2012-ci ildə Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyasının fəaliyyəti barədə
MƏLUMAT
2007-ci ildən fəaliyyətə başlamış Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyasının
(DMAA) vəzifələri və hüquqları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 aprel
2007-ci il tarixli 565 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əsasnamə ilə müəyyən
edilib.
Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq DMAA 2012-ci il ərzində Mülki
aviasiya sahəsinin beynəlxalq təşkilatları, xarici dövlətlərin aviasiya orqanları,
mülki aviasiya subyektləri və Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanları və əsas etibarilə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlıq edərək müəyyən iş aparıb:
- Avropa Mülki Aviasiya Konfransının (ECAC) və Beynəlxalq Mülki
Aviasiya Təşkilatının (ICAO) müşavirələrində iştirak edərək, təşkilatların
rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlərdə Dağlıq Qarabağın hava məkanının istifadəsi ilə
bağlı Azərbaycanın mövqeyini adı çəkilən qurumlara çatdırmışıq;
- mülki aviasiya sahəsinə aid olan Monreal Konvensiyasına qoşulmaq
məqsədi ilə daxili normativ-hüquqi aktların göstərilən Konvensiyaya
uyğunlaşdırılması üzrə iş aparmışıq;
- ABŞ-ın “Wicks Group” hüquq şirkəti ilə birgə aviasiya sahəsinin normativ
hüquqi aktlarının müvafiq standartlara uyğunlaşdırılmasının 2-ci mərhələsi il
boyu davam edib. Bununla bağlı may ayında ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton
şəhərində Azərbaycan-ABŞ iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının işində iştirak
etmişik.
- Aviasiya təhlükəsizliyinin təmini sahəsində yoxlamaların keçirilməsinə
dair Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO) Universal proqramına
əsasən, 11-18 aprel tarixlərində Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ICAO
tərəfindən auditin keçirilməsini təşkil etmişik. Auditin nəticələri ICAO tərəfindən
əsas etibarilə qənaətbəxş hesab edilib;
- aparılan uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətin nəticəsində Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 24 aprel tarixli 613 nömrəli Fərmanı ilə
“Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Proqramı” və “Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi Qaydaları” sənədləri təsdiq edilib. Sözügedən Fərmanın və müvafiq
olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 10 may tarixli
120s nömrəli Sərəncamının icrasının təmin olunması ilə bağlı DMAA tərəfindən
2012-ci il 21 may tarixli 12 nömrəli Əmr verilib.
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 692
nömrəli Fərmanının (“İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə”) icrası ilə əlaqədar DMAA tərəfindən
2012-ci il 25 sentyabr tarixdə 19 nömrəli Əmr verilib. Əmrə əsasən, idarələrarası
elektron dövriyyə çərçivəsində elektron sənəd mübadiləsini həyata keçirəcək
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məsul şəxslər müəyyən edilib. Bununla yanaşı, sözügedən Əmrdə digər aidiyyəti
məsələlər də öz əksini tapıb;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 13 iyul tarixli 685 və
2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanlarının (müvafiq olaraq
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması və sözügedən Agentliyin
Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi barədə) icrası ilə bağlı DMAA tərəfindən 2012-ci
il 8 oktyabr tarixdə 20 nömrəli Əmr verilib. Bu Əmrə əsasən, sözügedən Agentlik,
onun tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzləri və müvafiq dövlət qurumları ilə
əlaqələndirici əməkdaşlar və aidiyyəti məsələlər müəyyən olunub;
- 17-20 iyul tarixlərində mülki aviasiya sahəsində istifadə edilən qaydaların
Avropa standartlarına uyğunluğu ilə bağlı DMAA-da EASA tərəfindən audit
keçirilib;
- “Mülki aviasiya uçuşlarının təhlükəsizliyi” adlı TRACECA/EASA
layihəsinin təqdimatı məqsədilə sözügedən təşkilatla birgə 12-15 noyabr
tarixlərdə DMAA-nın qiymətləndirilməsi keçirilib;
- Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO) “Uçuşların təhlükəsizliyinin
davamlı audit-monitorinqi üzrə universal Proqram”ının (USOAP CMA) işində
iştirak üzrə memorandumun imzalanmaya hazırlanması ilə bağlı prosedurların
həyata keçirilməsi davam etdirilib. Auditlər müvəffəqiyyətlə nəticələnsə də,
hesabatlarda bəzi tövsiyələr yenidən təkrar edilib. Bu tövsiyələr əsas etibarilə
DMAA strukturunun təkmilləşdirilməsini, maddi təminatın yaxşılaşdırılmasını,
müfəttişlərin uçuş fəaliyyəti ilə bağlı ödəmələrinin şəffaflığının təmin edilməsini
əks etdirir. Bu, korrupsiya ilə mübarizədən və etik amillərdən irəli gəlir;
mülki aviasiya sahəsini əhatə edən “Azərbaycanın Aviasiya
Qaydaları”nın bölmələrini və Təlimatları beynəlxalq standartlara uyğunlaşdıraraq
yenidən təsdiq etdikdən sonra aviaşirkətlərdə tətbiqini davam etdirmişik;
- müəyyən olunmuş prosedurların həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq Qərarı ilə “Qəbələ” hava limanına
beynəlxalq status verilib;
- 2010-2011-ci illər ərzində bütün uçuş heyətlərindən (ekipaj üzvlərindən)
imtahan qəbul edilib və beynəlxalq nümunələrə uyğun 2012-ci il ərzində (11 ay)
239 yeni şəhadətnamə verilib;
- 125 agentlik və müəssisəyə Uyğunluq Sertifikatları verilib (sertifikatların
qüvvədə olma müddətinin uzadılması da daxil olmaqla);
- 12 hava gəmisinə Dövlət Qeydiyyatı haqqında Sertifikat verilib;
- DMAA-nın inzibati şöbələrinin işçiləri aviasiyanın müxtəlif sahələri üzrə
ixtisaslarını artıraraq 30 beynəlxalq sertifikat alıblar;
- Azərbaycan Respublikasının “Dövlət rüsumu haqqında” Qanununun
29.14-cü və 29.15-ci maddələrinə əsasən, sertifikatlaşdırma fəaliyyəti və
icazələrin rəsmiləşdirilməsi müqabilində 10 ay ərzində dövlət büdcəsinə
1251169,20 manat rüsum (2012-ci ilin yekununa görə gözlənilən vəsait –
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1501403 manat) keçirmişik ki, bu da DMAA aparatının saxlanılması xərclərindən
90% (789652 manat) çoxdur.
- cari il ərzində DMAA-nın Kollegiya iclaslarında mülki aviasiya sahəsi ilə
bağlı bir çox məsələlər müzakirə olunaraq, işlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində
müvafiq qərarlar qəbul edilib;
- 2012-ci il aprelin 16-da Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Hindistan Respublikasının Hökuməti arasında Hava əlaqəsi
haqqında Saziş imzalanıb;
- Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO) Hava əlaqələrinə dair
danışıqların aparılması üzrə 5-ci Konfransı (ICAN/2012) 2012-ci ilin 08-10
dekabr tarixlərində Ciddə şəhərində (Səudiyyə Ərəbistanı) keçirilib. Konfransda
68 dövlət iştirak edib. Konfrans zamanı Azərbaycan Respublikası Dövlət Mülki
Aviasiya Administrasiyasının nümayəndə heyəti ICAO Şurasının Prezidenti
cənab R.K. Qonzaleslə görüşüb;
- Konfrans çərçivəsində 12 dövlətin nümayəndə heyətləri ilə rəsmi
danışıqlar aparılıb. Hava əlaqəsi haqqında 3 Hökumətlərarası Saziş ekspertlər
səviyyəsində paraflanıb (Qambiya, Səudiyyə Ərəbistanı və Braziliya ilə).
- Aşağıdakı dövlətlərin aviasiya hakimiyyətləri ilə 9 Protokol və müvafiq
sənədlər imzalanıb: Kanada, Səudiyyə Ərəbistanı, Qambiya, Braziliya, Koreya
Respublikası, Çexiya Respublikası, Avstraliya, Malayziya, Vyetnam.
- cari ildə Qırğız Respublikasının və İraqın Mülki Aviasiya
Administrasiyalarının Baş direktorları ilə görüşlər keçirilib və müvafiq sənədlər
imzalanıb (Bişkek və Bakı şəhərlərində);
- Azərbaycan Respublikasının Avropa Mülki Aviasiya Konfransına (ECAC)
üzvlüyünün 10 illiyi münasibəti ilə 13-16 mart tarixlərində sözügedən təşkilatın
Prezidenti cənab Katalin Radu və İcraçı Katibi cənab Salvatore Şikitano dəvət
əsasında Respublikamıza səfər ediblər. Qeyd olunan rəhbər şəxslər DMAA-nın,
habelə mülki aviasiya subyektlərinin cari və perspektiv fəaliyyəti ilə yaxından
tanış olublar;
- cari ildə DMAA nümayəndə heyəti ECAC-ın yüksək səviyyəli
müşavirələrində - Baş direktorların 138-ci müşavirəsində və 33-cü Plenar
Sessiyada iştirak edib;
- Bakıda DMAA-nın ofisində Çin Xalq Respublikası, Macarıstan, Fransa və
Latviya səfirləri ilə görüşlər keçirilib;
- sentyabrın 13-də DMAA nümayəndə heyəti Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı
Assosiasiyası (IATA) tərəfindən Astana şəhərində təşkil olunmuş Beynəlxalq
aviasiya forumunda iştirak edib;
- may ayında Azərbaycan Respublikasının Milli Aviasiya Akademiyasına
IATA tərəfindən təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə daşınması üzrə regional
tədris mərkəzi statusu verilib;
- iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan–ABŞ birgə hökumətlərarası
komissiyanın üçüncü iclası (aprel ayı) çərçivəsində DMAA ilə ABŞ-ın Ticarət və
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İnkişaf Agentliyi arasında qrant sazişi imzalanıb. Qrantın ayrılması Azərbaycanın
Aviasiya
Qaydalarının
ICAO-nun
və
ABŞ-ın
Federal
Aviasiya
Administrasiyasının standartlarına uyğunluğun təmin edilməsinin təşkilində
DMAA-ya texniki yardımın ikinci fazasına başlamağa imkan verib;
- cari ildə Azərbaycan daşıyıcılarının təyinatları həyata keçirilib (Xarici İşlər
Nazirliyi vasitəsilə yazılı bildiriş göndərilməsi və Qarşılıqlı anlaşma haqqında
Memorandumlarda qeydlər aparılması yolu ilə) – cəmi 51: onlardan milli
aviadaşıyıcı “Azərbaycan Hava Yolları” QSC 14 müqavilə xəttinə, “Turan Air” 7
hava xəttinə, “Silk Way Airlines” yük aviadaşıyıcısı 2, “Silk Way West Airlines”
şirkəti isə 28 hava xəttinə təyin olunub;
- həmçinin DMAA 27 aviaşirkətin təyinatını qəbul edib, onlardan 19 Rusiya
aviaşirkətləridir;
- hava əlaqəsi haqqında 8 Saziş Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti vasitəsilə razılaşdırılaraq qarşı tərəfə göndərilmək üçün Xarici İşlər
Nazirliyinə təqdim edilib.
2012-ci il ərzində DMAA-nın əməkdaşları EU TRACECA Civil Aviation
Project II layihəsinə dair aşağıdakı tədbirlərdə iştirak ediblər:
- EC-TRACECA II Layihəsi Təşkilat Komitəsinin iclası (14-16 fevral ; Kiyev
şəhəri / Ukrayna);
- EC-TRACECA II Layihəsi Təşkilat Komitəsinin iclası (12 sentyabr; Astana
şəhəri / Qazaxıstan);
- EASA-da EC-TRACECA II Layihəsi üzrə iclas (11 oktyabr; Köln/
Almaniya);
- “Reyslərin enişinə imtina, reyslərin ləğv edilməsi yaxud uzun müddətli
saxlanılması (reglament (ЕС) 261/2004” (23-25 oktyabr; Kiyev şəhəri / Ukrayna);
- “Tədrisin idarə olunması və tədrisə ehtiyacın qiymətləndirilməsi” (22-26
oktyabr; Tiflis şəhəri / Gürcüstan);
- “TRACECA/EASA mülki aviasiya uçuşlarının təhlükəsizliyi” Layihəsinin
təqdimatı məqsədi ilə Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə Avropa Agentliyi Nümayəndə
Heyətinin tanışlıq səfəri (12-15 noyabr; Bakı şəhəri / Azərbaycan).
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