq və digər idman növləri üzrə yarışlar 
təşkil edilmişdir. Bundan əlavə, “Bibiheybət” 
GTZ-nin ərazisində həm futbol, həm də voley-
bol yarışlarının keçirilə biləcəyi idman meydan-
çası da tikilərək istifadəyə verilmişdir. 

Yay mövsümündə ASCO-nun əməkdaşları və 
onların ailə üzvlərinin istirahətinin səmərəli təş-
kil olunması məqsədi ilə, onlara Xaçmaz rayo-
nunda yerləşən “Dənizçi” istirahət mərkəzinə 
güzəştli yollayışlar təqdim olunur. COVID-19 pan-
demiyası ilə əlaqədar, 2020-ci ildə yollayışların 
təqdim edilməsi mümkün olmamışdır. 2021-ci 
ildə isə təqdim edilən yollayışlar əsasında 4,246 

nəfər “Dənizçi” mərkəzində istirahət etmişdir. 
Bundan əlavə, Azərbaycan Dəniz Nəqliyyatı 
İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitə-
sinə müraciət əsasında Gəmiçiliyin əməkdaş-
ları üçün ölkənin müxtəlif müalicəvi-istirahət 
mərkəzlərinə yollayışlar təqdim edilir.

Tibbi xidmətlərə olan ehtiyacın qarşılanması 
məqsədi ilə, 2019-cu ildən etibarən ASCO-nun 
aparatı, struktur bölmələri və törəmə müəs-
sisələrində çalışan əməkdaşlar “Tibbi sığorta” 
müqaviləsi üzrə sığortalanmışdır. Bu müqa-
vilə əsasında respublikanın bir sıra klinika və 
xəstəxanalarında ASCO-nun əməkdaşlarına 
ödənişsiz, onların ailə üzvlərinə isə 50%-dək 
güzəştlərlə müayinə və müalicə almaq imkanı 
təqdim olunur. 2020 və 2021-ci illərdə sığorta-
lanmış əməkdaşların sayı müvafiq olaraq 7,118 
və 7,042 nəfər təşkil etmişdir, sığorta polisi üzrə 
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2020-ci ildə 29,287 sayda, 2021-ci ildə isə 40,021 
sayda tibbi xidmət təqdim edilmişdir. 

ASCO əməkdaşlarının, xüsusən də birbaşa is-
tehsalat sahələrində çalışan işçilərin iş yerlərinə 
gətirilməsi və iş vaxtı bitdikdən sonra onların 
yaşadıqları ünvanlara yaxın ərazilərə aparıl-
ması üçün şəhərin müxtəlif istiqamətləri üzrə 
hərəkət edən avtobus xətləri təşkil edilir. Həm-
çinin, Gəmiçilikdə işçilər gündəlik isti yemək ilə 
təmin edilir və ya yemək xərclərinin qarşılan-
ması üçün həmin əməkdaşlara təyin edilmiş 
pul vəsaiti ödənilir. Bundan əlavə, müvafiq per-
sonal fərdi mühafizə vasitələri ilə, o cümlədən 
xüsusi geyim, ayaqqabı və digər ləvazimatlarla 
pulsuz təmin olunur.

ÖLKƏDƏ İDMANIN İNKİŞAFINA DƏSTƏK

Ölkədə futbol idman növünün inkişafına dəstək 
verilməsi məqsədilə, Azərbaycan Premyer Liqa-
sında çıxış edən “Səbail” Peşəkar Futbol Klubu-
na ASCO tərəfindən sponsorluq edilir. Sponsor-
luq müqaviləsi çərçivəsində, “Səbail” PFK-nın ev 
oyunlarının keçirildiyi Bakı şəhərində yerləşən 
stadion təmir edilmiş, stadiona “ASCO Arena” adı 

verilmiş, futbolçular müxtəlif forma və lazımi id-
man vasitələri ilə təmin edilmişdir. Eyni zamanda, 
ölkədə gənc futbolçuların yetişdirilməsinə töhfə 
vermək məqsədilə, 2021-ci ildə “Səbail” PFK-nın 
Uşaq Futbol Akademiyasına qatılmaq üçün  
ASCO-da işləyən əməkdaşların övladları ara-
sında istedadlı gənclərin seçimi həyata keçi-
rilmişdir. Bu məqsədlə, “ASCO Arena”da Aka-
demiyanın məşqçi və həkim heyəti tərəfindən 
uşaqların texniki bacarıqları qiymətləndirilmiş-
dir. Bundan əlavə, ASCO “Səbail” PFK ilə birgə 
Gəmiçiliyin əməkdaşlarının övladları arasında 
futbol yarışı da təşkil etmişdir və oyunun sonun-
da bütün uşaqlara ASCO və “Səbail” Futbol Klu-
bu adından hədiyyələr təqdim edilmişdir. 

Azərbaycanda zəngin tarixə və ənənələrə ma-
lik olan yelkən idman növünün inkişaf etdi-
rilməsi məqsədilə, ASCO Azərbaycan Yelkənli  
İdman Federasiyasına sponsorluğu həyata 
keçirir və bu sponsorluq çərçivəsində bey-
nəlxalq, habelə yerli miqyaslı tədbirlərin ma-
liyyələşdirilməsində iştirak edir. Eyni zaman-
da, ASCO-nun tərkibində “Xəzər” Yelkənli 
Qayıqlar İdman Klubu fəaliyyət göstərir ki, bu 
klub Azərbaycanda yelkən idmanının inkişaf 
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etdirilməsinə, respublikanın milli yığma ko-
mandaları üçün idmançıların hazırlanması-
na və ölkəmizin beynəlxalq yarışlarda təmsil 
olunmasına xidmət edir. Klubun maddi-tex-
niki bazasının beynəlxalq standartlara cavab 
verən səviyyədə saxlanılması və onun daha da 
yaxşılaşdırılması istiqamətində, 2020-ci ildə 
Klubun balansına yeni təchizat kateri əlavə 
edilmişdir. Yeni kater yarış və ya məşq zamanı 
idmançıların təhlükəsizliyini təmin etməyə və 
onların açıq dənizdə olan zaman təlimatlandı-
rılmasına xidmət edir. 
 
Qeyd olunanlarla yanaşı, ASCO Azərbaycan 
Respublikası Atçılıq Federasiyasına ianələr et-
məklə, həmin Federasiya tərəfindən müxtəlif 
tədbirlərin həyata keçirilməsinə dəstək olur. 

GƏNCLƏRƏ DƏSTƏK

ASCO gənc dənizçilərin hazırlanması, onların 
fərdi inkişaf və peşəkarlıq keyfiyyətlərinin artı-
rılması ilə yanaşı, perspektivli gənclərin karyera 
inkişafının nəzarətdə saxlanılmasına, onların 
həvəsləndirilməsinə, gənclərin Gəmiçiliyin fəa-
liyyətində yaxından iştirakının təmin edilmə-
sinə xüsusi diqqət ayırır. 

ASCO-nun gənc əməkdaşları, ADDA-nın və 
Dənizçilik kollecinin tələbələri ilə Gəmiçiliyin 
rəhbərliyi arasında kommunikasiyanın qurul-
ması məqsədi ilə, davamlı olaraq hər il 2 fev-
ral – Gənclər Günü münasibəti ilə görüş təşkil 
olunur. Görüşdə Azərbaycanın Gənclər siyasəti, 
Gəmiçiliyin bu Siyasətin icrasına verdiyi töhfə, 
ASCO-da aparılan islahatlar və inkişaf pers-
pektivləri, ASCO-nun müasir gəmiçilik şirkə-
tinə çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilən 
mühüm tədbirlər və bu işlərdə gənclərin rolu 
barədə məlumat verilir. Görüşdə həmçinin, 
Gəmiçiliyin rəhbərliyi tərəfindən gəncləri ma-
raqlandıran suallar cavablandırılır və xidməti 
fəaliyyətində və təhsilində fərqlənən gənclərə 
mükafatlar təqdim edilir.
  
ADDA-ya yeni qəbul olan tələbələr və onların va-
lideynlərinin ASCO-nun, o cümlədən Akademi-
yanın fəaliyyəti, burada tədrisin təşkili, tələbələr 
üçün yaradılan şərait, tələbələrin Akademiyanı 
bitirdikdən sonra iş imkanları və s. barədə mə-
lumatlandırılması məqsədi ilə, hər yeni tədris 
ilinin əvvəlində ADDA-da “Açıq qapı” günü təşkil 
edilir. Görüşdə həmçinin valideyn və tələbələri 
maraqlandıran suallar cavablandırılır və müxtə-
lif mövzularda müzakirələr aparılır.
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Həmçinin, hesabat dövründə karyeranın plan-
laşdırılmasına dəstək məqsədilə, Azərbay-
can Dövlət Dəniz Akademiyası və Azərbaycan 
Dənizçilik Kollecinin yuxarı kurs tələbələrinə 
Gəmiçiliyin İnsan resurslarının idarəedilmə-
si departamentinin əməkdaşları tərəfindən  
ASCO-da işə qəbul müsabiqəsinin test və mü-
sahibə mərhələlərinin keçirilmə qaydaları, Eh-
tiyat Kadr Bazasının formalaşma prinsipi, eləcə 
də vakant yerlərə müraciət zamanı namizədlə-
rin diqqət yetirməli olduğu məqamlar barədə 
təqdimatlar keçirilmişdir.

ASCO korporativ sosial məsuliyyəti çərçivəsin-
də mütəmadi olaraq hər il 1 iyun – Uşaqların 
Beynəlxalq Müdafiə Günü ilə əlaqədar tədbir-
lər keçirir. 2021-ci ildə bu münasibətlə 2-ci Qa-

rabağ müharibəsi şəhidlərinin övladları üçün 
“Suraxanı” gəmi-muzeyinə ekskursiya təşkil 
edilmişdir, həmçinin ASCO-nun strukturunda 
fəaliyyət göstərən “Xəzər” və “Dalğa” uşaq bağ-
çalarında şənliklər təşkil olunmuşdur.

ÖLKƏDƏ DƏNİZÇİ PEŞƏSİNİN TƏBLİĞİ

Azərbaycanda dənizçilik ənənələrinin qorun-
ması, gəmiçilik tarixinin araşdırılıb öyrənil-
məsi və yaşadılması, şərəfli dənizçi peşəsinin 
təbliğ edilməsi istiqamətində hesabat dövrü 
ərzində Gəmiçilikdə bir sıra layihələr həyata 
keçirilmişdir.

Azərbaycanda qədim tarixə malik dənizçiliyin 
keçmişini, bu gününü və gələcəyini özündə 
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birləşdirən “Suraxanı” tanker-muzeyi yaradıl-
mışdır və 2021-ci ilin mart ayında istifadəyə 
verilmişdir. Xəzər regionunda ilk gəmi-mu-
zey, dünyada isə ilk tanker-muzey olan “Su-
raxanı”nın hazırlanmasında Böyük Britani-
ya, Hollandiya, Türkiyə kimi qədim gəmiçilik 
ənənələri olan ölkələrin bu sahədə böyük 
təcrübəsindən istifadə olunmuşdur. Muzeyin 
zallarında ən müasir texnoloji avadanlıqlar-
dan və innovativ həllərdən istifadə edilmək-
lə, ziyarətçilərə Xəzərin tarixi, Abşeronda neft 
hasilatı, Xəzər dənizində gəmiçiliyin inkişa-
f ı, dünyada ilklərdən sayılan gəmilər, dəniz 
nəhəngləri, gəmiçiliyin ayrılmaz atributların-
dan olan naviqasiya alətləri, dəniz düyünləri 
və gəmilərin istismarı zamanı  istifadə edilən 
avadanlıqlar barədə interaktiv məlumat 
təqdim edilir. Eyni zamanda, Bakı şəhərin-
də Dənizkənarı Milli Parkın ərazisində, gə-
mi-muzeyin yaxınlığında fədakar Azərbaycan 
dənizçilərinin xatirəsinə abidə ucaldılmışdır. 
Abidə dinamik f iqurlu dalğanı yaran gəmi 
pərini təsvir edir. Bürünc və mərmərdən 
hazırlanan heykəltəraşlıq kompozisiyasının 
müəllifləri Xalq rəssamları Səlhab Məmmə-
dov və Əli İbadullayev, memarı isə Əməkdar 
memar Elxan Əsədovdur.  

Faşizm üzərində Qələbənin 75 illiyi ilə əlaqədar, 
ASCO-nun təşəbbüsü ilə Xəzər dənizi üzərin-
dən gəmilərlə daşımaların müharibə illərində 
mühüm rolu barədə qısametrajlı sənədli film 
hazırlanmışdır. Filmdə İkinci Dünya Müharibəsi 
illərində Xəzərin dəniz yolları ilə cəbhəyə fasilə-
siz olaraq yanacaq, döyüş texnikası və qoşunla-
rın daşınması zamanı dənizçilərin göstərdikləri 
qəhrəmanlıq və şücaətdən bəhs edilir.
 
GƏLƏCƏK PLANLAR 

Gəmiçilik tərəfindən maddi yardımların veril-
məsi, müharibə veteranlarına və şəhid ailələ-
rinə diqqət və qayğının göstərilməsi, müxtəlif 
idman növləri üzrə yarışların təşkili, gənclərə 
dəstəyin göstərilməsi, dənizçi peşəsinin təbliği 
və digər sosial yönümlü tədbirlərin gələcəkdə 
də davamlı həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Eyni 
zamanda, növbəti hesabat dövründə mənzil 
növbəsində duran şəxslər üçün yaşayış komp-
leksinin tikintisinin başa çatdırılması, “Dənizçi” 
istirahət mərkəzində idman meydançasının və 
hovuzun tikilməsi, dəniz nəqliyyatı işçiləri ara-
sında keçirilən müxtəlif beynəlxalq idman ya-
rışlarında ASCO-nun komandalarının iştirakının 
təmin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
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SAĞLAMLIQ VƏ ƏMƏYİN 
TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ

Fəaliyyətinin bütün aspektlərində iş prosesinin 
əməkdaşların sağlamlığına xəsarət yetirmə-
dən və qəza hallarına yol verilmədən təhlükə-
siz şəkildə həyata keçirilməsi Gəmiçilikdə əsas 
prioritet istiqamətlərdən biridir. Bu sahədə 
idarəetmənin təşkili Azərbaycan Respublika-
sının qanunvericiliyinə, beynəlxalq konvensi-
yalara və ASCO-nun daxili sənədlərinə uyğun 
olaraq tənzimlənir. 

Gəmiçilikdə SOLAS, STCW və ILO kimi konven-
siyaların, eləcə də Beynəlxalq təhlükəsizliyin 
idarə olunması Kodeksinin (ISM Code) tələblə-
rinə uyğun hazırlanmış Təhlükəsizliyin Keyfiy-
yətli İdarəetmə Sistemi (TKİS) tətbiq olunur və 
TKİS sistemində mütəmadi təkmilləşdirmə və 
yenilənmə işləri aparılır. Bu istiqamətdə 2020-
2021-ci illər ərzində ümumilikdə 16 forma və 24 
prosedurda təkmilləşmə işi aparılmış, 9 ədəd 
yeni forma hazırlanaraq tətbiq olunmuşdur. 
Bunlar əsasən qlobal pandemiya ilə əlaqədar 

yoluxma hallarının qarşısının alınması, təxliyə, 
heyətin növbə dəyişməsi, profilaktik tədbirlər 
və s. məsələləri əhatə edir.

Sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində, 
ASCO-da mütəmadi olaraq aidiyyəti təşkilatlar 
tərəfindən yoxlama və auditlər aparılır. 2020-ci 
ildə Amerika Gəmiçilik Bürosu tərəfindən Gə-
miçiliyin gəmilərində və idarəetmə aparatında 
audit yoxlamaları keçirilmiş, yoxlamalar nəti-
cəsində TKİS-in Gəmiçiliyin sahib olduğu bey-
nəlxalq sertifikatların tələblərinə uyğunluğu 
təsdiq edilmişdir. Bundan əlavə, 2021-ci ildə ke-
çirilən audit nəticəsində, ASCO-ya yenilənmiş 
ISO 45001 (Sağlamlıq və təhlükəsizlik idarəet-
mə sistemi) standartına uyğunluq barədə ser-
tifikat təqdim edilmişdir. Daha əvvəl Gəmiçilik-
də bu sahədə OHSAS 18001 (Peşə təhlükəsizliyi 
və əməyin mühafizəsinin idarə edilməsi) stan-
dartı tətbiq olunurdu.

Eyni zamanda, TKİS idarəetmə sisteminin 
tətbiqi vəziyyətinin yoxlanılması məqsədilə, 
ASCO tərəfindən daxili yoxlamalar da keçirilir.  
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Hesabat dövründə bu istiqamətdə gəmilərdə 
132, idarəetmə aparatında 2, Xəzər Dəniz Neft 
Donanmasında 2, Dəniz Nəqliyyat Donanma-
sında 2, “Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavodunda 1, 
“Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda 1 dəfə 
olmaqla ümumillikdə 140 daxili audit yoxlama-
sı həyata keçirilmişdir. Yoxlamalar zamanı aşkar 
edilən uyğunsuzluqlar hesabat dövrü ərzində 
aradan qaldırılmışdır. Qeyd edək ki, davamlı 
audit və təkmilləşdirmə işləri ilə əlaqədar, 2021-
ci ildə müəyyən edilən uyğunsuzluqların sayı 
2020-ci il ilə müqayisədə 48%-ədək azalmışdır.  

Üzən və sahil heyətin sağlamlığının qorunması 
məqsədilə, ASCO-da tibbi sığorta müqaviləsi 
tətbiq olunur və bu müqaviləyə əsasən, Gəmi-
çiliyin əməkdaşları və onların ailə üzvləri res-
publikanın bir sıra klinika və xəstəxanalarında 
ödənişsiz və ya müəyyən güzəştli şərtlərlə tibbi 
xidmətlərdən istifadə edirlər.

ASCO-da qaynaq, dülgər, tökmə, gövdə-qaynaq 
və digər bu kimi zədələnmə və ya peşə xəstə-
likləri riski olan 173 zərərli iş yeri kateqoriyasın-

da 2020-ci ildə 1,874 nəfər, 2021-ci ildə isə 1,378 
nəfər işçi çalışmışdır. Bu əməkdaşlara Azərbay-
can Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzər-
də tutulmuş tələblərə uyğun olaraq məzuniyyət 
verilir və əlavə əmək haqları ödənilir.

Əməyin təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşla-
rın maarifləndirilməsi və bilik səviyyəsinin ar-
tırılması məqsədi ilə, davamlı olaraq təlimlər 
təşkil edilir. Hesabat dövründə üzən və sahil 
heyəti üçün bir sıra mövzularda, o cümlədən 
işə icazə, enerji təcridi, riskin qiymətləndirilmə-
si, qapalı məkana daxil olma, qapalı məkanda 
xilasetmə, ətraf mühitə təsir, əllərin qorunma-
sı/çimdik nöqtələri, səs-küy təhlükəsi, bortdan 
kənar və yüksəkdə iş, sürüşmə/ilişmə/yıxılma, 
əl ilə yük qaldırma, istilik stresi/istilik gərginli-
yi və hipotermiya, dərinin və gözlərin təhlükəli 
maddələrlə təması, sağlamlıq, gigiyena və tib-
bi nəzarət, hadisələrin araşdırılması, səhiyyədə 
təhlükəli məddələrin idarə olunması, ilməçi/
siqnalçı mövzularında təlimlər təşkil edilmişdir. 
Ümumilikdə, bu istiqamətdə təlimlər 926 saat 
olmuş və təlimlərdə 397 nəfər iştirak etmişdir. 
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Eyni zamanda, ASCO-da rübdə bir dəfə keçi-
rilən “Təhlükəsizlik günü” tədbirində iştirakçılara 
TKİS sistemində edilmiş dəyişikliklər və yeniliklər 
barədə məlumat verilir, gəmilərdə və sahil ob-
yektlərdə baş vermiş hadisələr, eləcə də aparılan 
yoxlamalar zamanı aşkar edilən nöqsanlar, onla-
rın səbəbləri və qarşısının alınması üzrə müm-
kün tədbirlər ətrafında müzakirələr aparılır.

Sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində 
tətbiq olunan KSƏTƏMM Siyasəti, “Narkotik 
vasitələr, qumar oyunları, spirtli içkilərə dair 
siyasət” və “Tütün məmulatlarının istifadəsinə 
dair siyasət”ə əsasən Gəmiçilikdə narkotik va-
sitələr, qumar oyunları və spirtli içki istifadəsi 
hallarına qarşı “sıfır dözümlülük”, başqa söz-
lə qəti qəbul edilməzlik prinsipi tətbiq edilir. 
Qeyd olunan siyasətlərdə əks olunan məlu-
matlar bütün struktur bölmələrdə və gəmilər-
də görünən yerlərdə asılmışdır, Gəmiçiliyin 
rəsmi internet səhifəsində dərc olunmuşdur və 
eyni zamanda işə qəbul proseduru çərçivəsin-
də yeni əməkdaşlara bu siyasətlər barədə mə-
lumat verilir.

DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
SAĞLAMLIQ VƏ ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ

2020-ci ildə ASCO-nun təşəbbüsü ilə “Açıq su-
larda ilkin tibbi yardımın göstərilməsi” kitabı 
nəşr olunmuşdur. Kitabda gəmidə ilkin tibbi 
yardımın göstərilməsinin ümumi prinsipləri, 
güclü qanaxma, şok, yanıqlar, sınıqlar, çıxıq-
lar, başın zədələnməsi, partlayışlardan yaran-
mış zədələnmələr, kimyəvi maddələrlə bağlı 
təhlükələr və digər hallarda ixtisaslaşmış tibbi 
yardım göstərilənədək görülməli ilkin tədbir-
lər əhatə olunmuşdur. Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının “Açıq sularda tibbi yardım üzrə 
beynəlxalq rəhbər prinsipləri”nin üçünçü nəş-
ri əsasında yazılmış kitab Gəmiçiliyin bütün 
gəmilərinə təqdim edilmiş və kitabın elektron 
variantı Gəmiçiliyin rəsmi internet səhifəsində 
dərc olunmuşdur.

ASCO-nun gəmilərinə, istehsalat və inzibati 
ərazilərinə daxil olan müştərilərin təhlükəsiz-
liyinin təmin edilməsi məqsədilə, Gəmiçilikdə 
müvafiq təhlükəsizlik prosedurları tətbiq olu-
nur. Bura giriş təlimatlarının verilməsi, gəmi 
əməliyyatlarında iştirak edənlərə “Ştatdankə-
nar işçilərin tanışlığı” vərəqəsinin tərtib edilmə-
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si, istehsalat ərazisinə daxil olanlara “Ziyarətçi 
Kartı”nın təqdim edilməsi, ISO 45001 standart-
larının tələblərinə əsasən tütün məmulatla-
rından istifadəyə dair Gəmiçiliyin Siyasəti və 
tütündən istifadə etmək üçün təyin edilmiş 
yerlər barədə təlimatın verilməsi daxildir. 
Aşağıdakı cədvəldə təhlükəsizlik texnikası və 
əməyin mühafizəsi sahəsi üzrə ASCO-nun 
xərcləri barədə məlumat təqdim olunmuşdur. 

QƏZA HALLARI

Gəmilərin istismarı zamanı müxtəlif toqquşma, 
saya oturma, yanğın kimi hallar, qəza hadisələri, 
istehsalat prosesində sürüşmə, zərərli maddələr-
dən istifadə, alət nasazlığı, alət və materialların 
düşməsi, yanğın-partlayış, peşə xəstəlikləri, elekt-
rik vurma nəticəsində əməkdaşların zədələnmə-
si itirilmiş iş günləri hadisələri hesab edilir. 

2020-2021-ci illəri əhatə edən hesabat dövrü 
ərzində istehsalatda ölüm hadisəsi olmamışdır. 
2020-ci ildə itirilmiş iş gününə səbəb olan 6 ha-
disə, 2021-ci ildə isə 5 hadisə baş vermişdir. Bu 
hadisələrin 6-sı gəmilərdə, 5-i isə “Bibiheybət” 
Gəmi Təmiri Zavodunda baş vermişdir. Bura 
işçilərin vəzifə öhdəliklərinin və əməyin müha-
fizəsi üzrə peşə təlimatının tələblərinə riayət 
etməmələri nəticəsində, müxtəlif növ alət və 
materialların düşməsi, sürüşmə, zədələnmə və 
s. kimi hadisələr aiddir.

Qəza halları ilə əlaqədar, 2020-ci ildə gəmi 
toqquşması üzrə 2 hadisə və avadanlığın itiril-
məsi üzrə 4 hadisə baş vermiş, 2021-ci ildə isə 
gəmi toqquşması üzrə 1 hadisə qeydə alınmış-
dır. Gəmi toqquşması hadisələrindən biri qatı 

dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar, digər gə-
miçilik şirkətinə məxsus quru yük gəmisinin 
ASCO-nun Türkmənbaşı-Ələt səfərini yerinə 
yetirən “Bərdə” bərə gəmisinə toqquşması 
olmuşdur. “Bərdə” gəmisi tərəfindən toqquş-
manın qarşısının alınması üçün görülmüş 
tədbirlərə baxmayaraq, toqquşma qaçılmaz 
olmuşdur. Digər iki hadisə isə gəmilərin li-
mandan çıxan zaman və limana daxil olarkən 
yanalma körpüsünə toxunması olmuşdur. Ava-
danlığın itirilməsi üzrə baş verən hadisələrə isə 
küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar, texniki nasazlıq 
nəticəsində lövbər zəncirinin qırılması və löv-
bərin itirilməsi halları aiddir. Qeyd olunan ha-
disələrdə, xəsarət alan olmamışdır. 

Yuxarıda qeyd edilən qəza və itirilmiş iş gü-
nünə səbəb olan hadisələrin səbəbləri araşdı-
rılmış, təkrarlanmaması üçün təlimatlandırma 
işləri aparılmış, hadisələrdə günahkar şəxslər 
barəsində təshih tədbirləri tətbiq edilmişdir.

Növbəti cədvəldə hesabat dövründə sağlamlıq 
və əməyin təhlükəsizliyi sahəsi üzrə əsas məh-
suldarlıq göstəriciləri təqdim olunmuşdur.

Cədvəldən göründüyü kimi, 2021-ci ildə təh-
lükəsizlik texnikası və əməyin mühafizəsi üzrə 
xərclər 2020-ci il ilə müqayisədə 30%  artmışdır 
ki, bu artım qoruyucu dəbilqə, qoruyucu ey-
nək, qulaqlıq, kombinizon, qoruyucu ayaqqabı, 
əlcəklər və s. kimi fərdi mühafizə vasitələrinin 
yenilənməsi və sahələrdə əmək şəraitinin tək-
milləşdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən tədbir-
lərlə əlaqədardır.

2019-2021-ci illər ərzində təhlükəsizlik texnikası və əməyin mühafizəsi üzrə xərclər, AZN:

Xərclər 2019 2020 2021

Təhlükəsizlik texnikası və əməyin mühafizəsi xərcləri 3,063,900 2,067,000 2,680,291

o cümlədən:

əmək şəraitinin təkmilləşdirilməsi 2,025,750 1,568,000 1,798,718

fərdi mühafizə vasitələri 1,038,150 469,000 575,802
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COVID-19 PANDEMİYASI 
ƏLEYHİNƏ TƏDBİRLƏR

Hesabat dövrü ərzində, sağlamlıq sahəsində 
bütün dünyada ən böyük çətinlik COVID-19 
pandemiyası olmuşdur. Pandemiya qlobal 
miqyasda bütün sahələrə, o cümlədən gəmi-
çilik sektorunun fəaliyyətinə təsir etmişdir. Bu-
nunla əlaqədar, ASCO tərəfindən fəaliyyətin 
pandemiya şəraitinə uyğunlaşdırılması və viru-
sun yayılmasının qarşısının alınması istiqamə-
tində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
Bu istiqamətdə, virus ilə mübarizə tədbirlərinin 
koordinasiyası məqsədilə, ASCO-da xüsusi qə-
rargah yaradılmış, xəstəliklə bağlı sualların və 
müraciətlərin operativ şəkildə cavablandırıl-
ması üçün 24 saat fəaliyyət göstərən “Qaynar 
xətt” istifadəyə verilmiş və pandemiya dövrün-
dən çıxış ilə bağlı Tədbirlər Planı hazırlanmışdır. 

Əməkdaşlar arasında yoluxma risklərinin azal-
dılması məqsədi ilə, vəzifə və işin xüsusiyyətləri 
nəzərə alınmaqla, ASCO-da birbaşa istehsalatla 

məşğul olmayan işçilər məsafədən (evdən) iş-
ləmə rejiminə keçirilmişdir. İstehsalat zərurəti 
ilə əlaqədar işə cəlb olunan əməkdaşların növ-
bəli iş rejimində işləməsi, onlardan mütəmadi 
olaraq PCR test nümunələrinin götürülməsi 
təmin edilmişdir. Eyni zamanda, ASCO-nun 
üzən heyəti arasında virusun yayılmasının qar-
şısının alınması məqsədilə, gəmilərdə növbə 
dəyişməsi zamanı koronavirusa qarşı tibbi yox-
lamadan keçdikdən sonra dənizçilərin gəmiyə 
göndərilməsi təmin olunmuşdur. Ümumilikdə, 
2020-ci ildə 14,127 ədəd, 2021-ci ildə isə 27,081 
ədəd test nümunələri götürülmüşdür. Test nə-
ticələri pozitiv çıxmış işçilər dərhal karantinə 
göndərilmiş, ambulator və ya xəstəxana şərai-
tində müalicə olunmuşdur. 
 
Bundan əlavə, Gəmiçiliyin idarəetmə aparatın-
da, struktur idarələrdə və gəmilərdə mütəma-
di dezinfeksiya işləri aparılmışdır. Ümumilikdə, 

2019-2021-ci illər üzrə əməyin təhlükəsizliyi sahəsində məhsuldarlıq göstəriciləri:

 2019 2020 2021

Cəmi zədə almış əməkdaşların sayı 6 6 5

Cəmi həlak olmuş işçilərin sayı 0 0 0

Peşə xəstəliklərlərinin sayı 0 0 0

Bədbəxt hadisələrə görə itirilmiş günlərin cəmi sayı 663 771 463

Xəstəliklə əlaqədar buraxılmış iş günlərinin cəmi sayı 63,439 69,975 459,094

Personalın sayı 8,442 8,016 8,054

Cəmi işlənmiş saat 13,944,510 12,485,370 12,706,380

Cəmi işlənmiş gün 1,743,064 1,560,671 1,588,298

İstehsalat zədələnməsi əmsalı  0.4 0.5 0.4
(hər 1,000,000 işlənmiş saata)

İtirilmiş iş günləri əmsalı  47.5 61.8 36.4
(hər 1,000,000 işlənmiş saata)

İtirilmiş iş gününə səbəb olan hadisələrin tezlik əmsalı  0.7 0.7 0.6
(hər 1,000 nəfər işçiyə düşən hadisələrin sayı)

İtirilmiş iş gününə səbəb olan hadisələrin ağırlıq əmsalı  110.5 128.5 92.6
(hər hadisəyə düşən itirilmiş iş günlərinin sayı)

İş yerində olmama əmsalı (hər 1,000,000 işlənmiş günə) 36,395 44,836 289,048

Peşə xəstəliklərinin əmsalı (hər 1,000,000 işlənmiş saata) 0 0 0
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dezinfeksiya işlərinə 2020-ci ildə 2,089,401 AZN, 
2021-ci ildə isə 1,477,119 AZN vəsait xərclənmiş-
dir. Həmçinin, pandemiyanın yayılmasına qar-
şı Azərbaycanda həyata keçirilən tədbirlərə 
töhfə vermək məqsədi ilə, 2020-ci ildə ASCO 
tərəfindən “Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək 
Fondu”na 500 min manat məbləğində vəsait 
köçürülmüşdür.

Pandemiya ilə əlaqədar, inzibati binalarda, gə-
milərdə, istehsalat sahələrində əməkdaşların gi-
giyenik məhlullardan istifadəsi üçün dezinfeksi-
yaedici avadanlıq və vasitələr təmin edilmişdir. 
Əməkdaşlar arasında təmasın azaldılması, mə-
safədən iş rejimində çalışan əməkdaşlarla effek-
tiv kommunikasiyanın təmin edilməsi məqsədi 
ilə, iclas və görüşlərin keçirilməsi üçün ASCO-da 
informasiya təhlükəsizliyi təmin olunmuş video-
rabitə proqram təminatı tətbiq edilmişdir.

2020-ci ildə ASCO-nun əməkdaşları “Müasir iş 
mədəniyyətinin bir hissəsi olaraq məsafədən iş” 
mövzusunda vebinarda iştirak etmişlər. Vebi-
narda beynəlxalq şirkətlərin məsafədən iş təc-

rübəsi, məsafədən işin həyata keçirilməsində 
texniki həllər, informasiya texnologiyaları üzrə 
risklər, o cümlədən məxfi məlumatların qorun-
ması ilə bağlı tədbirlər, bu rejimə keçidin ilkin 
mərhələlərində yaşanan çətinliklər, komanda 
ilə effektiv ünsiyyətin təmin edilməsi, onlayn ic-
lasların və görüşlərin təşkili, eləcə də evdə iş şə-
raitinin qurulması üzrə tövsiyələr verilmişdir. 

GƏLƏCƏK PLANLAR

Növbəti hesabat dövründə gəmilərdə və sahil 
obyektlərində çalışan əməkdaşların sağlam-
lıq və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində maarif-
ləndirilməsi və biliklərinin daha da artırılması 
üçün daxili və xarici təlimlərin təşkil edilməsi 
nəzərdə tutulur.

Beynəlxalq standartların tələblərində baş ve-
rən dəyişikliklər, eləcə də qəza hallarının təhlili 
nəticəsində müəyyən edilən təkmilləşdirmə 
imkanları nəzərə alınmaqla, TKİS sistemində və 
prosedurlarda yenilənmənin davam etdirilmə-
si planlaşdırılır.
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ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİN 
İDARƏ EDİLMƏSİ

Təhlükəsiz şəkildə və ətraf mühitə zərər vur-
madan əməliyyatların aparılması Gəmiçiliyin 
strateji hədəflərindən biridir. Bütün fəaliyyət 
istiqamətləri üzrə ətraf mühitə mümkün zərər-
li təsirlərin sıfıra endirilməsi, o cümlədən tul-
lantıların və emissiyaların həcminin minimal 
səviyyədə saxlanılması, su və enerji resursların-
dan qənaətlə istifadə olunması istiqamətində 
Gəmiçilikdə planlı şəkildə və davamlı tədbirlər 
görülür.

Bu sahədə Azərbaycan Respublikasının Atmos-
fer havasının mühafizəsi haqqında, İstehsalat 
və məişət tullantıları haqqında, Yaşıllıqların 
mühafizəsi haqqında, Ətraf mühitin müha-
fizəsi haqqında və digər aidiyyəti Qanunları, 
eləcə də, “Dənizin gəmilərdən çirklənməsinin 
qarşısının alınması haqqında” MARPOL 73/78, 
“Neftlə çirklənmədən vurulan zərərə görə mül-
ki məsuliyyət haqqında”, “Bunker yanacağı 
ilə çirklənmə nəticəsində vurulan zərərə görə 

mülki məsuliyyət haqqında” və sair beynəlxalq 
konvensiyalar rəhbər tutulur. Bununla yanaşı, 
Gəmiçilikdə ətraf mühitin idarə olunması sis-
temi ISO14001:2015 beynəlxalq idarəetmə stan-
dartının tələblərinə və ABS şirkətinin “HSQEEn”  
(Health, Safety, Quality, Environmental and 
Energy Management – Sağlamlıq, Təhlükəsiz-
lik, Keyfiyyət, Ətraf mühit və Enerji İdarəetmə-
si) təlimatına uyğun olaraq qurulmuşdur. 

Adıçəkilən qanun, konvensiya, standart və tə-
limatların tələblərinə uyğun olaraq, ASCO-da 
Keyfiyyət, Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və 
Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə Siyasət, Tullan-
tıların idarə olunması Planı, Fövqəladə və Qəza 
Hallarında Ekoloji Təhlükəsizlik Proqramı, Təh-
lükəsizliyin Keyfiyyətli İdarəolunması Sistemi, 
Maye çirkləndiricilərin gəmilərdən dənizə axı-
dılmasına yol verməmək üçün müvafiq atqı 
nöqtələrində plomblanma, plombqırma və nə-
zarət Qaydaları kimi sənədlər tətbiq olunmuş-
dur. Bundan əlavə, gəmiçilik fəaliyyəti ilə bağlı 
ekoloji aspektlərin identifikasiyası, təsir dərə-
cələrinin təyin olunması, həmçinin müəyyən 
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edilmiş ekoloji aspektlərin təsir gücünün azal-
dılması istiqamətində idarəetmə qaydalarını 
müəyyən edən prosedurlar yaradılmışdır. 

Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə görülən işlərin ef-
fektivliyinə, fəaliyyətin qəbul olunmuş müvafiq 
prosedurlara uyğun aparılmasına nəzarəti təmin 
etmək məqsədi ilə, ASCO-nun ətraf mühitin mü-
hafizəsi üzrə mühəndisləri, hamiyəçi-kapitanlar, 
hamiyəçi-mexaniklər və digər sahə mütəxəssis-
ləri tərəfindən gəmilərə və ərazilərə gündəlik 
baxışlar keçirilir. Bu baxışlar zamanı aşkar olun-
muş iradlar, çatışmazlıqlar və uyğunsuzluqlar 
TKİS-in müvafiq sənədlərində qeyd edilir, təhlil 
edilir və struktur bölmə rəhbərləri və aidiyyəti 
səlahiyyətli şəxslərə həftəlik, Gəmiçiliyin İdarə 
Heyətinə isə rüblük hesabatlar təqdim olunur.

Ekoloji idarəetmə, o cümlədən tullantılar, su, 
enerji və emissiyaların idarə olunması barədə 
ətraflı məlumat aşağıda təqdim edilmişdir.

 
TULLANTILAR

Gəmilərin və sahil qurğularının istismarı nə-
ticəsində meydana gələn müxtəlif növ maye 
və bərk tullantıların, o cümlədən məişət tul-
lantıları, çirkab sular, işlənmiş yağlar və yana-
caq çöküntüləri, şlamlar, quru zibil çeşidləri və 
digər çirkləndiricilərin idarə edilməsi, onların 
minimal səviyyədə saxlanılması sahəsində işlər 
ölkə qanunvericiliyinin və beynəlxalq konven-
siyaların tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir, 
“Tullantıların idarə olunması Planı” və “Tullan-
tı əməliyyatları jurnalı” sənədləri vasitəsilə nə-
zarətdə saxlanılır. Eyni zamanda, ətraf mühitin 
mühafizəsi üzrə Gəmiçiliyin sahil obyektlərinin 
ərazilərində, o cümlədən gəmi təmiri zavod-
ları, donanmalar və digər inzibati ərazilərində 
mütəmadi olaraq iməcliklər təşkil edilir, əra-
zilərin tullantılardan təmizlənməsi, abadlaşdı-
rılması və yaşıllaşdırılması işləri aparılır.

Gəmiçilik beynəlxalq ISO 14001:2015 Ekolo-
ji idarəetmə standartlarının tələblərini, eləcə 

də “Həyat dövrü” (Life Cycle) prinsipini rəhbər 
tutaraq, ətraf mühitin idarə edilməsində siste-
matik yanaşma qurmaqla, yaranan tullantıların 
həyat dövrünün hər bir mərhələsində, o cümlə-
dən müvafiq qurumlara təhvil verildikdən son-
ra da onların ətraf mühitə təsirlərini nəzarətdə 
saxlayır. Tullantıların aidiyyəti qurumlara təhvil 
verilməsi zamanı, bu şirkətlərlə müqavilə bağ-
lanmazdan öncə həmin şirkətlərdə daxili audit-
lər keçirilir, şirkətin utilizasiya imkanları, icazə 
sənədləri və lisenziyaları yoxlanılır. Bundan 
əlavə, müqavilə bağlanılmış şirkətlərdə aparı-
lan mütəmadi audit yoxlamaları zamanı fəaliy-
yətlərində hər hansı ciddi ekoloji nöqsanlar aş-
karlanarsa, Gəmiçilik tərəfindən bu şirkətlərlə 
müqaviləyə xitam verilir. Hesabat dövründə bu 
cür audit yoxlamaları zamanı uyğunsuzluqlar 
aşkar edilməmişdir. 

ASCO-nun gəmilərinin fəaliyyəti nəticəsində 
yaranan müxtəlif növ tullantılar, o cümlədən 
neft atqıları, fekal və çirkab sular müvafiq ixti-
saslaşmış “SLV” tipli gəmilər vasitəsilə dənizin 
çirklənməsinə yol verilmədən toplanıb daşınır 
və sahil qəbul məntəqələrində aidiyyəti qu-
rumlara təhvil verilir. Aşağıdakı cədvəldə 2019-
2021-ci illər ərzində Gəmiçilikdə yaranıb forma-
laşan və təhvil verilən müxtəlif növ tullantılar 
barədə məlumat təqdim olunmuşdur.

ASCO-nun donanmalarının və sahil obyektlərinin  
fəaliyyəti nəticəsində yaranan və təhvil verilən müxtəlif 
növ tullantıların miqdarı, m3:

Tullantının növü 2019 2020 2021

Yaranmış təhlükəli 9,432 9,693 9,204
tullantıların həcmi 

Yaranmış təhlükəsiz 3,472 9,227 7,693
tullantıların həcmi 

Təhvil verilmiş təhlükəli 8,665 8,559 10,133 
tullantıların həcmi 

Təhvil verilmiş təhlükəsiz 3,472 9,203 7,691 
tullantıların həcmi 

*  2020-ci ildən etibarən ASCO-da tullantıların  
miqdarı beynəlxalq praktikaya uyğun olaraq m3 ilə 
ölçülməyə başlanılmışdır. Bununla əlaqədar, 2019-
cu il üzrə göstəricilər yenidən hesablanaraq cari  
Hesabata daxil edilmişdir.
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Cədvəldən göründüyü kimi, hesabat döv-
ründə Gəmiçilikdə yaranmış təhlükəli tul-
lantıların həcmində kəskin dəyişiklik qeydə 
alınmamışdır.  

Qeyd edək ki, gəmilərdə yaranan məişət tullantı 
sularının Xəzər dənizinin neytral sularında dənizə 
atılması yerli qanunvericilik və MARPOL konven-
siyasının tələblərinə əsasən qadağan edilmir. 
Buna baxmayaraq, təbii sərvətimiz olan Xəzər 
dənizinin çirklənməsinin qarşısının alınması, 
onun bioloji ehtiyatlarının və biomüxtəlifliyinin 
qorunması məqsədi ilə, ASCO tərəfindən könüllü 
olaraq hətta Xəzərin neytral sularında belə öz gə-
milərindən bu tip tullantıların dənizə atılmasına 
qadağa qoyulmuşdur və bu tullantılar yığılaraq, 
yalnız gəmi sahilə qayıtdıqdan sonra müvafiq 
sahə üzrə ixtisaslaşmış qurumlara təhvil verilir.

Bundan əlavə, Gəmiçiliyin həm nəqliyyat, həm 
də ixtisaslaşmış neft donanmasının  fəaliyyəti 
nəticəsində ətraf mühitə təsirlərin azaldılması 
məqsədi ilə, registr təşkilatlarının və müvafiq 
beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun 
olaraq, gəmilər müəyyən vaxt periodu ilə tər-
sanə və əsaslı təmirə cəlb olunurlar. Təmir za-
manı gəmilərin gövdələri təmizlənir, əsas və 
köməkçi mühərrikləri müasir, daha az tullantı-
lı, ətraf mühitə daha az təsirə malik olan mü-
hərriklərlə əvəzlənir. 2020-2021-ci illər ərzində 
180 gəminin gövdəsi təmizlənmiş, 33 ədəd kö-
mək çi, 7 ədəd əsas mühərrik alınaraq gəmilərə 
quraşdırılmışdır. İstismar müddətini bitirmiş 
gəmilər isə müvafiq qaydada təmizlənir, doğ-
ranılaraq təkrar emal müəssisələrinə təhvil 
verilir. 2020-2021-ci illər ərzində 9,164 ton qara 
metal, 32.9 ton əlvan metal təkrar emala gön-
dərilmiş, Dənizkənarı Milli Park və Cəmiyyətin 
sahil obyektlərinin akvatoriyaları səthindən  
166 m³ müxtəlif ölçülü əşya yığılıb təhvil verilmişdir.

2021-ci ildən etibarən Gəmiçiliyin yeni inzibati 
binasında plastik qabların və işlənmiş kağızların 
toplanması üçün müvafiq qutular quraşdırıl-
mışdır və 0.4 ton plastik qab, 1.2 ton işlənmiş ka-
ğız toplanaraq təkrar emal üçün bu sahədə ix-
tisaslaşmış müvafiq şirkətlərə təhvil verilmişdir.

SU

ASCO təmiz və içməli sudan səmərəli istifa-
də olunmasının əhəmiyyətini dərk edir. Həm 
Xəzərdə, həm də Xəzərdən kənarda beynəlxalq 
sularda fəaliyyət zamanı gəmilərdə, eləcə də 
sahil obyektlərində içməli sudan səmərəli is-
tifadə olunması və su hövzələrinin çirklənmə-
dən qorunması üçün ASCO-da TKİS sistemi 
çərçivəsində davamlı tədbirlər həyata keçirilir. 
İçməli sudan qənaətlə istifadə edilməsi üçün 
personal arasında məlumatlılığın artırılması, 
onun səmərəsiz itkisinin və axıdılmasının qar-
şısının alınması istiqamətində görülmüş işlər 
nəticəsində 2021-ci ildə içməli su sərfiyyatında 
2019-cu il ilə müqayisədə əhəmiyyətli qənaət 
(19%) əldə olunmuşdur.
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Gəmiçilikdə içməli su sərfiyyatı, min m3

İçməli su sərfiyyatına nəzarətin gücləndiril-
məsi məqsədi ilə, 2020-ci ildə ASCO-nun hər 
bir struktur idarəsi üzrə məsul şəxslər təyin 
edilmişdir. Məsul şəxslər tərəfindən içməli su-
yun qəbulu və sərfiyyatı ilə bağlı qeydiyyatlar 
aparılır və aylıq hesabatlar tərtib edilir. Bundan 
əlavə, bu işlər çərçivəsində bütün su xətləri 
üzərində su sayğaclarının yenilənməsi həyata 
keçirilmişdir. 

Gəmiçilikdə dəniz suyundan yanğınsöndürmə 
xətlərində, mühərriklərin soyudulması və bal-
lastın qəbulunda istifadə olunur və bu proses 
MARPOL beynəlxalq konvensiyasının tələb-
lərinə uyğun olaraq tənzimlənir. Növbəti cəd-
vəldə 2019-2021-ci illər ərzində dəniz suyundan 
istifadə barədə məlumat təqdim edilmişdir.
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2019-2021-ci illər ərzində Gəmiçilikdə dəniz suyundan 
istifadə, min m3

Struktur vahidi 2019 2020 2021

DND * 2,040 5,387 5,221

XDND 10,322 10,322 10,322

ZGTTZ 9.3 9.5 8.5

BGTZ 174 174 174

*  DND üzrə dəniz suyundan istifadə həcminin hesablanması 
üzrə daha təkmil metodologiyanın tətbiq edilməsi ilə  
əlaqədar, 2020 və 2021-ci illər üzrə göstəricilərdə artım 
müşahidə edilmişdir.

Yaranmış və atılmış (o cümlədən üçüncü tərəflərə  
ötürülmüş) çirkab suların həcmi, min m3:

Çirkab su 2019 2020 2021

Yaranmış 208.2 173.9  173.1

Atılmış  208.0  173.8  173.0

Dəniz mühitinin ballast suları ilə çirklənməsi-
nin qarşısının alınması məqsədi ilə, ASCO tərə-
findən gəmilərdə müasir tələblərə cavab verən 
ballast suların təmizlənməsi sistemləri quraş-
dırılır və aparılan hər ballast əməliyyatı üzrə 
məlumatlar məsul şəxslər tərəfindən “Ballast 
əməliyyatları” jurnallarında qeyd edilir. Hesa-
bat dövründə DND-nin 10 gəmisində bu cür 
ballast təmizləmə qurğusunun quraşdırılması 
tamamlanmışdır və hazırda digər gəmilərdə 
də bu proses davam etdirilir. Yanğınsöndürmə 
xətləri və mühərriklərin soyudulmasında isti-
fadə edilən dəniz suyu isə çirklənməyə məruz 
qalmır və hər hansı xüsusi təmizləmə prosedu-
ru tələb etmir.

Fərqli su hövzələri arasında hərəkət edən gə-
milərin gövdəsinə dənizdə yaşayan müxtəlif 
bioloji varlıqların və canlıların yapışması, bu-
nunla da bu hövzələr arasında gəmilər vasitə-
silə həmin varlıqların mübadiləsi və nəticədə 
ekosistemə və biomüxtəlifliliyə mənfi təsir riski 
mövcuddur. Belə halların qarşısınının alınması 
məqsədilə, ASCO tərəfindən müvafiq konven-
siya və standartların tələblərinə uyğun olaraq, 
müxtəlif hövzələr arasında hərəkəti nəzərdə 
tutulan gəmilərin gövdələrinin təmizlənməsi 
işləri həyata keçirilir.

ENERJİ

ASCO-da həm gəmilərin, həm də sahil obyekt-
lərin fəaliyyəti zamanı müxtəlif növ yanacaq-
lardan, elektrik, qaz və istilik enerjisindən isti-
fadə olunur və bu enerji növlərinin sərfiyyatı 
nəzarət altında saxlanılır. Bu sahədə ASCO-da 
enerji səmərəliliyinin idarə edilməsi üzrə  
ISO 50001:2011 beynəlxalq standartının tələblə-
ri tətbiq olunur. 

Donanmalardakı gəmilərdə mühərrik və dizel 
yanacağından istifadə olunur. Mühərrik yanacağı 
əsasən nəqliyyat donanmasının gəmilərində, di-
zel yanacağı isə əsasən ixtisaslaşmış ofşor donan-
masının gəmilərində istifadə olunur. Aşağıdakı 
qrafikdə 2019-2021-ci illər ərzində donanmaların 
fəaliyyəti zamanı istifadə olunmuş yanacağın 
miqdarı barədə məlumat təqdim edilmişdir. 
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Donanmaların fəaliyyəti üçün istifadə olunmuş 
yanacağın miqdarı, ton
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Mühərrik yanacağı

2021-ci ildən etibarən ekoloji üstünlüyü nəzərə 
alınaraq, Nəqliyyat donanmasının gəmilərin-
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də mərhələ ilə dizel yanacağına keçid prose-
sinə başlanılmışdır. Bununla əlaqədar, 2021-ci 
ildə ASCO tərəfindən mühərrik yanacağı is-
tehlakında azalma, dizel yanacağının istehla-
kında isə artım qeydə alınmışdır.

Yanacağın qənaətlə istifadə edilməsi, bununla 
da enerji səmərəliliyinin təmin edilməsi məqsə-
di ilə, ASCO tərəfindən bir sıra optimallaşdır-
ma tədbirləri həyata keçirilir. Belə ki, gəmilərin 
konstruktiv quruluşu, texniki xüsusiyyətləri və 
hava şəraiti nəzərə alınmaqla, gəminin kapitan 
heyəti tərəfindən daha az yanacaq sərfinə im-
kan verən optimal sürət və marşrut xətti seçilir. 
Bu istiqamətdə gəmi heyəti ilə davamlı təlimat-
landırma işləri aparılır. Eyni zamanda, mütəma-
di olaraq gəmilərdə sınaq səfərləri keçirilməklə 
onların yanacaq sərfiyyatı norması yoxlanılır, əldə 
edilən məlumatlar ASCO-nun müvafiq mütəxəs-
sisləri tərəfindən təhlil edilərək, yanacaq sərfiyya-
tının səmərəliliyinin artırılması istiqamətində la-
zımi tədbirlər görülür. Yanacağa qənaət və enerji 
səmərəliliyi üçün, kapital tutumlu məsələ olsa da 
donanmanın vaxtında yenilənməsi mühüm rol 
oynayır. Donanmanın yenilənməsi istiqamətin-
də görülən işlər barədə məlumat hesabatın əv-
vəlki bölmələrində təqdim edilmişdir.

Yanacaqdan həmçinin ASCO-nun balansında 
olan xüsusi texnika və avtonəqliyyat vasitələrin-
də istifadə olunur. Növbəti cədvəldə 2019-2021-
ci illər ərzində ASCO-nun avtonəqliyyat va-
sitələri tərəfindən istehlak olunmuş yanacağın 
miqdarı barədə məlumat təqdim olunmuşdur.

2019-2021-ci illər ərzində avtonəqliyyatda yanacağın 
istehlakı, ton:

Yanacağın növü 2019 2020 2021

Dizel  555 406 454

Benzin 507 355 385

2020-2021-ci illərdə ölkədə tətbiq edilən sərt ka-
rantin rejimi ilə əlaqədar, avtonəqliyyat vasitələ-
rindən istifadənin məhdudlaşdırılması, hesabat 
dövründə yanacaq istehlakının 2019-cu il ilə 
müqayisədə azalmasına səbəb olmuşdur. Bun-
dan əlavə, bu sahədə aparılan optimallaşdırma 
işləri çərçivəsində, 2021-ci ildə benzinlə işləyən 
14 ədəd köhnə nəqliyyat vasitəsi Gəmiçiliyin ba-
lansından silinmişdir. Ümumilikdə, 2019-cu il ilə 
müqayisədə 2021-ci ildə dizel yanacağının sər-
fiyyatında 22%, benzin yanacağının sərfiyyatın-
da isə 32% qənaət əldə edilmişdir.



117

ASCO həmçinin fəaliyyətində müxtəlif istehsa-
lat, texnoloji və inzibati məqsədlər üçün ener-
ji resursu olaraq, elektrik enerjisindən və təbii 
qazdan istifadə edir. 2019-2021-ci illər ərzində 
ASCO-da istehlak olunan elektrik enerjisi və tə-
bii qaz barədə məlumat aşağıdakı qrafiklərdə, 
ASCO üzrə ümumi enerji intensivliyi əmsalı isə 
növbəti cədvəldə təqdim olunmuşdur.
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2019-2021-ci illər üzrə enerji intensivliyi əmsalı (işçi  
sayına görə min kVt*saat elektrik enerjisindən istifadə):

 2019 2020 2021

ASCO üzrə  2.5 3.1 3.3

Göründüyü kimi, 2019-cu il ilə müqayisədə 2021-
ci ildə elektrik enerjisi istehlakı artmışdır ki, bu 
əsasən ASCO-nun yeni inzibati binasının istifa-
dəyə verilməsi, eləcə də zavodlarda gəmi təmiri 
və tikintisi işlərinin artması ilə əlaqədardır.

Son illər “Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavoduna 
təbii qaz təchizatında təzyiqin aşağı olması 

zavodun metal sexlərinin tam gücü ilə işləmə-
sində çətinliklər yaradırdı. 2020-ci ildə zavoda 
gələn təbii qaz xətlərinin yenilənməsi ilə, qazın 
təzyiqi artırılmışdır. Eyni zamanda, ASCO-nun 
yeni inzibati binasının isti su və istilik ilə təchi-
zatı təbii qazla çalışan qazanxanalar vasitəsi ilə 
təmin edilir ki, bu da 2021-ci ildə təbii qaz isteh-
lakının artmasına səbəb olmuşdur.

EMİSSİYALAR

İstixana effekti yaradan qaz (İEYQ) emissiya-
larının səbəb olduğu iqlim dəyişikliyi qlobal 
problemdir. Bununla əlaqədar, BMT tərəfindən 
Paris Sazişi qəbul edilmiş və Azərbaycan Res-
publikası da daxil olmaqla 173 ölkə tərəfindən 
sözügedən Saziş ratifikasiya olunmuşdur. Bu-
nunla əlaqədar, ölkəmiz 2030-cu ilə qədər is-
tixana effekti yaradan qazların emissiyası həc-
mini 1992-ci il ilə müqayisədə 35% azaltmağı 
qarşısına hədəf qoymuşdur.

Ölkənin iri gəmiçilik şirkəti olaraq, ASCO digər 
şirkətlərlə birgə bu təşəbbüsün icrasında öz rolu-
nu dərk edir və İEYQ emissiyalarına nəzarət olun-
ması, onların azaldılması istiqamətində müxtəlif 
tədbirlər həyata keçirir. Bura, gəmilərdə aşağı 
kükürdlü yüksək keyfiyyətli yanacaqdan və an-
tistatik yanacaq filterlərindən istifadə olunması, 
gəmi mühərriklərinə vaxtı-vaxtında texniki xid-
mətin göstərilməsi, eləcə də limanlarda müvafiq 
infrastruktur mövcud olduğu təqdirdə körpülərə 
yan alan gəmilərin mühərrikdən deyil, sahil elek-
trik şəbəkəsindən qidalanmasının təmin edilmə-
si və digər bu kimi tədbirlər aiddir.

Növbəti qrafiklərdə Gəmiçiliyin fəaliyyəti za-
manı havaya atılan emissiyaların miqdarı təq-
dim edilmişdir. Birbaşa emissiyaların həcmi, il 
ərzində yanacaq sərfiyyatına əsaslanaraq, Bey-
nəlxalq Dəniz Təşkilatı tərəfindən təqdim olun-
muş əmsallara uyğun olaraq hesablanmışdır. 
Dolayı emissiyalar isə müvafiq formullara uy-
ğun olaraq, elektrik enerjisinin sərfiyyatına 
əsasən hesablanmışdır.
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İEYQ emissiyalarına nəzarət sahəsində aparı-
lan işlər nəticəsində, 2019-cu il ilə müqayisədə 
2021-ci ildə Gəmiçilikdə birbaşa emissiyaların 
həcmində 1.8% azalma qeydə alınmışdır.

2019-2021-ci illər ərzində donanmaların fəaliyyəti  
nəticəsində atmosferə atılan emissiyaların həcmi, ton

Emissiya növü 2019 2020 2021

Karbon dioksidi (CO2) 236,160 240,863 231,887

Azot oksidi (NO2) 3,252 3,340 3,338

Karbon oksidi (CO) 1,258 1,297 1,307

Karbohidrogenlər (CH) 0.775 0.797 0.822

Bərk maddələr (PM) 0.262 0.281 0.286

Kükürd oksidi (SO2) 1,416 1,450 1,284

2019-2021-ci illər ərzində avtonəqliyyat vasitələrindən 
atmosferə atılan karbon dioksidi, ton

 2019 2020 2021

CO2 3,320 2,359 2,602

2019-2021-ci illər üzrə karbon intensivliyi əmsalı (işçi 
sayına görə CO2 ekvivalentində emissiyalar):

 2019 2020 2021

ASCO üzrə  28.0 30.0 28.8

YAŞIL ENERJİ

Qlobal iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə çərçivəsin-
də mühüm istiqamətlərdən biri müasir texno-
logiyalardan istifadə etməklə ənənəvi enerji re-
surslarının bərpa olunan – yaşıl enerji mənbələri 
ilə əvəz edilməsidir. Ölkəmizdə də bu sahəyə xü-
susi əhəmiyyət verilir və “Azərbaycan 2030: so-
sial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də tə-
miz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi hədəfi yer 
almışdır. Bu hədəfin, eləcə də Qlobal Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədlərinin icrasına töhfə verilməsi 
ASCO-nun daim diqqət mərkəzindədir.

ASCO tərəfindən dünyada baş verən elmi-tex-
noloji tərəqqi, gəmiçilik sahəsində tətbiq edilən 
innovasiyalar və müxtəlif yeniliklər, o cümlədən 
yaşıl enerjidən istifadə imkanları üzrə davamlı 
araşdırmalar aparılır, beynəlxalq təcrübə öyrənilir 
və müvafiq təşəbbüslərin Gəmiçilikdə tətbiqi im-
kanları dəyərləndirilir. Gəmiçiliyin müvafiq Sədr 
müavini ASCO üzrə elmi nailiyyətlər və rəqəmsal 
yeniliklər əsasında xidmət, texnologiya və pro-
seslərin tətbiq edilməsi istiqamətində innovativ 
inkişaf məsələləri ilə bağlı məsul şəxs təyin edil-
mişdir və bu sahədə ümumi nəzarəti həyata ke-
çirir. Eyni zamanda, Gəmiçilikdə bu istiqamətdə 
işlər ASCO-nun Texniki direktorunun texniki in-
novasiyalar və yeni texnologiyalar üzrə müavini 
və “Elmi-Texniki Şura” kollegial orqanı tərəfindən 
həyata keçirilir. Bundan əlavə, yeni gəmilərin 
layihələndirilməsi, eləcə də gəmilərin əsaslı tə-
miri zamanı innovativ həllərin, o cümlədən yaşıl 
texnologiyaların tətbiq edilməsi imkanları Xəzər 
Dəniz Nəqliyyat Layihə-Axtarış və Elmi-Tədqiqat 
İnstitutu tərəfindən də qiymətləndirilir. 

İnnovativ və yaşıl texnologiyaların tətbiq edil-
məsi istiqamətində məqsədəmüvafiq hesab 
olunan layihələr Gəmiçiliyin strateji tədbir-
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lər planına daxil edilir və bu layihələrin icrası  
ASCO-da təsis olunmuş “Layihələrin İdarəedil-
məsi Mərkəzi” kollegial orqanı tərəfindən nə-
zarətdə saxlanılır. 

Bundan əlavə, ASCO tərəfindən qeyd  
olunan istiqamətlərdə aşağıdakı tədbirlər 
həyata keçirilir: 

    Limanlarda gəmilərin sahil elektrik şəbəkə-
sindən qidalanması;

    Nəqliyyat donanmasının gəmilərində daha 
az emissiyalı yanacaq hesab olunan dizel ya-
nacağına mərhələli keçid;

    Gəmilərin konstruktiv quruluşu, texniki xü-
susiyyətləri və hava şəraiti nəzərə alınmaqla, 
daha az yanacaq sərfiyyatına imkan verən 
optimal sürət və marşrut xəttinin seçilməsi;

    Yeni gəmilərin istismara verilməsi, mövcud 
gəmilərin davamlı təmiri, onların mühərriklə-
rinə vaxtı-vaxtında texniki xidmətin göstəril-
məsi və yenilənməsi;

    Gəmilərdə ballast təmizləmə sisteminin qu-
raşdırılması və s. 

Eyni zamanda, ASCO-da rəqəmsallaşma və in-
novasiyalar sahəsində bir sıra istiqamətlər üzrə 
proqram və sistemlər tətbiq edilmişdir. Bu proq-
ram və sistemlər, eləcə də yuxarıda qeyd edilən 
tədbirlər haqqında ətraflı məlumat cari hesaba-
tın müvafiq bölmələrində təqdim edilmişdir.

NEFT DAĞILMALARI VƏ FÖVQƏLADƏ  
TƏDBİRLƏR

Maye yük daşımaları və yanacaq təchizatı za-
manı, dəniz səthinin neft və neft məhsulları ilə 
çirklənməsindən qorunması, ASCO-da hər il 
hazırlanan “Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə illik 
Tədbirlər Planı” və “Fövqəladə və Qəza halların-
da Ekoloji Təhlükəsizlik Proqramı” çərçivəsində 
müvafiq önləyici tədbirlər vasitəsilə təmin olu-
nur. Eyni zamanda, dənizə axıntıların qarşısının 
alınması məqsədilə, ASCO-nun gəmilərində 
atqı nöqtələrində plomblar quraşdırılmışdır. 
Mütəmadi olaraq, gəmi heyəti və ixtisaslaşmış 

sahil heyəti tərəfindən bu sahədə müvafiq si-
yasət, plan və prosedurlara uyğunluq yoxlanılır, 
təlim məşqləri keçirilir və nəticələri qeydiyya-
ta alınaraq, üzərində iş aparılır. Bundan əlavə, 
ASCO-nun gəmiləri “Bunker yanacağı ilə çirk-
lənmə nəticəsində vurulan zərərə görə mülki 
məsuliyyət ilə bağlı sığorta və digər maliyyə 
təminatı haqqında sertifikat”, həmçinin “Neftlə 
çirklənmədən vurulan zərərə görə mülki mə-
suliyyətin maliyyə təminatı haqqında şəhadət-
namə” ilə təmin edilmişdir.

2020-ci ildə Gəmiçiliyin ixtisaslaşmış ofşor do-
nanmasının 3 gəmisində göyərtədə yanacaq 
dağılması halı baş vermişdir. Bu hadisələr çox 
az riskli hallar olmuş və prosedura uyğun olaraq 
aparılan tədbirlər nəticəsində dənizə axıntı baş 
verməmişdir. 2021-ci ildə isə neft və neft məh-
sullarının dağılması halları baş verməmişdir.

GƏLƏCƏK PLANLAR

Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji idarəetmə 
ilə bağlı tədbirlər davamlı xarakter daşıyır və 
bu sahədə işlərin mütəmadi icrası mühümdür 
ki, növbəti illər ərzində də davam etdirilməsi 
nəzərdə tutulur.

2018-ci ildə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatına Üzv 
Dövlətlər üçün gəmilərdən atılan istixana qaz-
larının emissiyasının azaldılması üzrə ümumi 
prinsipləri, həmçinin qısamüddətli, ortamüd-
dətli və uzunmüddətli hədəfləri əhatə edən 
“Gəmilərin istixana qazlarının emissiyalarının 
azaldılmasına dair Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının 
İlkin Strategiyası” qəbul olunmuşdur. Bu çərçi-
vədə, strateji hədəflərə nail olunması məqsədilə, 
IMO tərəfindən “Yaşıl Səfər 2050” adlanan layihə 
təşəbbüsü irəli sürülmüş və layihə üzrə ayrı-ayrı 
ölkələrdə “Milli Tədbirlər Planı”nın hazırlanması 
zərurəti yaranmışdır. Bununla əlaqədar, “Mil-
li Tədbirlər Planı”nın hazırlanması məqsədilə, 
yaxın gələcəkdə ölkəmizin aidiyyəti qurumla-
rından ibarət İşçi Qrup yaradılacaqdır ki, ASCO 
da bu İşçi Qrupda iştirak etməyi və “Yaşıl Səfər 
2050” layihəsinə töhfə verməyi nəzərdə tutur.
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GRI 102: Ümumi açıqlamalar – Təşkilatın profili

102-1. Təşkilatın adı səh. 3

102-2. Əsas fəaliyyət, brendlər, məhsul və xidmətlər səh. 28

102-3. Təşkilatın qərargahının yerləşdiyi ünvan səh. 134

102-4. Əməliyyatların coğrafi ərazisi səh. 32-33

102-5. Mülkiyyətin xüsusiyyəti və təşkilati-hüquqi forması səh. 34-35

102-6. Xidmət göstərilən bazarlar səh. 32-33

102-7. Təşkilatın miqyası səh. 18-19, 32-33

102-8. Əməkdaşlar və digər işçilər üzrə məlumat səh. 86-87

102-9. Təşkilatın təchizat zənciri səh. 45

102-10. Təşkilatda və təchizat zəncirində baş vermiş 
əhəmiyyətli dəyişikliklər

Hesabat dövrü ərzində bu sahədə əhəmiyyətli dəyişiklik 
baş verməmişdir. 

102-11. Təşkilatda “ehtiyatlı yanaşma” prinsipi Gəmiçiliyin fəaliyyətində “Ehtiyatlı yanaşma” prinsi-
pinin əhatə dairəsinə düşən sahələr mövcud deyildir. 
ASCO elmi cəhətdən məqsədəuyğun hesab edilməyən, 
nəticələri qeyri-müəyyən olan və bərpa olunmayan 
zərərlə nəticələnə bilən fəaliyyət sahələrini və tədbirləri 
dəstəkləmir.

102-12. Təşkilat xarici təşəbbüslər Bütün hesabat boyu

102-13. Təşkilatın assosiasiyalarda üzvlüyü səh. 45

GRI 102: Ümumi açıqlamalar – Strategiya

102-14. Yüksək vəzifəli qərar qəbul edən şəxsin bəyanatı səh. 12-13

102-15. Əsas təsirlər, risklər və imkanların təsviri səh. 69-71

GRI 102: Ümumi açıqlamalar – Etika və düzgünlük

102-16. Təşkilatın dəyərləri, prinsipləri, standartları və etik 
davranış normaları

səh. 69-71

102-17. Etik məsələlər ilə əlaqədar məsləhət və müraciət 
mexanizmləri

səh. 71, 74

GRI 102: Ümumi açıqlamalar – İdarəetmə

102-18. İdarəetmə strukturu səh. 34-35

102-19. Səlahiyyətlərin ötürülməsi ASCO-nun İdarə heyətinin müvafiq üzvləri iqtisadi,  
sosial və ekoloji məsələlərə cavabdehdir.

102-20. İqtisadi, ekoloji və sosial mövzular üzrə rəhbərlik 
səviyyəsində məsuliyyət

Dayanıqlı İnkişaf Siyasətinin həyata keçirilməsi üzrə ali 
cavabdeh orqan ASCO-nun İdarə heyətidir. İdarə heyəti 
fəaliyyətin bütün aspektlərində müəyyən olunmuş 
dayanıqlı inkişaf siyasəti və onun prinsiplərinə riayət 
olunmasına nəzarət edir.

102-21. İqtisadi, ekoloji və sosial mövzulara dair maraqlı 
tərəflər ilə ali idarəetmə orqanı arasında mövcud olan 
konsultasiya

səh. 44-46

102-22. Ali idarəetmə orqanının və komitələrin tərkibi səh. 64-70

102-23. Ali idarəetmə orqanının sədri ASCO-nun ali idarəetmə orqanı Səhmdarların Ümumi 
Yığıncağıdır. Ümumi Yığıncağın səlahiyyətləri Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti və Azərbaycan İnvestisiya 
Holdinqi arasında bölüşdürülmüşdür. 
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102-24. Ali idarəetmə orqanının namizədliyi və seçilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 
səlahiyyətindədir.

102-25. Maraqların toqquşması Gəmiçiliyin “Biznes Etikası Məcəlləsi” maraqların 
toqquşması məsələsi ilə bağlı ASCO üzrə müvafiq 
qayda və görülməli olan tədbirləri müəyyən edir.

102-26. Məqsəd, dəyər və strategiyanın təyin 
olunmasında ali idarəetmə orqanının rolu 

səh. 24-25, 64

102-27. Ali idarəetmə orqanının kollektiv biliyi Gəmiçiliyin ali idarəetmə orqanı müvafiq səriştə və 
təcrübəyə malik nümayəndələrdən təşkil olunmuşdur. 
Müşahidə Şurası və onun Komitələrinin iclaslarında 
Gəmiçilik barəsində mütəmadi aidiyyəti məlumatlar 
bölüşülür və kollektiv bilik qorunub saxlanılır.

102-28. Ən yüksək idarəetmə orqanının fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi

səh. 67

102-29. İqtisadi, ekoloji və sosial təsirlərin 
müəyyənləşdirilməsi və idarə olunması 

Dayanıqlı İnkişaf Siyasəti çərçivəsində, Gəmiçiliyin İdarə 
heyəti hər hesabat dövrü ərzində iqtisadi, ekoloji və 
sosial aspektləri nəzarətdə saxlayır və idarə edir.

102-30. Risklərin idarəolunması prosesinin effektivliyi səh. 69-71

102-31. İqtisadi, ekoloji və sosial mövzulara baxılması Dayanıqlı İnkişaf Siyasəti çərçivəsində baxılır.

102-32. Ali idarəetmə orqanının dayanıqlı inkişaf hesaba-
tında rolu 

Dayanıqlı İnkişaf hesabatı təsdiq üçün Müşahidə Şurası-
na təqdim olunur.

102-33. Vacib məsələlər haqqında ali idarəetmə 
orqanının məlumatlandırılması 

Müşahidə Şurası, onun müvafiq Komitələrinin iclasları, 
Ümumi Yığıncağın səlahiyyətlərini həyata keçirən aidiy-
yəti dövlət orqanlarına məlumatların təqdim olunması 
vasitəsilə təmin edilir.

102-35. Ali idarəetmə orqanının və rəhbər şəxslərin mü-
kafatlandırma siyasəti 

Ali idarəetmə orqanının mükafatlandırılması siyasəti 
ASCO-nun səlahiyyətləri xaricindədir. Gəmiçiliyin rəhbər 
şəxslərinin mükafatlandırılması barədə məlumat isə 
Korporativ idarəetmə bölməsində təqdim olunmuşdur. 
səh. 67-68

102-36. Mükafatlandırmanı müəyyən edən proses səh. 67-68

GRI 102: Ümumi açıqlamalar – Maraqlı tərəflərlə münasibətlər

102-40. Maraqlı tərəf qruplarının siyahısı səh. 44

102-41. Kollektiv əmək müqavilələri səh. 83

102-42. Maraqlı tərəfləri müəyyən etmək və seçmək 
üçün əsas proseslər və üsullar

səh. 40-43

102-43. Maraqlı tərəflərin cəlb edilməsinə yanaşma səh. 40-43

102-44. Maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi nəticəsində qal-
dırılmış əsas mövzular və məsələlər

səh. 40-41

GRI 102: Ümumi açıqlamalar – Hesabatlılıq təcrübəsi 

102-45. Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına 
daxil olan müəssisələr 

Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları Gəmiçiliyin 
bütün struktur bölmələri və onun törəmə 
müəssisələrini əhatə edir.

102-46. Hesabatın məzmununun və mövzuların 
müəyyənləşdirilməsi 

səh. 40-43

102-47. Əhəmiyyətli mövzuların siyahısı səh. 41
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102-48. Əvvəlki hesabatlarda əks olunmuş məlumatların 
dəyişdirilməsi

səh. 113, 115

102-49. Hesabatlılıq üzrə baş vermis dəyişikliklər Ötən hesabat dövrü ilə müqayisədə hesabatın əhatə 
sahəsi və aspektlərin əhatə dairəsində əhəmiyyətli 
dəyişiklik baş verməmişdir.

102-50. Hesabat dövrü səh. 1, 12, 14

102-51. Ən son hesabatın tarixi səh. 12

102-52. Hesabatın dərc olunma tezliyi səh. 12

102-53. Hesabat və hesabatın məzmunu ilə bağlı 
yaranmış suallar üçün əlaqə vasitəsi 

səh. 134

102-54. Hesabatın GRI standartlarına uyğun olaraq 
hazırlanması iddiası

səh. 40

102-55. GRI məzmun indeksi səh. 122-129

102-56. Müstəqil audit səh. 130-131

GRI 103: İdarəetməyə yanaşma

103-1. Əhəmiyyətli mövzular və onların hüdudlarının izahı səh. 40-41

103-2. İdarəetməyə yanaşma və onun komponentləri səh. 64-65

103-3. İdarəetməyə yanaşmanın qiymətləndirilməsi səh. 67-68

GRI 201: İqtisadi fəaliyyət

201-1. Əldə edilmiş birbaşa iqtisadi dəyər və onun pay-
laşdırılması

səh. 54-55

201-3. Müəyyən edilmiş imtiyazlar planı üzrə öhdəliklər 
və digər təqaüd planları 

ASCO-da DSMF-ə ödənişlər Azərbaycan Respublikasının 
Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir.

GRI 202: Bazarda mövcudluq

 202-2. Yerli əhalidən olan rəhbərliyin payı səh. 87

GRI 203: Dolayı iqtisadi təsirlər

203-1. İnfrastruktur sərmayələri və dəstəklənən xidmətlər səh. 55, 59, 60

203-2. Əhəmiyyətli dolayı iqtisadi təsirlər səh. 41 

GRI 204: Satınalma təcrübələri

204-1. Yerli təchizatçılara xərclənən vəsaitlərin ümumi 
büdcəyə nisbəti 

səh. 45

GRI 205: Anti-korrupsiya

205-1. Korrupsiya riski üzrə qiymətləndirilmiş 
əməliyyatlar 

səh. 74-75

205-2. Anti-korrupsiya siyasət və prosedurları üzrə keçi-
rilmiş təlim və kommunikasiya 

səh. 74-75

205-3. Qeydə alınmış korrupsiya halları və bu halların 
qarşısını almaq üçün həyata keçirilmiş tədbirlər

Hesabat dövrü ərzində korrupsiya halı qeydə 
alınmamışdır. 

GRI 206: Anti-rəqabət davranışı 

206-1. Sağlam olmayan rəqabət davranışları, 
etimadsızlıq və monopoliya təcrübələri üzrə hüquqi
tədbirlər

ASCO 100% səhmləri dövlətə məxsus gəmiçilik şirkətidir 
və hər hansı qeyri-sağlam rəqabət davranışı, etimadsızlıq 
və ya monopoliya halları mövcud deyildir.

GRI 207: Vergi

207-1. Vergiyə yanaşma səh. 55
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207-2. Vergi idarəçiliyi, nəzarət və risklərin idarə edilməsi səh. 55, 69-70

207-3. Maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi və vergi ilə 
bağlı narahatlıqların idarə edilməsi

səh. 55

GRI 301: Materiallar

301-1. İstifadə olunan materiallar, həcm və ya çəki ilə Əsas fəaliyyət sahələrində istifadə olunan materiallar 
(yanacaq və sürtkü materialları, su və s.) hesabatda 
açıqlanmışdır. Digər həcmi az olan materiallar 
əhəmiyyətlilik nəzərə alınmaqla daxil edilməmişdir.

301-2. Təkrar istifadə olunan materiallar Hesabat dövrü ərzində təkrar istifadə olunan 
materiallar olmamışdır.

GRI 302: Enerji

302-1. Təşkilat üzrə enerji sərfiyyatı səh. 115-116

302-3. Enerji intensivliyi əmsalı səh. 117

302-4. Enerji sərfiyyatının azaldılması səh. 115-117

302-5. Satılmış məhsulların və xidmətlərin enerjiyə 
tələbatında azalma 

səh. 115-116

GRI 303: Su və əlaqədar tullantılar

303-1. Sudan ortaq resurs kimi birgə istifadə səh. 114-115

303-2. Suyun axıdılması ilə bağlı yaranan təsirlərin 
idarə edilməsi

səh. 114-115

303-3. Suyun çəkilməsi səh. 114-115

303-4. Suyun axıdılması səh. 114-115

303-5. Suyun istehlakı səh. 114-115

GRI 304: Biomüxtəliflik

304-1. Qorunan və yüksək biomüxtəliflik dəyəri olan 
ərazilərdə və ya bitişik ərazilərdə mövcud olan 
əməliyyat sahələri

ASCO-nun fəaliyyəti qorunan və ya yüksək biomüxtəlif-
lik dəyərinə malik olan əraziləri əhatə etmir.

304-2. Əməliyyatların, məhsulların və xidmətlərin 
biomüxtəlifliyə ciddi təsirləri

ASCO-nun fəaliyyəti qorunan və ya yüksək biomüxtəliflik 
dəyərinə malik olan əraziləri əhatə etmir.

304-4. Əməliyyat sahələrində Beynəlxalq Təbiəti 
Qoruma İttifaqının Qırmızı Siyahısına düşmüş 
növlərin mövcudluğu

Hesabat dövründə, ASCO-nun fəaliyyət göstərdiyi 
ərazilərdə Beynəlxalq Təbiəti Qoruma İttifaqının Qırmızı 
Siyahısına düşmüş heyvan və ya bitki növləri mövcud 
deyildir.

GRI 305: Emissiyalar

305-1. İstixana effekti yaradan qazların (İEYQ) 
birbaşa emissiyası (Sahə 1) 

səh. 120

305-2. İstixana effekti yaradan qazların (İEYQ) 
dolayı emissiyası (Sahə 2) 

səh. 120

305-4. İEYQ emissiyalarının intensivlik əmsalı səh. 120

305-5. İEYQ emissiyalarında azalmalar səh. 19, 117, 120,

305-7. NOx, SOx və digər əhəmiyyətli emissiyalar səh. 120

GRI 306: Tullantılar 

306-1. Tullantıların əmələ gəlməsi və tullantılarla 
bağlı yaranan əhəmiyyətli təsirlər

səh. 113-114
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306-2. Tullantılarla bağlı yaranan əhəmiyyətli 
təsirlərin idarə edilməsi

səh. 113-114

306-3. Əmələ gələn tullantılar səh. 113

306-4. Utilizasiyadan uzaqlaşdırılan tullantılar səh. 113

306-5. Utilizasiyaya yönləndirilən tullantılar səh. 113

GRI 307: Ətraf mühit üzrə uyğunluq

307-1. Ekoloji qanun və təlimatlarla uyğunsuzluq Hesabat dövrü ərzində müvafiq hallar aşkar 
edilməmişdir.

GRI 308: Təchizatçıların ətraf mühit üzrə qiymətləndirilməsi

308-2. Təchizat zəncirində mənfi ekoloji təsirlər və 
görülən tədbirlər 

Hesabat dövrü ərzində təchizat zəncirində əhəmiyyətli 
mənfi təsirlər aşkar edilməmişdir.

GRI 401: Məşğulluq

401-1. Yeni işə götürülən işçilər və işçi dövriyyəsi səh. 78, 86-87

401-2. Müvəqqəti və yarımştat işçilərə təklif olunmayan, 
lakin tamştat işçilərə təqdim olunan əlavə ödəmələr, 
güzəştlər və imtiyazlar 

Tamştat işçilərə tətbiq olunan bütün əlavə ödənişlər, 
güzəştlər və imtiyazlar müvəqqəti və yarımştat işçilərə 
də şamil olunur.

GRI 402: İşçi və rəhbər əlaqələri

402-1. Əməliyyat dəyişiklikləri ilə bağlı minimal 
bildiriş müddətləri 

səh. 83

GRI 403: Əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlığı

403-2. İstehsalat zədələrinin növləri və əmsalları, itirilmiş 
iş günləri, peşə xəstəlikləri, iş yerində olmama əmsalı 
və iş yerində ölüm hadisələri 

səh. 108

403-3. Peşə ilə əlaqədar qəza və ya xəstəliyə tutulma eh-
timalı yüksək olan işçilər 

səh. 103

403-4. Həmkarlar İttifaqı ilə formal razılaşmalarda 
əhatə olunan sağlamlıq və təhlükəsizlik mövzuları  

Həmkarlar İttifaqı ilə bağlanılmış Kollektiv Müqavilədə 
əməkdaşların sağlamlığı və təhlükəsizliyi ilə bağlı ətraflı 
məsələlər əhatə olunub.

GRI 404: Təlim və təhsil

404-1. Bir əməkdaşın payına düşən illik təlim saatları səh. 81

404-2. İşçi bacarıqlarının artırılması və keçid üzrə təlimlər səh. 80-81

404-3. Müntəzəm fəaliyyət və karyera inkişafı üzrə 
gözdən keçirilmiş işçilərin faizi 

səh. 80, 87

GRI 405: Müxtəliflik və bərabər imkanlar

405-1. İdarəetmə orqanlarının və işçilərin müxtəlifliyi səh. 86-87

GRI 406: Ayrı seçkiliyin olmaması 

406-1. Ayrı-seçkilik hadisələri və onların qarşısını almaq 
üçün görülmüş tədbirlər 

Hesabat dövrü ərzində müvafiq hadisələr aşkar 
edilməmişdir. səh. 83

GRI 407: Assosiasiya azadlığı və kollektiv müqavilələr

407-1. Fəaliyyət çərçivəsində assosiasiya azadlığını və 
kollektiv müqavilələrin istifadəsi haqqını risk altına salan 
əməliyyatlar və təchizatçılar  

Hesabat dövrü ərzində müvafiq hallar aşkar edilməmişdir.
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GRI 408: Uşaq əməyi  

408-1. Uşaq əməyinin istismarı üzrə yüksək riskli 
əməliyyatlar və təchizatçılar 

Hesabat dövrü ərzində müvafiq hallar aşkar edilməmişdir.

GRI 409: Məcburi əmək

 409-1. Məcburi əməyin istismarı üzrə yüksək riskli 
əməliyyatlar və təchizatçılar 

Hesabat dövrü ərzində müvafiq hallar aşkar edilməmişdir.

GRI 410: Təhlükəsizlik təcrübələri 

410-1. Təhlükəsizlik işçilərinin insan haqları üzrə siyasət 
və prosedurlar üzrə təlim keçməsi 

Mühafizə işçiləri üçün işə qəbul zamanı müvafiq 
təlimlər, o cümlədən insan haqları siyasəti və prosedur-
ları üzrə təlimlər təşkil edilir.

GRI 411: Yerli xalqların hüquqları

411-1. Yerli xalqların haqlarının pozulması insidentləri Hesabat dövrü ərzində müvafiq hallar aşkar edilməmişdir.

GRI 412: İnsan hüquqlarının qiymətləndirilməsi

412-1. İnsan haqlarının pozulması və təsirləri üzrə gözdən 
keçirilmiş və qiymətləndirilmiş əməliyyatlar 

Hesabat dövrü ərzində müvafiq hallar qeydə 
alınmamışdır.

412-2. İnsan haqları siyasəti və prosedurları üzrə işçilərin 
təlimatlandırılması 

səh. 71, 74

GRI 413: Yerli icmalar

413-2. Yerli icmalara mövcud və potensial 
əhəmiyyətli mənfi təsirlərin qiymətləndirilməsi 

Hesabat dövrü ərzində müvafiq hallar aşkar edilməmişdir.

GRI 414: Təchizatçıların sosial qiymətləndirilməsi

414-2. Təchizat zəncirində mənfi sosial təsirlər və 
görülən tədbirlər 

Hesabat dövrü ərzində müvafiq hallar aşkar edilməmişdir.

GRI 415: İctimai siyasət 

415-1. Siyasi xarakterli ödənişlər və fəaliyyət Hesabat dövrü ərzində müvafiq hallar aşkar edilməmişdir.

GRI 416: Müştəri sağlamlığı və təhlükəsizliyi

416-1. Məhsul və xidmət kateqoriyalarının sağlamlıq və 
təhlükəsizlik təsirləri üzrə qiymətləndirilməsi 

ASCO tərəfindən sağlamlığa və təhlükəsizliyə mənfi 
təsir edən xidmətlər təqdim olunmur. 

416-2. Məhsul və xidmətlərin sağlamlıq və təhlükəsizlik 
tələblərinə cavab verməməsi halları 

Hesabat dövrü ərzində müvafiq hallar aşkar edilməmişdir.

GRI 417: Marketinq və etiketləmə 

417-2. Məhsul və xidmətlər üzrə məlumatlandırma və 
etiketləmə tələbləri ilə uyğunsuzluq halları 

Hesabat dövrü ərzində müvafiq hallar aşkar edilməmişdir.

417-3. Marketinq kommunikasiyalarında 
uyğunsuzluq halları 

Hesabat dövrü ərzində müvafiq hallar aşkar edilməmişdir.

GRI 418: Müştəri məxfiliyi

418-1. Müştəri konfidensiallığının pozulması və müştəri 
məlumatlarının itirilməsinə dair əsaslandırılmış şikayətlər 

Hesabat dövrü ərzində müvafiq hallar aşkar edilməmişdir.

GRI 419: Sosial-iqtisadi uyğunluq

419-1. Sosial və iqtisadi sahədə qanun və qaydalar ilə 
uyğunsuzluq halları  

Hesabat dövrü ərzində müvafiq hallar aşkar edilməmişdir.

GRI standartları və açıqlamalar (göstəricilər) SƏHİFƏ / QEYD
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MÜSTƏQİL ƏMİNLİK BƏYANNAMƏSİ

MÖVZUNUN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ 
VƏ TƏSVİRİ

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (bun-
dan sonra “Şirkət”) razılığı ilə biz, Əminlik Tapşırı-
ğına Dair Beynəlxalq Standartlara uyğun Şirkətin 
2020-2021-ci illər üzrə Dayanıqlı İnkişaf haqqında 
Hesabatında (bundan sonra “Hesabat”) açıqlanmış 
əhəmiyyətli dayanıqlılıq göstəricilərinə dair (bun-
dan sonra “Mövzu”) məhdud əminlik tapşırığını 
(bundan sonra “Tapşırıq”) yerinə yetirdik. 

MEYARLARIN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

Hesabatlılıq üzrə Qlobal Təşəbbüsün dayanıqlı 
inkişaf sahəsində hesabatların hazırlanması stan-
dartları (bundan sonra “GRI Standartları”) və He-
sabatın “Hesabat haqqında” bölməsində göstə-
rilmiş qeyri-maliyyə hesabatlarının hazırlanması 
üzrə digər prinsiplər Şirkət tərəfindən hesabatlılıq 
meyarları (bundan sonra “Meyarlar”) kimi qəbul 
olunmuşdur. Əminlik tapşırığımızın məqsədini 
nəzərə alaraq bu meyarları uyğun hesab edirik.

ŞİRKƏTİN MƏSULİYYƏTİ

Şirkətin rəhbərliyi meyarların müəyyən olunma-
sına və bütün əhəmiyyətli aspektlərin meyarlara 
uyğun olaraq təqdim edilməsinə görə məsuliyyət 
daşıyır. Bu məsuliyyətə saxtakarlıq və ya səhv nə-
ticəsində əhəmiyyətli təhriflərin qarşısını almaq 
məqsədilə Mövzunun hazırlanması üçün müva-
fiq daxili nəzarətin təşkili, tətbiqi və saxlanması; 
münasib hesabat prinsiplərinin seçilməsi və tət-
biqi; mövcud şəraitə uyğun olan ölçmə metodları 
və qiymətləndirmələrin istifadə edilməsi daxildir.

BİZİM MƏSULİYYƏTİMİZ

Bizim məsuliyyətimiz, əldə etdiyimiz dəlillərə 
əsaslanaraq Mövzunun təqdim edilməsi ilə bağlı 
rəy bildirməkdir.

Əminlik tapşırığı “Tarixi Maliyyə Məlumatlarının 
Auditindən və Rəylərindən Başqa Etibarlılıq Tə-
chizatı üzrə Beynəlxalq Standart” (bundan son-
ra “ISAE 3000”) Beynəlxalq Standartına (yeni-
dən baxılmış) uyğun olaraq həyata keçirilmişdir.  
ISAE 3000, Mövzunun bütün əhəmiyyətli aspekt-
lər baxımından Meyarlara uyğun olaraq təqdim 
edilib-edilməyəcəyinə və Hesabatda əks etdirilə-
cəyinə dair məhdud zəmanət əldə etmək üçün 
fəaliyyətimizi planlaşdırmağı və yerinə yetirməyi 
tələb edir. Seçilən prosedurların təyinatı, vaxtı və 
miqyası, saxtakarlıq və ya yol verilən səhv nəticə-
sində əhəmiyyətli təhrif riskinin qiymətləndiril-
məsi də daxil olmaqla, qərarımızdan asılıdır. 

Hesab edirik ki, əldə etdiyimiz dəlillər məhdud 
əminlik rəyimizə əsas yaratmaq üçün kifayət və 
uyğundur.

MÜSTƏQİLLİYİMİZ VƏ KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT

Biz müstəqillik prinsiplərinin və Mühasiblər üçün 
Beynəlxalq Etika Standartları Şurası tərəfindən 
qəbul edilmiş Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəl-
ləsinin (IESBA) tələblərinə əməl etdiyimizi, eləcə 
də Tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün lazımi səriştə 
və təcrübəyə malik olduğumuzu təsdiqləyirik. 

Biz 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartını 
(ISQC 1) tətbiq edirik və müvafiq olaraq etik tələb-

“ Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
rəhbərliyi və maraqlı tərəflərinə
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lərə, peşə standartlarına və tətbiq olunan qanuni və 
tənzimləyici tələblərə uyğunluqla bağlı sənədləşdi-
rilmiş siyasət və prosedurlar daxil olmaqla hərtərəfli 
keyfiyyətə nəzarət sistemini tətbiq edirik.

YERİNƏ YETİRİLMİŞ İŞİN XÜLASƏSİ

Məhdud əminlik tapşırığı çərçivəsində yerinə yeti-
rilən prosedurların təyinatı, vaxtı və miqyası kifayət 
qədər əminlik tapşırığı ilə müqayisədə daha məh-
duddur. Buna görə də, məhdud əminlik tapşırığı 
nəticəsində daha aşağı əminlik səviyyəsi əldə edi-
lir. Prosedurlarımız əldə olunan məhdud əminliyin 
əsasında nəticənin formalaşması üçün həyata ke-
çirilmişdir və kifayət qədər əminliyin alınması üçün 
tələb olunan bütün dəlilləri nəzərə almır. 

Prosedurlarımızın mahiyyətini və miqyasını təyin 
edərkən rəhbərliyin daxili nəzarətinin effektivli-
yini nəzərə alsaq da, əminlik öhdəliyimiz daxili 
nəzarət sistemlərinə dair zəmanət vermək üçün 
nəzərdə tutulmamışdır. Prosedurlarımıza nəzarət 
sisteminin test olunması və ya informasiya texno-
logiyaları sistemləri daxilində məlumatların aq-
reqasiyası və ya hesablanması ilə bağlı prosedur-
lar daxil edilməmişdir.

Məhdud əminlik tapşırığı ilk növbədə Mövzunun 
və əlaqəli məlumatların hazırlanması üzrə məsul 
şəxslərə sorğuların edilməsi, habelə analitik və di-
gər müvafiq prosedurların yerinə yetirilməsindən 
ibarətdir.

Yerinə yetirdiyimiz prosedurlar 
aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:

    Şirkətin dayanıqlı inkişaf sahəsində qaydaları, 
fəaliyyəti, iş nəticələri və müvafiq hesabatların 
hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyan rəh-
bərliyinin nümayəndələri ilə müsahibələr, 

    Şirkətin dayanıqlı inkişaf sahəsində qaydaları, 
fəaliyyəti, iş nəticələri və müvafiq hesabatlara 
aid olan əsas sənədlərin təhlili,

    Şirkətin fəaliyyət istiqamətinə oxşar beynəlxalq 
miqyasda seçilmiş şirkətlərin hesabatlarının təhlili, 

    Şirkətin 2020 və 2021-ci illər üzrə dayanıqlı inki-
şaf sahəsində qaydaları, fəaliyyəti, tədbirləri və 
iş nəticələrinə dair seçilmiş daxili və xarici nəşr-
lərin təhlili,

    Yuxarıda təsvir olunmuş prosedurlar əsasında 
əhəmiyyətli problemlərin müəyyən edilməsi və 
onların Hesabatda əks etdirilməsinin təhlili, 

    Məlumatların düzgün toplanılması, hazırlan-
ması, müqayisə edilməsi və əks etdirilməsini 
qiymətləndirmək məqsədilə insan resursları, 
ətraf mühit və sosial investisiyalara dair əsas 
göstəricilər üzrə məlumat nümunələrinin, elə-
cə də məlumat toplama proseslərinin təhlili,

    Şirkətin Hesabatda göstərilmiş dayanıqlı inki-
şaf sahəsində qaydaları, fəaliyyəti, tədbirləri və 
iş nəticələrinə dair məlumatları təsdiq etmək 
və bununla əlaqədar audit dəlilləri toplamaq 
məqsədi ilə Şirkətin Dəniz Nəqliyyat Donanma-
sı, Xəzər Dəniz Neft Donanması və Bibiheybət 
Gəmi Təmiri Zavodundan sübut üçün ilkin mə-
lumatların toplanılması, 

    Dayanıqlı inkişaf sahəsində Mövzunun və onun 
hazırlanma prosesinin Şirkətin istifadə etdiyi 
prinsiplərə uyğunluğun qiymətləndirilməsi, 

    Mövzunun açıqlanmasının GRI Standartlarının 
“Əsas” Tətbiqetmə səviyyəsinə uyğunluğunun 
qiymətləndirilməsi.

 
Aparılan işlər çərçivəsində tələb olunan digər 
əlavə prosedurlar da həyata keçirilmişdir.

Nəticə
Yerinə yetirdiyimiz prosedurlar və əldə etdiyimiz 
sübutlar nəticəsində, Mövzunun bütün əhə-
miyyətli aspektlər baxımından ədalətli şəkildə 
təqdim olunmadığını hesab etməyə səbəb olan 
heç bir fakt qarşımıza çıxmamışdır.

Bakı, Azərbaycan
8 aprel 2022-ci il
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DAYANIQLI İNKİŞAF HAQQINDA HESABAT 2020-2021
İXTİSARLAR (ABREVİATURALAR)

ASCO / Gəmiçilik / Cəmiyyət – “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

AİH – Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi

ABS – American Bureau of Shipping (Amerika 
Gəmiçilik Bürosu)

ADDA – Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

ADK – Azərbaycan Dənizçilik Kolleci

BGTZ – “Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavodu

BGZ – Bakı Gəmiqayırma Zavodu

BIMCO – The Baltic and International Maritime 
Council (Baltik və Beynəlxalq Dəniz Şurası)

BMT – Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

COSO – “Treadway” Komissiyasının Sponsor Təşkilatları 
Komitəsi (Committee of Sponsoring Organization)

DİM – Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri

DND – Dəniz Nəqliyyat Donanması

DP – Dynamic Positioning (Dinamik Mövqe Saxlama 
Sistemi)

EBITDA – Earnings before interest, taxes, depreciation, 
and amortization (faiz, vergi və amortizasiya hesablan-
mazdan əvvəlki mənfəət)

EKB – Ehtiyat Kadrlar Bazası

GRI – Global Reporting Index (Qlobal Hesabatlılıq 
Standartları)

XDND – Xəzər Dəniz Neft Donanması

XDNLA ETİ – Xəzər Dəniz Nəqliyyat Layihə-Axtarış və 
Elmi-Tədqiqat İnstitutu

XFQ – Xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

İEYQ – İstixana effekti yaradan qazlar 

İXİ – İstehsalat Xidmətləri İdarəsi

IEC – International Electrotechnical Commission  
(Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya)

IFRS – International Financial Reporting Standards 
(Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları)

ILO – International Labour Organisation (Beynəlxalq 
Əmək Təşkilatı)

IMO – International Maritime Organisation (Beynəlxalq 
Dəniz Təşkilatı)

ISM – International safety management  
(Təhlükəsizliyin beynəlxalq idarəetmə sistemi)

ISO – International organization for standardization 
(Beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatı)

KPI – Key performance indicators (Fəaliyyətin  
Səmərəlilik Göstəriciləri)

MARPOL – International convention for the prevention 
of pollution from ships (Dəniz çirklənməsi əleyhinə 
konvensiya)

MTK – Mənzil-Tikinti Kooperativi

OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment 
Series (İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi)

OPEC – Organization of the Petroleum Exporting 
Countries (Neft ixrac edən ölkələr Təşkilatı)

PFK – Peşəkar Futbol Klubu

PM – Plant Maintenance (Təmirin planlaşdırılması)

QAIP – Keyfiyyətin təminatı və inkişaf proqramı (Qua-
lity assurance and improvement program)

SOLAS – Safety of life at sea (Dənizdə həyat  
təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq konvensiya)

STCW – International convention on standards of 
training, certification and watchkeeping for seafarers 
(Təlimləndirmə standartları, Sertifikatlaşma və  
Növbəçəkmə üzrə Beynəlxalq Konvensiya)

TBNM – Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu

TKİS – Təhlükəsizliyin Keyfiyyətli İdarəetmə Sistemi

TRACECA – Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia 
(Avropa–Qafqaz–Asiya Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi)

TTM – Təlim və Tədris Mərkəzi

ZGTTZ – “Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodu

ZQYL – “Zığ” Quru Yük Limanı
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