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Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat Naziri
cənab ZĐYA MƏMMƏDOVA

Hörmətli cənab Nazir,
Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin bir qrup təmsilçilərinin dəmir yolu nəqliyyatında
sərnişindaşınmanın təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə müraciətini Sizə təqdim edirik.
Qoşma:
1.
2.

Müraciət (4 səh.)
"ELS" Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin dəmir yolunda sərnişin daşıma
sisteminin təkmilləşdirilməsi təklifi (4 səh.)

Hörmətlə, Đradə Yaqubova
“ELS” Müstəqil Araşdırmalar
Mərkəzinin rəhbəri

Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat Naziri
cənab ZĐYA MƏMMƏDOVA

Hörmətli cənab Nazir!
Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin bir qrup təmsilçiləri olaraq dəmir yolu nəqliyyatında
sərnişindaşınmanın təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Sizə müraciət edirik.
Ölkəmizdə hər gün on minlərlə sərnişini mənzil başına çatdıran ictimai nəqliyyatda
sərnişinlərin təhlükəsiz və rahat hərəkətinin təşkilinə böyük diqqət yetirilir, bu istiqamətdə
müvafiq hüquqi baza yaradılıb və müəyyən tədbirlər həyata keçirilir.
Bununla belə sərnişinlərə xidmət səviyyəsini artırmaq məqsədilə bəzi islahatların
aparılmasını zəruri edən amillərə diqqətinizi cəlb etməyə qərar verdik. Belə ki,
sərnişindaşınmadakı rahatçılığın artırılması, insanların özlərini daha sərbəst və rahat hiss
etmələri naminə son illərdə bir çox ölkələrin dəmir yolu nəqliyyatında sərnişinlərin cinsindən
asılı olaraq qadın və kişilərin kupelərdə ayrıca yerləşdirilməsi tətbiq edilir və nəinki “kişi” və
“qadın” kupeləri, hətta “kişi” və “qadın” vaqonları təşkil olunur.
Azərbaycanda bu günə olan vəziyyətə görə qatarlarda sərnişinlər, xüsusən də qadınlar
belə seçim imkanından məhrumdurlar. Aparılan araşdırmalar və ictimai müzakirələr göstərilən
məqamın qadınlar, həmçinin kişilər üçün narahatçılığı, bəzi ailələrdə isə müəyyən
problemlərin yaranmasına səbəb olduğunu aşkarlamış, qadınların dəmir yolu qatarlarının kupe
və xüsusən də SV vaqonlarında ayrıca, yalnız qadın sərnişinlərlə bir kupedə yol getmək
imkanının yaradılması zəruriliyini müəyyən etmişdir (Bakının dəmir yolu və avtobus
vağzallarında keçirilmiş sorğuların nəticələri əlavə olunur). Hətta qadın sərnişinlərin bir qismi
məhz bu səbəbi, yəni yad kişi ilə bir kupedə gecə tək qalmaq ehtimalını nəzərə alaraq qatarla
rahat səyahət əvəzinə narahat yuxusuz avtobus səfərini seçmək məcburiyyətində olduqlarını
bildirmişlər.
Azərbaycan Respublikasında dəmir yolunun hərtərəfli inkişafını, əhalinin daşımalara olan
tələbatının daha dolğun ödənilməsini, həmçinin milli adət-ənənələrimizə uyğun olaraq qadınkişi birgəliyindən yaranan psixoloji gərginliyin aradan qaldırılmasını təmin etmək məqsədilə
bu sahədə idarəetmənin daha da təkmilləşdirilməsi və görülən işlərin səmərəliliyinin
artırılması siyasətinin həyata keçirilməsini üçün aparılan araşdırmalar və ictimai müzakirələrin
nəticələrini nəzərə alaraq və “Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun 16
saylı maddəsinin 1-ci bəndini (“Daşıyıcı sərnişinin təhlükəsizliyini, ona lazımi xidmət
şəraitinin yaradılmasını, ... təmin etməlidir”) əsas tutaraq təklif edirik:
1. Qadın sərnişinlərin Azərbaycan Respublikası dəmir yolunda ayrıca səfər etmələri
məqsədilə “qadın” kupeləri təşkil edilsin
2. “Qadın” kupelərinə biletlərin satışı yalnız könüllülük əsasında, yəni qadınların istədiyi
halda həyata keçirilsin;

3. Cinsi fərq nəzərə alınmaqla elektron bilet satışının təşkilinin hazırki mərhələdə texniki
cəhətdən mümkün olmadığını nəzərə alaraq, "ELS" Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin
təklif etdiyi üsulun tətbiq edilməsi məsələsinə baxılsın (Əlavə olunmuş sənəddə);
4. Qarışıq və “qadın” kupelərində gediş qiyməti eyni olsun;
5. “Qadın” kupelərinin təşkili haqqında əhalinin xəbərdar edilməsi işi təşkil edilsin.

Hörmətli Ziya müəllim!
Cəmiyyətimizdə qadınlara olan böyük hörmət, milli ənənələrimiz, Azərbaycan ailəsinin
əsasını təşkil edən mövcud əxlaq qaydaları, islami dəyərlər ictimai nəqliyyatımızda rahat və
təhlükəsiz xidmətin təkmilləşdirilməsi məqsədilə cinsindən asılı olaraq ayrıca səfərlərin təşkili
məsələsini aktual edir. Odur ki, müraciətimizin diqqətdən kənarda qalmayacağına inanır,
tərəfimizdən hər hansı köməkliyin göstərilməsinə hər an hazır olduğumuzu bildiririk.
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