Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsinin 2015-ci il ərzində fəaliyyətinə dair
HESABATI
I. Ümumi hissə
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi və onun strukturuna daxil olan
gömrük orqanları 2015-ci ildə öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasını, Gömrük Məcəlləsini, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərman və
sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarını, Komitə sədrinin
30 yanvar 2012-ci il tarixli 01/04 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 2012-2016-cı illər üzrə inkişafına dair Fəaliyyət
Planı”nı və gömrük işini tənzimləyən digər normativ-hüquqi aktları işdə rəhbər tutaraq
tərtib olunmuş iş planı əsasında qurmuşdur.
Hesabat dövründə milli iqtisadiyyatın stimullaşdırılması, dövlətimizin iqtisadi
siyasətindən irəli gələn aidiyyatı vəzifələrin icrası, Azərbaycan Respublikasının gömrük
sərhədindən malların və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsi qaydalarına riayət olunmasının
təmin edilməsi, ticarət-iqtisadi münasibətlərdə gömrük tənzimlənməsi vasitələrinin tətbiqi,
gömrük ödənişlərinin alınaraq dövlət büdcəsinə köçürülməsinin təmin olunması, valyuta
nəzarətinin həyata keçirilməsi, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması və daxili bazarın
qorunması, gömrük nəzarətinin təşkili və möhkəmləndirilməsi, gömrük işi sahəsində
cinayətlər və digər hüquqpozmalar ilə mübarizə, narkotik vasitələrin və psixotrop
maddələrin qeyri-qanuni keçirilməsi hallarının qarşısının alınması, informasiyakommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, kadr
hazırlığının artırılması, beynəlxalq əlaqələrin inkişaf etdirilməsi sahəsində zəruri işlər
görülmüşdür.
İlk növbədə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi prosesinə önəm verərək
müvafiq normativ-hüquqi aktların hazırlanması işi davam etdirilmiş və Beynəlxalq
Konvensiyaların müddəaları nəzərə alınmaqla, gömrük nəzarəti və rəsmiləşdirilmə
prosedurlarının yeni normalara uyğunlaşdırılması, proqressiv gömrük alətlərinin milli
səviyyədə istifadə olan qaydalara transformasiya edilməsi, gömrük işinin həyata
keçirilməsi məsələlərini tənzimləyən prosedurların daha da rasionallaşdırılması məqsədi ilə
bəzi qaydalara əlavələr edilmiş, eləcə də yeni normativ sənədlər hazırlanaraq, müvafiq
qaydada təsdiq edilmişdir. Hesabat dövründə aşağıda qeyd olunan gömrük işinə dair
müvafiq işlər həyata keçirilmişdir.

II. Büdcə gəlirləri-xərcləri və maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi.
Hesabat ilində “Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Gömrük Komitəsi üçün 2014-cü il ilə müqayisədə 80 milyon manat və ya 5,3 faiz artımla
müəyyən edilmiş 1 milyard 590 milyon manat büdcə proqnozunun bölgüsü Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Dövlət Gömrük Komitəsi
tərəfindən hazırlanaraq təsdiq olunmuşdur. İllik büdcə proqnozu Komitə tərəfindən ərazi
və ixtisaslaşdırılmış gömrük idarələri arasında bölüşdürülmüş, aylar üzrə yerinə yetirilməsi
mütəmadi olaraq nəzarətə götürülmüşdür. 2015-ci il üzrə illik büdcə proqnozu faktiki
olaraq 1 milyard 591,91 milyon manat məbləğdə yerinə yetirilmiş, toplanan gömrük vergi
və rüsumlarının dövlət büdcəsinə köçürülməsi təmin olunaraq, nəticə etibarı ilə proqnoza
100,12 faiz əməl edilmişdir.
Bununla yanaşı Dövlət Gömrük Komitəsinin struktur bölmələri tərəfindən 2015-ci il
ərzində sərhəddə “İcazə” blanklarının verilməsinə görə 9,87 milyon manat məbləğində
dövlət rüsumu toplanaraq dövlət büdcəsinə köçürülməsi təmin olunmuşdur.
Eyni zamanda 2015-ci il ərzində Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsinə nəqliyyat
vasitələrinə uyğunluq sertifikatının verilməsi üçün olunmuş müraciətlərə əsasən verilmiş
uyğunluq sertifikatlarına görə 148,04 min manat həcmində dövlət rüsumu toplanaraq
dövlət büdcəsinə köçürülmüşdür.
Gömrük orqanları tərəfindən idxal mallarına tətbiq olunan gömrük vergi və
rüsumlarına görə vergi növləri üzrə toplanan gömrük ödənişlərinin dövlət büdcəsinə
köçürülməsi barədə məlumatlar mütəmadi olaraq Komitənin rəsmi internet saytına daxil
edilmişdir. Dövlət büdcəsinə köçürülmüş vəsaitlər haqqında Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi ilə üzləşmə aktı tərtib edilərək təsdiqlənmiş, həmçinin Dövlət Gömrük
Komitəsi üzrə büdcə proqnozunun icrası barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, Maliyyə Nazirliyinə, Dövlət Statistika Komitəsinə
mütəmadi olaraq məlumatlar verilmişdir.
Eyni zamanda 2016-cı il və növbəti üç il üçün proqnozlaşdırılan dövlət büdcəsi
gəlirlərinin layihəsinin hazırlanması məqsədi ilə geniş iqtisadi təhlillər aparılmış və
müvafiq təkliflər Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilmiş, nəticə
etibarı ilə Dövlət Gömrük Komitəsi üçün 2016-cı il üzrə 1 milyard 590 milyon manat
həcmində büdcə proqnozu müəyyən edilmişdir.
Komitənin Mərkəzi aparatı və Komitənin strukturuna daxil olan gömrük orqanlarının
2015-ci il üçün büdcə və büdcədənkənar vəsaitlərinin xərc smetaları Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılaraq təsdiq edilmiş, gömrük orqanlarına
və aidiyyəti xəzinədarlığa təqdim olunmuşdur.
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"Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
kotirovka prosedurları keçirilərək onların yekun protokolları Azərbaycan Respublikasının
Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinə təqdim edilmişdir.
2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin saxlanılması üçün
təsnifata uyğun olaraq, xərc maddələri üzrə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
tərəfindən büdcə vəsaiti ayrılmış və xərclənməsinə nəzarət təmin edilmişdir.
Hesabat dövründə Xaçmaz Gömrük İdarəsinin “Yalama” və Tovuz Gömrük
İdarəsinin “Böyük-Kəsik” gömrük postlarında dəmiryolu vasitəsi ilə daşınan yük
vaqonlarının yoxlanılması üçün HCVT 60-29 markalı yoxlama baxış sistemlərinin
avadanlıqları quraşdırılmış, dəmiryolu xətləri çəklimiş və rentgen nəzarət məntəqələri
tikilmişdir.
Eyni zamanda Qəbələ rayonunun ərazisində təsdiq olunmuş layihə smeta sənədləri
əsasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının kompleks
tikintisi üzrə əsaslı tikinti - quraşdırma işlərinə başlanılmış və hal-hazırda işlər davam
etdirilməkdədir.
Hesabat ilində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin strukturuna
daxil olan Enerji Gömrük İdarəsinə yeni inzibati binanın tikintisi üçün torpaq sahəsi
ayrılmış və aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılaraq texniki şərtlər alınmış, inzibati binanın
yeni tikintisi üçün eskiz layihəsi və baş plan təsdiq edilmiş və layihə-smeta sənədlərinin
hazırlanmasına başlanmışdır.
Mütəmadi olaraq gömrük orqanları texniki ləvazimatlar, geyim dəstləri, zəruri
avadanlıqlar və inventarlarla təchiz edilmişlər. Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət
İdarəsinin Mərkəzi Hospitalında müayinə-müalicə işləri təkmilləşdirilmiş, göstərilən tibbi
xidmətlərin çeşid və keyfiyyəti daha da yaxşılaşdırılmış, zəruri olan ən müasir tibb
avadanlıqlar ilə hospital təchiz olunmuşdur.
III. Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi ilə razılaşdırılmış təkliflər nəzərə
alınmaqla, əlavə dəyər vergisi (ƏDV) üzrə idxal mallarına tətbiq edilən bir sıra lüzumsuz
azadolmaların ləğvini nəzərdə tutan “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində
dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 20.10.2015-ci il tarixli 1384IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu təsdiq edilmiş, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10.03.2015-ci il tarixli 62 nömrəli qərarı ilə ölkə
ərazisinə idxal edilən “Dəmir filizinin hasilatından polad istehsalına qədər bütün
mərhələləri əhatə edən polad istehsalı kompleksinin tikintisi üçün layihə çərçivəsində
«Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təsdiqedici
sənədləri əsasında idxal olunan mal və avadanlıqlar» ƏDV-dən azad olunmuş, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları
3

üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” 22 aprel 1998-ci il tarixli 91 nömrəli
qərarında dəyişiklik edilməsi barədə 10.06.2015-ci il tarixli 264 nömrəli qərarına əsasən
“Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirlitinin təsdiqedici
sənədinə əsasən, Mingəçevir Yüksək Texnologoiyalar Parkının rezidenti olan hüquqi şəxs
yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər tərəfindən gömrük
rüsumlarından azad olunmaqla idxal edilən qurğuların, hissə və ləvazimatların xarici
iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə Siyahısı” idxal zamanı idxal
gömrük rüsumlarından azad edilmişdir.
Həmçinin 2015-ci il ərzində Komitə tərəfindən bir sıra normativ-hüquqi aktların
layihələri hazırlanmış və rəyə təqdim olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların müəyyən
səbəblərdən gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi mümkün olmadıqda (gömrük
məqsədləri üçün lazım olan sənədlər çatışmadıqda, mallara dair gömrük ödənişlərinin
ödənilməsi təmin edilməsi mümkün olmadıqda və s. hallarda), həmin malların tam gömrük
rəsmiləşdirilməsi başa çatanadək malların müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru
altında yerləşdirilməsi işini nizama salmaq məqsədi ilə “Malların müvəqqəti saxlanca
götürülməsinə dair akt” forması işlənib hazırlanmış və Dövlət Gömrük Komitəsinin 10
aprel 2015-ci il tarixli, 100/056 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsindən və onun tətbiqi ilə bağlı normativ
hüquqi aktlardan irəli gələrək, gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən gömrük
nəzarətinin həyata keçirilməsi üzrə hərəkətlərin yerinə yetirilməsi zamanı sənədləşdirmə
işlərinin yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədilə nümunəvi Protokol forması işlənərək
Komitə sədrinin 27.04.2015-ci il tarixli, 100/069 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
“Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən ölmüş şəxslərin,
tabutdakı meyitlərin və urnadakı küllərin gömrük rəsmiləşdirilməsinə dair Metodiki
Tövsiyə” işlənib hazırlanmış və Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin 31 avqust 2015-ci il
tarixli 100/112 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin “Azərbaycan Respublikasının Gömrük
Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş Dövlət Gömrük Komitəsinin normativ-hüquqi aktlarının
layihələrinin hazırlanması, qəbul edilməsi və Məcəllədən irəli gələn tədbirlərin həyata
keçirilməsi haqqında” 29.01.2014-cü il tarixli, 100/014 nömrəli sərəncamının 6-cı bəndinə
uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi Kollegiyasının 04
may 2015-ci il tarixli, 100/03/001 və 100/03/002 nömrəli qərarları ilə müvafiq olaraq
“Ümumi risklərin idarə edilməsi Qaydaları” və “Gömrük orqanları sistemində risklərin
idarə edilməsi sisteminin tətbiqi qaydaları və formaları” Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyindən qeydiyyatdan keçərək qüvvəyə minmişdir.
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Komitə sədrinin 06.08.2015-ci il tarixli 100/106 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq
“Risk profillərinin hazırlanması və məlumat mübadiləsi işinin təşkilinə dair metodiki
göstəriş” təsdiq olunmuşdur.
İctimaiyyəti gömrük işi sahəsində qüvvədə olan qanunvericilik aktları ilə daha
operativ surətdə məlumatlandırmaq məqsədi ilə yeni qəbul edilmiş normativ-hüquqi
aktların Komitənin internet saytında yerləşdirilməsi təmin edilmişdir.
IV. Tarif tənzimlənməsi və valyuta nəzarəti.
Hesabat dövründə Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sisteminin (VAİS) qüsursuz
fəaliyyətinin təmin olunması üçün aidiyyəti qanunvericilik aktları ilə mövcud gömrük
ödənişlərinin dərəcələrində və XİFMN-də edilən hər hansı dəyişikliklərin vaxtında həmin
sistemdə əks etdirilməsi işi həyata keçirilmişdir.
2015-ci il ərzində müvəkkil banklar tərəfindən edilən müraciətlərə müvafiq olaraq
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin apardığı reyestrə daxil olmaq üçün
banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının müraciətlərinə baxılması” Qaydasına
müvafiq olaraq 3 müvəkkil bankın hesabat sənədləri təhlil edilməklə reyestrə salınmışdır.
Valyuta məzənnələri haqqında gündəlik məlumatlar operativ şəkildə Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankından XML formatda qəbul edilmiş və avtomatik olaraq
Dövlət Gömrük Komitəsinin mərkəzləşdirlmiş məlumat bazasında və rəsmi internet
saytında yerləşdirilməsi təmin edilmişdir.
Hesabat dövrü ərzində “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin
və
ya
digər
əmlakın
leqallaşdırılmasında,
terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi,
ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop
maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının
aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin
(ərazilərin) siyahısı”na edilən dəyişikliklər barədə məlumatlar aidiyyəti üzrə gömrük
sərhəd buraxılış orqanlarına göndərilmiş və müvafiq olaraq ərazi və ixtisaslaşdırılmış
gömrük idarələri tərəfindən zəruri məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə və Komitəyə dərhal göndərilməsinə
gündəlik nəzarət edilmiş, həmçinin fiziki şəxslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin gömrük
sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçirilməsi barədə aidiyyatı məlumatlar qanunvericiliklə
nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına və Mərkəzi Bank
yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi və digər dövlət orqanları ilə
əməkdaşlıq davam etdirilmiş, həmin orqanlardan alınan qiymət məlumatları, habelə
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respublikanın istehlak bazarında qiymət səviyyələrinin dəyişilməsinə müvafiq olaraq
idxalda mühüm əhəmiyyət kəsb edən malların orta bazar topdansatış, habelə pərakəndə
satış qiymətləri üzərində müşahidələrin aparılması və nəticələrinin təhlil edilməsi təşkil
olunmuş, beləliklə istehlak bazarında qiymətlərin səviyyəsi üzərində daim monitorinq
aparılmışdır.
Eyni zamanda 2015-ci il ərzində neft konsorsiumları ilə işləyən şirkətlərin
müraciətlərinə əsasən “Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında” Sazişlər üzrə işləyən podratçı və
subpodratçı şirkətlərə “İdxal-ixrac rüsum və vergilərindən azad olma haqqında”
sertifikatlar təqdim olunmuşdur.
Bununla yanaşı Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 98-ci maddəsinə
əsasən Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış və sahibkarlıq
sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinə müvafiq qaydada daxil edilmiş
yoxlama planına əsasən hesabat dövründə 8 xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçısının gömrük
auditi aparılmışdır. Aparılmış gömrük auditləri nəticəsində 124 587.57 manat məbləğində
gömrük ödənişlərinin ödənilməməsi faktları aşkar olunmuş və həmin məbləğin dövlət
büdcəsinə köçürülməsi məqsədilə müvafiq tədbirlər görülmüşdür.
Məlumat üçün bildiririk ki, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların
dayandırılması haqqında” 20 oktyabr 2015-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının
Qanununa müvafiq olaraq audit yoxlamaları 01.11.2015-ci il tarixdən etibarən iki il
müddətinə dayandırılmışdır.
V. Gömrük nəzarətinin təşkili.
2015-ci il ərzində gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi «bir pəncərə» prinsipinə
uyğun olaraq təmin edilmişdir.
Ərazi və ixtisaslaşmış gömrük idarələrində istismarda olan texniki nəzarət
vasitələrinin səmərəli istifadə edilməsi və malların gömrük sərhədindən sürətlə keçidi işi
təşkil edilmiş, il ərzində mövcud olan texniki nəzarət vasitələrində yaranmış müxtəlif
nasazlıqlar və çatışmamazlıqlar barədə məlumatlara dərhal reaksiya verilmiş, mövcud
sahələr üzrə aidiyyəti mütəxəssislər dəvət edilməklə həmin çatışmamazlıqlar operativ
surətdə aradan qaldırılmışdır.
2015-ci il ərzində iki gömrük orqanı arasında daşınan malların və nəqliyyat
vasitələrinin mexaniki-elektron kilidlərlə bağlanaraq təyinat gömrük orqanına
göndərilməsi işi VAİS vasitəsi ilə həyata keçirilmişdir. Hesabat dövründə Mobil gömrük
bölmələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində iki gömrük orqanı
arasında yük daşıyan 114817-dən artıq nəqliyyat vasitəsinin üzərinə mexaniki-elektron
kilid (GPS) bağlanaraq təyinat yerinə çatdırılmışdır. Həmin nəqliyyat vasitələrinin
müəyyən olunmuş marşrut xətti üzrə hərəkəti Komitənin Mərkəzinin əməkdaşları
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tərəfindən “GPS monitorinq” sistemi vasitəsi ilə müntəzəm olaraq müşahidə altında
saxlanılmış, marşrutdan çıxma və digər pozuntu hallarının qarşısı operativ şəkildə
alınmışdır. Belə ki, avtomobillərlə və texniki nəzarət vasitələri ilə təmin olunmuş
əməkdaşlar Hədəf Mərkəzindən verilən məlumatlar əsasında marşrut xəttindən çıxan və ya
müəyyən olunmamış yerlərdə uzun müddət ərzində dayanan nəqliyyat vasitələrinin
dayanmalarının səbəblərini araşdıraraq müvafiq tədbirlər həyata keçirmişlər. Hesabat
dövründə Hədəf Mərkəzi tərəfindən 234-dən artıq yük avtomobilinin marşrut xəttindən
çıxması və çıxma cəhdləri faktı aşkarlanmış və həmin yük avtomobilləri operativ tədbirlər
görülməklə marşrut xəttinə qaytarılmışdır.
Mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük ərazisinə gətirilməzdən və ya aparılmazdan
əvvəl onlara dair məlumatların qabaqcadan gömrük orqanlarına təqdim edilməsi işini
təmin etmək məqsədilə ilk əvvəl “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
və “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti arasında dəmir yolu nəqliyyatı
vasitəsilə daşınan yüklər, sərnişinlər, o cümlədən, ixracatçılar və idxalatçılara (məsul
şəxslər) dair məlumatların gömrük ərazisinə gətirilməzdən və gömrük ərazisindən
aparılmazdan əvvəl mübadiləsinə dair müqavilə sözügedən qurumlar tərəfindən
imzalanmışdır. Dəniz nəqliyyatı vasitəsilə daşınan mallar və nəqliyyat vasitələri barədə
həmin səpkidə müqavilənin bağlanması işini təmin etmək məqsədilə “Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarəti Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət edilmişdir.
2015-ci ildə I Avropa Oyunlarının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar xarici ölkələrdən
gələcək şəxslərin Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə ilkin qaydada tanış
olmalarını təmin etmək məqsədilə yeni normativ-hüquqi aktların müddəaları əsasında həm
azərbaycan, həm də ingilis dilində “Gömrük məlumat kitabçası” hazırlanaraq müvafiq
qaydada Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinə göndərilmiş, habelə
bu kitabçalar mətbəə üsulu ilə çap olunaraq Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinə
göndərilmişdir.
Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası arasında 06, 07, 08, 20, 21 qrup
üzrə malların sadələşdirilmiş qaydada keçirilməsinin təmin edilməsi məqsədilə “Federal
Gömrük Xidməti (Rusiya Federasiyası) və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsi arasında müəyyən növ mallara münasibətdə gömrük nəzarətinin nəticələrinin
qarşılıqılı tanınması haqqında Protokol” müvafiq qaydada imzalanmışdır.
“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ildə fəaliyyəti haqqında
hesabatın Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində müzakirəsi zamanı deputatlar
tərəfindən irəli sürülmüş təklif və tövsiyələrin” 20-ci bəndində göstərilmiş təklif və
tövsiyələrə uyğun olaraq, ölkə ərazisinə tərkibində genetik modifikasiya olunmuş
orqanizmlər olan genetik material və məhsulların idxalının qarşısının alınması məqsədi ilə
həmin mallar üzərində gömrük nəzarətinin gücləndirilməsi və gömrük ekspertizasının
həyata keçirilməsi məqsədi ilə Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsində GMO
7

labotaroriyası yaradıldığı və ölkə ərazisinə idxal olunan yeyinti məhsullarında, toxumlar
və başqa əkin materiallarında, yem məhsullarında GMO elementlərinin aşkar edilməsi üzrə
ekspertizaların aparılması işi həyata keçirilmişdir.
Laboratoriya ekspress test zolaqlar metodu və real zaman miqyasında metodu üçün
avadanlıqlar, test dəstləri və laboratoriya mebeli ilə təchiz olunmuş, GMO analizlərinin
aparılması üçün dəqiq nəticələrinin əldə edilməsi məqsədi ilə “GMO laboratoriyalara dair
tələblər” sənədi hazırlanaraq məlumatlandırma məqsədi ilə aidiyyəti gömrük orqanlarına
göndərilmişdir. Gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində ölkə ərazisinə idxal olunan
tərkibində genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlər olan genetik material və məhsulların
aşkar olunması məqsədi ilə ekspress PCR avadanlığı, analiz üçün test dəstləri və
ləvazimatlar əldə olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası sərhədindən keçən dəmir yolu vaqonlarının yoxlanılması
üçün və gömrük nəzarətinin daha da səmərəliliyinin və operativliyinin sürətləndirilməsi
məqsədilə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən “Smiths Heimann” şirkətinin 2 ədəd HCVT
markalı yoxlama baxış sistemlərinin Xaçmaz Gömrük İdarəsinin “Yalama” və Tovuz
Gömrük İdarəsinin “Böyük- Kəsik” gömrük postlarında qurulması işi başa çatmaq üzrədir.
Dəmir yolu xətti üzərində yoxlama baxış sistemlərinin istifadəyə yönəldilməsi üçün
inşa edilmiş yeni dəmir yolu xətlərinin istismara verilməsi məsələsinə baxılması məqsədilə
müvafiq məktubla “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Cəmiyyətinə müraciət olunmuşdur.
Türkiyə Respublikasının Balıkəsir və ona yaxın olan Kutahya, Bursa, İzmit
Bandırma, Çanaqqala, Berqama, Akhisar, Manisa, İnebol, qaraböyük və qastanomi
bölgələrində toyuqlar arasında pataloji quş qripi (H5N1) xəstəliyinin yayıldığını nəzərə
alaraq, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Baytarlıq
Xidmətinin 05.05.2015-ci il tarixli, 27/1-355 nömrəli və 06.05.2015-ci il tarixli, 27/1-359
nömrəli məktublarına əsasən Türkiyə Respublikasından toyuq, toyuq əti məhsulları və
damazlıq yumurtaların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsinin
qarşısının alınması məqsədilə səlahiyyətləri çərçivəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi
üçün aidiyyəti gömrük orqanlarına müvafiq qaydada göstəriş məktubu göndərilmişdir.
İran İslam Respublikasının Mazandaran əyaləti ərazisində toyuqlar arasında pataloji
quş qripi (H5N1) xəstəliyinin yayıldığını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Baytarlıq Xidmətinin 22.06.2015-ci il tarixli, 27/S-12
nömrəli sərəncamına əsasən cari ilin 22 iyun tarixindən İran İslam Respublikasından diri
quş, quşçuluq məhsulları, habelə damazlıq yumurtaların Azərbaycan Respublikası ərazinə
idxalının müvəqqəti dayandırılması məqsədilə səlahiyyətləri çərçivəsində tədbirlərin
həyata keçirilməsi üçün aidiyyəti gömrük orqanlarına müvafiq qaydada göstəriş məktubu
göndərilmiş, eyni zamanda İran İslam Respublikasında baş vermiş donuz qripinin
yayılması ilə əlaqədar ölkəmizdə bu xəstəliyə qarşı profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Respublika Sanitariya-Karantin
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Müfəttişliyinin 09.12.2015-ci il tarixli 42 nömrəli məktubu sərhəd gömrük orqanlarına
göndərilmiş və xəstəliyə şübhəli bilinən şəxslər haqqında məlumatların dərhal Respublika
Sanitariya-Karantin Müfəttişliyinə və Dövlət Gömrük Komitəsinə məlumatların ötürülməsi
məktubda qeyd edilmişdir.
Türkiyə Respublikasının Van, İqdır, Sinop, Kars, Çorum bölgələrində və risk
zonasına yaxın olan Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Amasiya, Samsun, Ardahan, Ağrı və
Ərzurum bölgələrində diri heyvanların və heyvandarlıq məhsullarının Azərbaycan
Respublikası ərazisinə idxalına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulduğu barədə Azərbaycan
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 27.11.2015-ci il tarixli 27/1-1322 nömrəli
və 30.11.2015-ci il tarixli, 01/27-08-1660 nömrəli məktubları aidiyyəti gömrük orqanlarına
göndərilmiş, habelə qeyd olunan ərazilərdən diri heyvan və heyvandarlıq məhsullarının
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsinin qarşısının alınması
məqsədilə gömrük orqanlarının səlahiyyətləri çərçivəsində aidiyyəti tədbirlər həyata
keçirilir.
“Meqa Fortris” şirkətinə İSO beynəlxalq standartlara əsasən müasir tipli gömrük
təminatların alınması üçün sifariş verilmiş və bağlanılmış müqaviləyə əsasən yeni gömrük
təminatları Bakı şəhərinə gətirilməsi təmin edilmişdir.
Gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrindən VAİS vasitəsilə daxil olmuş pestisid
yükünün bitki mühafizəsi vasıtəsinə aidiyyəti, nəqliyyat vasitələrinin Avro-4 standarta
uyğunluğu, malların ixrac nəzarətinə düşüb-düşməməsi, GMO mallar haqqında və s.
sorğuların operativ cavablandırılması üçün 24 saatlıq rejimdə növbətçilik sistemi təşkil
olunmuş və il ərzində VAİS vasitəsi ilə daxil olan 1899 sorğu cavablandırılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 22.09.2008-ci il tarixli 104
nömrəli əmrinə əsasən «2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında Əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı»nın icrası ilə əlaqədar pestisidlərin
eyniləşdirilməsi məqsədilə ekspertizalar aparılmışdır və nəticədə 13 (on üç) halda 60
(altımış) adda pestisidlərin idxalının “Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi
maddələrin qeydiyyat haqqında şəhadətnamə”si olmadığı aşkarlanmış və nəticə etibarı ilə
üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 saylı 22.01.2007-ci il tarixli
Qərarına zidd olduğu müəyyən edilmişdir.
Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsinin nəznində yaradılmış “Azərbaycan
Respublikası ərazisində dövriyyəyə buraxılan avtonəqliyyat vasitələrindən atmosfer
havasına atılan zərərli maddələrə dair tələblər əsasında avtonəqliyyat vasitələrinin
uyğunluğunun və tipinin təsdiqi üzrə sertifikatlaşdırılması üzrə Orqanı” tərəfindən ölkə
ərazisinə daxil olan nəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsi və qeydiyyata alınması üçün
11232 (on bir min iki yüz otuz iki) Avro 4 ekoloji standartlarına uyğunluğu yoxlanılması
məqsədilə müraciət olmuş və nəticədə 7246 (yeddi min iki yüz qırx altı) ədəd uyğunluq
sertifikatları və 3986 (üç min doqquz yüz səksən altı) müsbət rəy verilmişdir.
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VI. Gömrük işi sahəsində hüquqpozmalara qarşı mübarizə.
2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə
fəaliyyəti əsasən qabaqcıl dünya təcrübəsinə əsaslanan metodların, o cümlədən, texniki
vasitə və informasiya texnologiyalarının tətbiqi, əməliyyat-axtarış və qabaqlayıcıprofilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, habelə hüquqpozmalara qarşı mübarizədə
əməkdaşlığın genişləndirilməsi yolu ilə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, qaçaqmalçılıq kanallarının aşkar və ləğv olunmasına,
hüquqpozma törətmiş şəxslərin müvafiq məsuliyyətə cəlb edilməsinə yönəlmişdir.
Qaçaqmalçılığa və digər gömrük hüquqpozmalarına qarşı mübarizənin səmərəliliyinin
artırılmasında beynəlxalq və regional əməkdaşlığın xüsusi əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla,
2015-ci ildə ÜGT, BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsi, GUAM, MARİƏM
kimi mötəbər beynəlxalq və regional təşkilatlarla, xarici gömrük xidmətlərinin hüquq
mühafizə bölmələri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi işi davam
etdirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 iyun 2013-cü il tarixli 2966 saylı
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 20132018-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrasını təmin etmək və gömruk sərhədindən
narkotiklərin qanunsuz keçirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə gömrük orqanları
tərəfindən (o cümlədən, digər hüquq-mühafizə orqanları ilə birlikdə) görülmüş qətiyyətli
tədbirlər nəticəsində 2015-ci il ərzində narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və
onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar 213 fakt aşkar olunmuşdur. Bu
faktlar üzrə ümumilikdə 91 kq-dan çox narkotik vasitə, psixotrop maddə və onların
prekursorları, o cümlədən 5 kq 552 qram tiryək, 42 kq 250 qram marixuana, 29 kq 574
qram həşiş, 12 kq 248 qram heroin, 331 qram metadon, 57,185 qram kokain, 103,706
qram metamfetamin, 200 həb tilidin, 60 həb və 1,935 qram alprazolam, 46 qram
fenobarbital, 12,714 qram klonazepam,1 kq 282 qram kalium permanqanat və digər
maddələr qanunsuz dövriyyədən çıxarılmışdır.
2015-ci il ərzində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 250 nəfər:
220 nəfəri kişi və 30 nəfər qadın olmaqla 213 nəfər Azərbaycan vətəndaşı və 37 nəfər
xarici (33 nəfər İran, 3 nəfər Ukrayna, 1 nəfər Rusiya Federasiyası vətəndaşları) barəsində
müvafiq tədbirlər görülmüş, 30 halda bu əməlləri törədən cinayətkar dəstə ifşa edilmişdir.
189 halda narkotiklər İrandan, 5 halda Gürcüstandan, 5 halda Rusiyadan, 2 halda
Ukraynadan, 3 halda Almaniyadan, 1 halda Böyük Britaniyadan, 1 halda Niderlanddan, 2
halda Türkiyədən gətirilərkən, 2 halda isə Rusiyaya aparılarkən tutulmuşdur.
Narkotiklərin qanunsuz keçirilməsi məqsədilə narkoqaçaqmalçılar müxtəlif gizlətmə
üsullarından istifadə etmişlər. 2015-ci il ərzində 69 halda narkotik vasitələrin daxili bədən
boşluqlarında (mədədə, düz bağırsaqda və s.) keçirilməsinə cəhdin qarşısı alınmışdır.
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2015-ci il ərzində kinoloqlar tərəfindən narkotik axtarışı üzrə 9 baş it, silah-sursat,
partlayıcıların axtarışı üzrə 3 baş it hazırlanmış, xidməti itlərin ümumi sayı 53-ə
çatdırılmışdır. Kinoloji Mərkəz tərəfindən narkotik axtarışı üzrə 2 baş it təlimləndirilərək
Türkiyə gömrük xidmətinə verilmişdir. Gürcüstan Dövlət Gəlirləri Xidmətinin 3 nəfər
əməkdaşı və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin isə 2 nəfər
əməkdaşı və 2 iti narkotiklərin axtarışı və hücum-mühafizə istiqamətləri üzrə Kinoloji
Mərkəzdə hazırlıqdan keçirilir.
Hesabat dövründə məhz xidməti itlərin tətbiqi nəticəsində 19 fakt üzrə ümumilikdə
210,927 qram tiryək, 51,98 qram həşiş, 737,37 qram marixuana, 1 kq 850 qram heroin,
1,553 qram metadon, 0,405 qram metamfetamin, 46 qram fenobarbital aşkar olunmuşdur.
2015-ci ilin 07-11 sentyabr tarixlərində Kinoloji Mərkəzin bazasında Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin gömrük orqanlarının kinoloji xidmətlərinin xidməti itlərinin
çoxnövçülük üzrə 5-ci yarışları təşkil olunmuşdur. Kinoloji Mərkəz bu yarışlarda komanda
hesabına II yeri və şəxsi birincilikdə II yerə layiq görülmüşdür.
2015-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən aşkar
olunmuş 8632 gömrük qaydaları əleyhinə inzibati xəta faktları üzrə 349 hüquqi şəxs (o
cümlədən, 211 xarici hüquqi şəxs) və 8291 fiziki şəxs (o cümlədən, 4669 xarici) inzibati
məsuliyyətə cəlb edilmiş, göstərilən şəxslərə qarşı 1 milyon 615 min 172 manat cərimə
tətbiq olunmaqla, dəyəri 367 min 048 manat olan mallar müsadirə edilmişdir.
Gömrük qaydaları əleyhinə inzibati xətalar əsasən malların və nəqliyyat vasitələrinin
vaxtında çatdırılmaması, gömrük sərhədindən gömrük nəzarətindən gizli və kənar
keçirilməsi, bəyan edilməməsi və ya düzgün bəyan edilməməsi, onların müvəqqəti idxal
müddətlərinin pozulması ilə əlaqədar olmuşdur.
«Valyuta tənzimi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa və digər
qanunvericilik aktlarına əsasən gömrük orqanları valyuta və valyuta sərvətlərinin
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi üzərində nəzarəti həyata
keçirərkən qanunvericiliyin tələblərini pozan şəxslərdən 863412 ABŞ dolları, 59700 Avro,
4000 funt sterlinq, 10737400 rus rublu, 129907 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları, 1312
manat dəyərində 767,290 qram gümüş aşkar etmişdir.
Bundan əlavə 553353 ədəd və 115764 qutu petarda və digər pirotexnika məhsulları,
93 ədəd elektroşoker, 1 ədəd odlu silah, 63ədəd odlu silah patronu, 1827 ədəd ov
silahlarının sursat və ləvazimatları, 4 ədəd qaz silahı, 99 ədəd pnevmatik silah və 42551
ədəd pnevmatik silahin patronları, 257 ədəd soyuq silah, 63565 qram patlayıcı maddələr,
897 ədəd televizor, 184309 manat dəyərində 4887 ədəd məişət texnikası, 1130 ədəd mobil
telefon və 1702 ədəd mobil telefonların aksesuarları, 9855 manat dəyərində olan dərman
vasitələri, 3173 manat dəyərində baytarlıq və bitki dərmanları, 42 kq-dan çox kürü, 1246
ədəd parfumeriya və kosmetika ləvazimatları və külli miqdarda digər mallar tutulmuşdur.
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Hesabat dövründə gömrük orqanları tərəfindən alkoqollu içkilərin, etil (yeyinti)
spirtinin və tütün məmulatlarının idxalı zamanı vergidən yayınma və aksiz markalarının
tətbiqi qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması üçün qəti tədbirlər görülmüş,
aksiz markasız və ya digər qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilməsinə cəhd göstərilən
2311095 ədəd xaricdə istehsal olunan siqaret, 2332 litr və 1695 ədəd spirtli içki
saxlanılmışdır.
2015-ci ilin yanvar-dekabr aylarında Komitənin İstintaq İdarəsinin əməkdaşlarının
icraatında cəmi 396 cinayət işi olmuşdur ki, həmin cinayət işlərindən 266-ı il ərzində
başlanmış, 62-si əvvəlki ildən qalıq qalmış, 46-sı başqa cinayət işlərindən ayrılmış, 16-nın
icraatı təzələnmiş, 6-sı isə digər orqanlardan daxil olmuşdur.
2015-ci il ərzində icraatda olmuş cinayət işlərinin böyük əksəriyyəti az ağır və ağır
cinayət faktlarına görə başlanmışdır.
Ötən il ərzində İstintaq İdarəsinin icraatında olmuş 396 cinayət işindən 227-nin icraatı
başa çatdırılmış, 68-nin icraatı dayandırılmış, 16-sı digər cinayət işlərinə birləşdirilmiş, 2si istintaq aidiyyəti üzrə göndərilmiş, 83-ü isə növbəti ilə qalıq qalmışdır.
Hesabat dövründə qurtarmış 245 şəxs barəsində 227 cinayət işindən 228 şəxs
barəsində 214 cinayət işi (2 iş təkrarla) ittiham aktı və ya tibbi xarakterli məcburi
tədbirlərin tətbiq edilməsi barədə qərarla baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmiş, 17
şəxs barəsində 13 cinayət işinin icraatına isə xitam verilmişdir.
Hesabat dövründə İstintaq İdarəsi tərəfindən məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri
üzrə bəraət hökmü çıxarılması halları olmamış, 2 cinayət işi Azərbaycan Respublikasının
Baş Prokurorluğu, 3 cinayət işi isə məhkəmə tərəfindən əlavə istintaq aparılması üçün
istintaq orqanına qaytarılmış, həmin işlər zəruri istintaq hərəkətləri aparıldıqdan sonra
baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmişdir.
2015-ci ilin yanvar-dekabr aylarında istintaqı tamamlanmış 214 cinayət işi (2 iş
təkrar) üzrə 228 nəfər təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş, təqsirləndirilən
şəxslərdən 185 nəfəri barəsində məhkəmə tərəfindən həbs, 4 nəfəri barəsində ev dustaqlığı,
qalanlar haqqında isə istintaq orqanı tərəfindən digər qətimkan tədbirləri seçilmişdir.
İstintaqı tamamlanmış cinayət işləri üzrə məsuliyyətə cəlb edilmiş şəxslərdən 22
nəfər İran İslam Respublikasının, 4 nəfər Rusiya Federasiyasının, 1 nəfər Türkiyə
Respublikasının, 1 nəfər Kanada dövlətinin, 1 nəfər Kamerun Respublikasının, 199 nəfəri
isə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olmuşdur.
Məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri üzrə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş
şəxslərdən 27 nəfəri qadın olmuşdur ki, bunların da 26 nəfəri Azərbaycan Respublikasının,
1 nəfər isə İran İslam Respublikasının vətəndaşlarıdır.
2015-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 322-ci maddəsinin
məqsədləri üzrə 146 875 müxtəlif sınaq və analizlər aparılmış, xeyli miqdarda ərzaq
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məhsulları tutulmuş, nəticədə bir sıra keyfiyyətsiz müxtəlif növ mallar müəyyən edilmiş,
bununla da istehlakçıların hüquqları qorunmuşdur.
Bununla yanaşı 2015-ci il ərzində gömrük sərhəd-keçid məntəqələrində xidmət
göstərən instruktor-kinoloqlar, təlimçilər və onlara təhkim olunmuş xidməti axtarış itlərin
tədbiqi nəticəsində, aşkar olunmuş 21 narkotik faktı üzrə 260 qr (iki yüz altmış qram)
tiryək, 87qr (səksən yeddi qram) həşiş, 746 qram (yeddi yüz qırx altı qram) qurudulmuş
marixuana, 1 kq 850 qr (bir kiloqram səkkiz yüz əlli qram) heroin, 1 litrdən (bir litr) çox
metadon məhlulu, 460 həb (dörd yüz altmış) Phenoborbital, 50 həb (əlli) Metadon, 1770
konvalyut Opidol, 190 qutu müxtəlif pirotexniki vasitələr aşkar olunmuşdur.
Bir fakt üzrə 12 ədəd (SA-30) bıçaq, 4 ədəd (Police Flashlight YG) elektroşoker, 1
ədəd gözyaşardıcı qaz balonu, 250 ədəd GAMO markalı tir gülləsi, 11 ədəd eynək, 11
dəst xüsusi hərbi geyim forması, 1 ədəd jilet (razqruzka) aşkar olunmuşdur.
VII. İnformasiya texnologiyalarının və proqram təminatlarının tətbiqi.
Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi nəzdində Sanitariya-Karantin Müfəttişliyi,
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yanında Dövlət Baytarlıq və
Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətləri, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi,
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi, Dövlət Dəniz Administrasiyası və
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Nüvə və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət
Agentliyi arasında VAİS vasitəsi ilə məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi təmin
edilmişdir. Həmçinin “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumataxtarış sistemi (İAMAS) və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin informasiya
sistemi ilə məlumat mübadiləsi aparılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi
tərəfindən təqdim olunmuş qeyri-hökumət təşkilatlarının siyahısına daxil olan təşkilatların
cari dövr üzrə idxal-ixrac əməliyyatları haqqında məlumatlar “Qeyri-hökumət
təşkilatlarına elektron xidmətlərin göstərilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 noyabr 2013-cü il tarixli 3003 saylı
Fərmanına uyğun olaraq yaradılmış “Fərdi elektron pəncərə” məlumat sisteminə daxil
edilmişdir.
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Federal Gömrük Xidməti
(Rusiya Federasiyası) arasında 04.02.2015-ci il tarixdə imzalanmış qarşılıqlı ticarət
haqqında statistik məlumatların informasiya mübadiləsinin texnoloji sxemi”nə uyğun
olaraq Rusiya Federasiyası ilə xarici ticarətin gömrük statistikası üzrə 2015-ci ilin I-III
rübləri üçün informasiyanın elektron mübadiləsi həyata keçirilmişdir.
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Gömrük sərhədindən keçən şəxslər arasında yoluxucu xəstəliklərin olmasının
müəyyən edilməsi və profilaktiki tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə bütün gömrük sərhəd
buraxılış məntəqələrində FLİR termovision kameraları quraşdırılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Aparatının, strukturuna daxil
olan gömrük orqanlarının və tabeliyində olan digər qurumların “Elektron imza” kartları ilə
təmin edilməsi işi davam etdirilmiş və VAİS-ə girişin yalnız “Elektron imza” kartları ilə
həyata keçirilməsi təmin edilmişdir.
“Mənim idxal-ixrac əməliyyatlarım” elektron gömrük xidmətinin e-hökumət portalına
(Elektron Hökumət Dövlət İdarəetmə Sisteminə) inteqrasiyası və xidmətdən istifadənin
yalnız elektron imza vasitəsi ilə mümkünlüyü təmin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli
Sertifikat Xidmətləri Mərkəzindən elektron imza kartı almış hər bir şəxsin elektron
hökumət portalı üzərindən öz səlahiyyətləri çərçivəsində elektron gömrük xidmətlərindən
istifadə etməsi imkanı yaradılmışdır.
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının “Malların buraxılış vaxtının ölçülməsi üzrə
Təlimat”ında təsbit olunmuş metodologiya əsasında hazırlanmış Azərbaycan
Respublikasının gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində “Sərhədkeçmə vaxtının
ölçülməsi (TRS)” layihəsinin avtomobil yolları ilə daşınan mallara nəzarət üzrə bütün
sərhəd gömrük buraxılış məntəqələrində tətbiq edilmiş, VAİS-in bu sistemə
uyğunlaşdırılması təmin edilmişdir. Bu layihənin tətbiqi mal və nəqliyyat vastələrinin
sərhəddən keçidinə, buraxılışına və sərhəd keçidindən buraxılışına qədər keçən vaxtları
müəyyən etməyə imkan verir və toplanan statistik məlumatların təhlili əsasında mal və
nəqliyyat vasitələrinin sərhəd keçidinin daha keyfiyyətli idarə olunması təmin edilir.
Astara Gömrük İdarəsində, Biləsuvar Gömrük İdarəsinin Qoşa Təpə, Tovuz Gömrük
İdarəsinin Sınıq Körpü, Balakən Gömrük İdarəsinin Mazımçay və Xaçmaz Gömrük
İdarəsinin Samur gömrük postlarında gömrük baxışının həyata keçirilməsi üçün xüsusi
avadanlıqlar quraşdırılaraq istismara verilmişdir.
Gömrük baxışının nəticələrinin qeydə alınmasını tezləşdirmək məqsədi ilə skan
qurğusu quraşdırılmış və bu qurğunun VAİS-ə inteqrasiyası təmin edilmişdir.
VAİS-M sistemi ilə rəsmiləşdirilən mal və nəqliyyat vasitələrinin VAİS-də nəzərə
alınması imkanı yaradılmışdır.
“VAİS-Sadələşdirilmiş bəyannamə (fiziki şəxslər üçün)” altsistemi yenidən
işlənilmiş, fiziki şəxslərə sərhəddən keçirdikləri mal və nəqliyyat vasitələrini internet
üzərindən (Komitənin saytı vasitəsi ilə) və köşk vasitəsilə bəyan etmə imkanı yaradılmış,
yeni hesabat formaları əlavə edilmişdir.
Eyni zamanda hesabat ilində poçt daşıma şirkətləri ilə xarici ölkələrdən poçt vasitəsi
ilə gələn mal və əşyalar haqqında ilkin məlumatların mübadiləsi təmin edilmişdir.
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Poçt vasitəsi ilə idxal olunan mallara nəzarət üzrə “VAİS-poçt” altsistemi işlənilmiş
və istismara verilmişdir.
İAMAS-ın “Biometrik pasportlar” bölməsinə qoşulma təmin edilmişdir.
VAİS-in gömrük xidmətinə qəbul üzrə “VAİS-test” test imtahan altsistemi “Oracle”
verilənlər bazasına uyğun yenidən işlənərək istifadəyə verilmişdir.
Elektron gömrük xidmətləri ilə bağlı video təlimatlar hazırlanaraq Komitənin internet
saytında və elektron hökumət portalında yerləşdirilmişdir.
Hesabat dövründə “Gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün müraciət” üçün 94993, “e-İlkin
Məlumatlandırma” üçün 1447, “e-Gömrük Bəyannaməsi/Sərnişin” üçün 76863, “eidxal/ixrac Əməliyyatlarım” üçün 7037, “e-Gömrük Ekspertizası” üçün 293, “Vətəndaş
müraciətləri, sorğu və şikayətlər” üçün 880, “e-GÖÖEN Gömrük ödənişlərinin
ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinin alınması” üçün 9123, “Gömrük orqanlarına xidmətə
qəbul” üçün 1114 və “e-Gömrük Ödənişləri” üçün 289315 müraciət daxil olmuşdur.
VIII. Beynəlxalq əməkdaşlıq.
2015-ci il ərzində Dövlət Gömrük Komitəsinin Xarici Əlaqələr İdarəsində “İcra
intizamının möhkəmləndirilməsi və icraya nəzarətin təşkilinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 472 nömrəli 26 sentyabr 2006-cı il
tarixli Fərmanında nəzərdə tutulmuş tapşırıqların icrası, həmçinin Gömrük
qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının gömrük
siyasətinin formalaşdırılması, gömrük işi sahəsində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü iş aparılmışdır.
Gömrük işi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və
genişləndirilməsi məqsədilə, Komitə tərəfindən digər ölkələrin gömrük orqanları ilə
beynəlxalq normalara uyğun saziş, protokol və aidiyyəti sənədlər hazırlanmış və digər
zəruri tədbirlər görülmüşdür.
Belə ki, hesabat dövründə aşağıdakı beynəlxalq sənədlər imzalanmışdır:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 yanvar 2015-ci il tarixli 922 nömrəli
Sərəncamı ilə verilmiş səlahiyyətə əsasən, 15 yanvar 2015-ci il tarixdə Türkiyə
Respublikasının Ankara şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Gömrük Komitəsi ilə Türkiyə Respublikasının Gömrük və Ticarət Nazirliyi arasında
gömrük məsələləri üzrə Birgə Komitənin yaradılması haqqında Anlaşma
Memorandumu”nda (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 520 nömrəli 4 may 2015-c il
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir) iki ölkə arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi, o cümlədən hərəkətdə olan mallar barədə məlumatların düzgünlüyünü
təmin etmək məqsədilə gömrük prosedurlarında və gömrük yoxlamalarında istifadə edilən
texnologiyaların hazırlanması və təkmilləşdirilməsi, gömrük prosedurlarının
asanlaşdırılması, qaçaqmalçılıqla mübarizədə operativ ikitərəfli fəaliyyət və əqli mülkiyyət
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hüquqlarının qorunması və digər məsələlərlə bağlı işlərin tənzimlənməsi məqsədilə
Tərəflər arasında Birgə Komitənin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.
- Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Gürcüstan Hökuməti arasında gömrük işi
sahəsində qarşılıqlı inzibati yardım haqqında 17 mart 2014-cü il tarixli Sazişin 6-cı və 7-ci
maddələrinə əsasən, dövlət sərhədlərindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri barədə
ilkin məlumatların elektron mübadiləsinin təşkili məqsədilə 24 avqust 2015-ci il tarixdə
Tbilisi şəhərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Gürcüstan Gəlirlər
Xidməti arasında “Məlumat mübadiləsi sistemi” üzrə texniki təchizat sənədi
imzalanmışdır.
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 avqust 2015-ci il tarixli 1375 nömrəli
Sərəncamı ilə verilmiş səlahiyyətə əsasən, 7 sentyabr 2015-ci il tarixdə Bakı şəhərində
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Ümumdünya Gömrük Təşkilatı
arasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Kinoloji Mərkəzinin
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Regional Kinoloji Mərkəzi kimi istifadə edilməsinə dair
Anlaşma Memorandumu” imzalanmışdır. Əldə edilmiş nəticələrin regional səviyyədə
genişləndirilməsi, həmçinin Dövlət Gömrük Komitəsinin Kinoloji Mərkəzinin qabaqcıl
infrastruktura və kadr potensialına malik olduğunu, eləcə də istər milli, istərsə də regional
və beynəlxalq müstəvidə uğurlu fəaliyyətini nəzərə alaraq, Bakı şəhərində ÜGT-nin
Regional Kinoloji Təlim Mərkəzinin təsis edilməsi ilə bağlı müqavilə-hüquq bazasının
yaradılması məqsədilə imzalanmış Anlaşma Memorandumunda DGK-nın mövcud
Kinoloji Mərkəzindən ÜGT-nin Regional Kinoloji Təlim Mərkəzi kimi, o cümlədən
narkotik vasitələrin, tütün məhsullarının, mümkün olan digər materialların, həmçinin
əskinasların, partlayıcıların aşkarlanması üzrə xidməti axtarış itlərinin təlimi məqsədilə
istifadə ediləcəyi nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da öz növbəsində qeyd olunan sahədə
regional əməkdaşlığın inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu Memoranduma əsasən
Kinoloji Təlim Mərkəzində milli və beynəlxalq proqramlar çərçivəsində Ümumdünya
Gömrük Təşkilatı ilə birgə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
2015-ci ilin 8-9 sentyabr tarixində Bakı şəhərində Ümumdünya Gömrük Təşkilatının
Potensialın Gücləndirilməsi üzrə Avropa Regional Ofisində ÜGT-nin MDB ölkələri üzrə
hüquq mühafizə fəaliyyətinə dair RILO-Moskva Regional Məlumat Əlaqələndirmə
Qovşağının iştirakçı ölkələrinin gömrük xidmətlərinin milli əlaqələndirmə qovşağı
rəhbərlərinin 14-cü iclası keçirilmişdir. İclasda “RILO-Moskvanın fəaliyyətinin yekunları”
və “Qabaqlayıcı xarakterli hüquq-mühafizə məlumatının mübadiləsi məqsədilə CENcomm
əməliyyat-kommunikasiya platformasında 24 saatlıq rejimdə fəaliyyət göstərən
əlaqələndirmə məntəqələrinin təşkili” barədə təqdimatlar dinlənilmiş və fikir mübadiləsi
aparılmışdır.
8-10 sentyabr 2015-ci il tarixində Bakı şəhərində “Gülüstan” sarayında Dövlət
Gömrük Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Gömrük
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sahəsində Akademik Araşdırma və İnkişaf üzrə Tərəfdaşlıq Proqramının (PICARD) 10-cu
illik Konfransı keçirilmişdir. Tədbirə Azərbaycan da daxil olmaqla, 53 ölkədən 241
nümayəndə, 21 beynəlxalq və regional təşkilatın təmsilçisi, o cümlədən, 3 Nobel mükafatı
laureatı qatılmışdır. Konfransın açılış mərasimində Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
müavini Abid Şərifov, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Baş katibi Kunio Mikuriya,
Koreya Gömrük Xidmətinin sədr müavini Don-Hyunq Li, Nobel mükafatı laureatı,
Harvard Universitetinin professoru (ABŞ) Erik Maskin və Beynəlxalq Vergi və Tərəqqi
Mərkəzinin Baş direktoru (Birləşmiş Krallıq) Mik Mur çıxış etmişlər. Konfransda
“Gömrük əməkdaşlarının təşviq edilməsi amilləri”, “Qlobal Dəyər Zəncirləri” və digər
mövzularla bağlı təqdimatlar dinlənilmiş, eyni zamanda tədbir öz işini paralel sessiyalarla
davam etdirmişdir. Tədbir çərçivəsində, Kamerun və Qabon gömrük xidmətlərinin
rəhbərləri, həmçinin Çin Xalq Respublikasının Şanxay Gömrük Kollecinin Prezidenti ilə
DGK rəhbərliyinin ikitərəfli görüşləri keçirilmişdir.
11 sentyabr 2015-ci il tarixdə Bakı şəhərində Beynəlxalq Gömrük Universitetləri
Şəbəkəsinin Regional Ofisinin açılış mərasimi olmuşdur. Azərbaycan Gömrük Xidmətinin
gömrük təhsilinə ən çox önəm verən administrasiyalardan biri olduğu üçün Avropada
regional ofisin təsis edilməsi düşünülərkən və bununla bağlı danışıqlar apardıqdan sonra
ofisin Bakı şəhərində açılması qərara alınmışdır. Mərasimdə Beynəlxalq Gömrük
Universitetləri Şəbəkəsinə üzv olan ölkələrin gömrük xidmətlərinin nümayəndələri iştirak
etmişlər. Qeyd etmək istərdik ki, bununla əlaqədar olaraq idarə tərəfindən Beynəlxalq
Gömrük Universitetləri Şəbəkəsinin Regional Ofisi ilə Gömrük Akademiyası arasında
əməkdaşlığa yardım edilir. Bununla əlaqədar olaraq, Beynəlxalq Gömrük Universitetləri
Şəbəkəsi tərəfindən 26-28 yanvar 2016-cı il tarixdə Akademiyanın tələbələri və
Azərbaycan gömrük əməkdaşları üçün “Beynəlxalq Ticarət Əməliyyatları və Sənədləşmə”
mövzusunda təlim kursunun və 2016-cı ilin iyun ayında Qəbələ şəhərində tələbələr üçün
Beynəlxalq konfransın keçirilməsi ilə əlaqədar hazırlıq işləri görülür.
26-30 oktyabr 2015-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi
Astara Gömrük İdarəsinin Tədris Mərkəzində «Konteyner daşımalarına nəzarət üzrə
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsi və Ümumdünya
Gömrük Təşkilatının birgə həyata keçirdikləri Qlobal Proqram» çərçivəsində Azərbaycan
gömrük xidmətinin əməkdaşları üçün təlim kursu keçirilmişdir. Təlim kursunda
«Konteyner daşımalarına nəzarət üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və
Cinayətkarlıq üzrə İdarəsi və Ümumdünya Gömrük Təşkilatının birgə həyata keçirdikləri
Qlobal Proqram» çərçivəsində 2015-ci ildə Azərbaycanda və Mərkəzi Asiyada görülmüş
işlər, keçirilmiş tədbirlər, proqrama dair ümumi məlumatla bağlı məsələlər ətrafında
müzakirələr aparılmış, yüklərə nəzarətlə bağlı praktiki məşğələlər keçirilmiş, eyni
zamanda, idxal, tranzit və ixrac gömrük prosedurlarının həyata keçirilməsi zamanı gömrük
əməkdaşlarının məlumat mübadiləsi zəncirinə daxil olma imkanları, internetdən məlumat
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mənbəyi kimi istifadə, narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, onların prekursorlarının
və güclü təsirə malik dərmanların qanusuz dövriyyəsi məqsədi ilə sərhəddən keçirilməsi
zamanı istifadə olunan gizlətmə üsullar və yükdaşımalar zamanı konteynerlərə vurulmuş
plomb və möhürlərin saxtalaşdırılması üsullarına dair təqdimatlar tədbir iştirakçılarının
diqqətinə çatdırılmış, həmçinin ÜGT-nin «ContainerComm» mühfizə olunan əlaqə sistemi
barədə məlumat verilmişdir.
2015-ci il ərzində Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən yuxarıda qeyd olunanlarla
yanaşı bir sıra digər regional və beynəlxalq səviyyəli tədbirlər təşkil edilmiş və Komitənin
səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı təmin edilmişdir.
IX. Kadr məsələləri və peşəkarlığın artırılması.
Komitənin internet saytı vasitəsi ilə gömrük xidmətinə işə qəbul üzrə ərizələrin
qəbulu, ərizəçilərin məlumatlandırılması və gömrük xidmətinə qəbulu üzrə test imtahan
sistemi təkmilləşdirilmiş və “Kadrların idarə edilməsi” altsistemi ilə inteqrasiyası təmin
edilmişdir. Sistemin test bankının “İnformasiya texnologiyaları” və “Ümumi hissə və əlavə
blok” bölmələrinə yeni test sualları əlavə olunmuşdur.
2015-ci ildə 220 nəfər işə qəbul edilmiş, 111 nəfər əməkdaş isə işdən azad edilmişdir.
Eyni zamanda, 171 nəfər tutduğu vəzifədən daha yüksək vəzifəyə təyin edilmiş, 24 nəfər
isə tutduğu vəzifədən daha aşağı vəzifəyə təyin olunmuşlar.
Hesabat dövründə müraciətlər əsasında təşkil olunmuş test imtahanlarında 459 nəfər
vətəndaş iştirak etmiş, təsdiq olunmuş qaydalara uyğun olaraq, daha yüksək bal
toplayanlar növbəti müsabiqə mərhələsinə buraxılmış, müsabiqədən keçənlər aidiyyəti
üzrə vakant iş yerlərinə təyin olunmuşdur.
2015-ci ildə Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında yeni işə qəbul edilmiş 67
nəfər gömrük əməkdaşına gömrük işi tədris edilmişdir.
2015-2016-cı tədris ilində Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasına 44 nəfər
tələbə qəbul olunmuş, onlardan 22 nəfəri dövlət sifarişi (iqtisadiyyat ixtisası üzrə), 22
nəfəri isə ödənişli əsaslarla (hüquqşünaslıq ixtisası üzrə) təhsil alırlar. Hal-hazırda Dövlət
Gömrük Komitəsinin Akademiyasında ümumilikdə bakalavr səviyyəsi üzrə 84 tələbə
təhsil alır.
Hesabat dövrü ərzində 3 nəfər gömrük əməkdaşı Rusiya Gömrük Akademiyasında
təhsilini davam etdirmiş və 3 nəfər gömrük əməkdaşı isə adı çəkilən Akademiyaya qəbul
olunmuşdur.
Hesabat dövründə xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə birgə Bakı
şəhərində və dünyanın bir çox ölkələrində keçirilmiş forum, konfrans, təlim, seminar, kurs
və digər mühüm peşəkarlığın artırılması yönümlü tədbirlərdə Dövlət Gömrük Komitəsinin
və onun struktuna daxil olan gömrük orqanlarının əməkdaşları iştirak etmişlər.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin daim diqqət və qayğısı
ilə əhatə olunmuş gömrük əməkdaşları hesabat ilində də ölkə başçısının müvafiq
Sərəncamlarına əsasən 2 nəfər 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə, 1 nəfər 2-ci
dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə, 2 nəfər 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”
ordeni ilə, 27 nəfər “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medal ilə təltif olunmuş və 2
nəfərə isə ali rütbə verilmişdir.
2015-ci il ərzində xidmətdə qazandıqları nailiyyətlərə və xidməti vəzifələrini yerinə
yetirərkən yüksək operativlik və sayıqlıq göstərdiklərinə görə, eyni zamanda Azərbaycan
Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin yaradılmasının 23-cü il dönümü və gömrük
əməkdaşlarının peşə bayramı münasibətilə gömrük əməkdaşlarından 171 nəfər Fəxri
Fərman və gömrük orqanlarında qüsursuz xidmətə görə 5 nəfər gömrük əməkdaşı
"Gömrük xidməti əlaçısi" döş nişanları ilə təltif edilmiş, 113 nəfərə xüsusi rütbələr
verilmiş, 2 nəfər əməkdaşa verilən intizam tənbehi üzərindən götürülmüş, 85 nəfər
əməkdaşa təşəkkür elan edilmişdir.
Hesabat dövründə aparılan araşdırmaların nəticəsində müəyyən edilmiş xidməti
pozuntulara yol verdiklərinə görə 152 nəfər gömrük əməkdaşı intizam məsuliyyətinə cəlb
olunmuşdur. Bunlardan 5 nəfər gömrük orqanlarından xaric edilmiş, 1 nəfər tutduğu
vəzifədən azad edilmiş, 1 nəfər aşağı vəzifəyə keçirilmiş, 3 nəfərin xüsusi rütbəsi bir pillə
aşağı salınmış, 53 nəfərə sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət elan edilmiş, 68 nəfərə
töhmət elan edilmiş, 21 nəfərə isə irad tutulmuşdur.
Hesabat dövründə Tibbi Xidmət İdarəsinin Mərkəzi Gömrük Hospitalında müayinə
və müalicə işləri aparılmış və bu proses daima nəzarət altında saxlanılmışdır.
Hospitalın bütün şöbə və bölmələrinin fəaliyyəti zamanı müraciət edən hər bir şəxsə
qayğı ilə yanaşılmış, uyğun mütəxəssisə göndərilməsi, istənilmiş müayinələrdən qısa
zaman içərisində keçmələri, müalicə növündən asılı olmayaraq ən yüksək səviyyədə tibbi
xidmət almaları təmin edilmişdir.
Hesabat ili ərzində Hospitalda aparılan cərrahi əməliyyatların çeşidi və sayı artmış,
bir sıra ağır əməliyyatların icrasına başlanmışdır.
Hospitalda çalışan həkim kollektivi içərisindən elmi-tədqiqatla məşğul olanlar öz
elmi araşdırmalarını davam etdirmiş, həm respublikamızın, həm də xarici ölkələrin tibb
jurnallarında məqalələr dərc etdirmişlər. Əməkdaşlarımızdan 3 nəfəri elmi-tədqiqat
işlərini bitirərək tibb üzrə fəlsəfə doktoru – alimlik elmi dərəcəsi almışlar. Hazırda
Hospitalda 1 AMEA-nın müxbir üzvü, tibb elmləri doktoru – professor, 1 tibb üzrə fəlsəfə
doktoru – dossent, 22 nəfər tibb üzrə fəlsəfə doktoru çalışmaqdadır.
X. Dövlət orqanları və ictimaiyyətlə əlaqələr.
Ötən müddət ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetindən, Milli Məclisindən, hüquq mühafizə
19

orqanlarından, nazirlik və komitələrdən, digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarından,
xarici ölkələrdən, səfirliklərdən, beynəlxalq təşkilatlardan, hüquqi şəxslərdən,
respublikanın gömrük orqanları və təşkilatlarından, həmçinin, vətəndaşlardan və əcnəbi
vətəndaşlardan 26244 sənəd daxil olmuş və aidiyyəti üzrə 16459 sənəd xaric olmuşdur.
Hesabat dövründə Komitənin Katibliyi ilə birgə Dövlət Gömrük Komitəsində
vətəndaşların qəbulunun texniki məsələlərinin həlli təmin edilmiş, «Vətəndaşların
мüraciətləri haqqında» Azərbaycan Respublikasının 30 sentyabr 2015-ci il tarixli 1308IVQ nömrəli Qanununа uyğun olaraq, ümumi şöbədə vətəndaşların DGK-ya müraciətləri
əlifba sırası ilə kompüterdə qeydiyyata alınmış, onlarla bağlı qeydiyyat-nəzarət vərəqələri
tərtib olunmuş, müraciətlərin icrası xüsusi nəzarətə götürülmüşdür.
Aylıq olaraq xarici ticarəti əks etdirən məlumat bazası Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Statistika Komitəsinə, Mərkəzi Bankına, Vergilər Nazirliyinə, İqtisadiyyat və
Sənaye Nazirliyinə təqdim olunmuş, 2015-ci il üzrə hər ayı idxal-ixrac əməliyyatları
Azərbaycan Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikasının metodologiyasına
müvafiq olaraq təhlil edilmiş və Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasına,
Nazirlər Kabinetinə, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə təqdim olunmuşdur. Azərbaycan
Respublikası xarici ticarətinin gömrük statistikası bülletenlərinin Komitənin internet
saytında yerləşdirilmişdir.
2015-ci il ölkəmizin gömrük orqanlarının həyatında müstəqil gömrük orqanları
yaradılmasının 23 illiyinin qeyd edilməsi ilə yadda qaldı. "Gömrük xəbərləri" qəzetində,
eləcə də respublikamızın digər kütləvi informasiya vasitələrində bu əlamətdar hadisə ilə
əlaqədar keçirilmiş tədbirlər öz əksini tapmış, bu 23 ildə, xüsusilə 1995-ci ildən etibarən
Ümumdünya Gömrük Sistemində Azərbaycan Gömrük Təşkilatının tutduğu mövqe, onun
beynəlxalq təşkilatlara müvəffəqiyyətlə inteqrasiyasından bəhs edən materiallar dərc
edilmişdir.
Eyni zamanda bildiririk ki, 2015-ci ilin oktyabr ayının 28-də “Boulevard Hotel
Baku”da sıralarında dünyanın 50 ölkəsindən 5000-dən çox şirkət və təşkilatı birləşdirən
Xəzər-Avropa Klubunun təşkilatçılığı ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi,
Komitənin aidiyyəti idarələrinin rəhbər şəxsləri, eləcə də Rumıniya, Latviya, İspaniya,
Türkiyə, ABŞ və Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirliklərinin məsul şəxsləri, habelə
Klubun üzvü olan şirkətlərin nümayəndələri arasında görüş keçirilmişdir.
Ölkəmizin gömrük orqanlarının bütün istiqamətlərdə gördüyü işlər - istər fiskal
siyasətin həyata keçirilməsində, istər hüquq-mühafizə orqanı kimi gömrük sahəsində
hüquqpozmalara qarşı mübarizədə, mədəni sərvətlərin qorunmasında, istər gömrük
nəzarətinin təşkilində, istərsə də Azərbaycan Gömrük Təşkilatının beynəlxalq imicinin
möhkəmlənməsi, xidmət səviyyəsinin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması və digər
çoxşaxəli fəaliyyət Komitənin Mətbuat Xidməti tərəfindən ölkə ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırılmışdır.
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Hesabat dövründə fiziki şəxslər tərəfindən məktublar, teleqramlar, telefonoqramlar,
həmçinin Komitənin rəsmi internet səhifəsi və 195 nömrəli “Çağrı Mərkəzi”i vasitəsi ilə
daxil olan bütün müraciətlərə aidiyyəti üzrə cavablar verilmişdir.
Ölkəmizdə yaşayan xarici ölkə vətəndaşlarının - iş adamlarının, xarici
nümayəndəliklərin maraqlarını nəzərə alaraq "Gömrük xəbərləri" qəzetində materialların
həm rus, həm də ingilis dillərində dərc edilməsi, onların da ölkəmizdə baş verən bu və ya
digər əhəmiyyətli hadisələrlə məlumatlandırılmasını təmin etmişdir.
Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının bütün istiqamətlərdə gördüyü işlər istər fiskal siyasətin həyata keçirilməsində, istər hüquq-mühafizə orqanı kimi gömrük
sahəsində hüquqpozmalara qarşı mübarizədə, mədəni sərvətlərin qorunmasında, gömrük
nəzarətinin təşkilində, Azərbaycan gömrük orqanlarının beynəlxalq imicinin
möhkəmlənməsi, xidmət səviyyəsinin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması və digər çox
şaxəli fəaliyyəti "Gömrük xəbərləri" və ölkənin digər kütləvi informasiya vasitələrində,
eləcə də Komitənin rəsmi internet saytında işıqlandırılmışdır.
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