
2012-ci ilin xronikası 

 

1. 9 fevral tarixində Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini, gömrük xidməti 

general-leytenantı Rza Həsənəliyev ölkəmizdə səfərdə olan İsveçrənin İqtisadi 

Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyinin eksperti Markus Reiçmutu qəbul edib. Görüşdə 

Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafı, qarşıda duran vəzifələr və gələcək perspektivlər, 

eləcə də iki hökumət arasında mövcud olan əməkdaşlıq strategiyasının gələcəkdə də 

davam etdirilməsi barəsində ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. 

2. 7 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci 

maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq “Azərbaycan Respublikası 

Hökuməti və İsrail Dövləti Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində qarşılıqlı yardım 

haqqında” 2011-ci il dekabrın 16-da Bakı şəhərində imzalanmış Sazişin 

təsdiqlənməsini qərara almışdır. 

3. 11-17 mart tarixlərində Vyana şəhərində BMT-nin Narkotik Vasitələr üzrə 

Komissiyasının 55-ci sessiyası keçirilib. Sessiyada Azərbaycan Respublikası 

nümayəndə heyətinin tərkibində Dövlət Gömrük Komitəsi Gömrük Sahəsində 

Hüquqpozmalara Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi gömrük xidməti general-mayoru 

Güloğlan Muradlı da iştirak edib. Sessiyada yeni psixoaktiv maddələrin qanunsuz 

dövriyyəsinə qarşı mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığın stimullaşdırılması, həbsdən 

azad edilmiş və narkotiklərdən sui-istifadə etməkdən imtina etmiş şəxslərin 

reinteqrasiyası, alternativ inkişafa dair beynəlxalq seminar və konfransın təşkil edilməsi 

üzrə davamlı tədbirlər, narkotiklərə tələbatın azaldılmasında effektiv strategiya kimi 

həbsə münasibətdə alternativ islah etmənin stimullaşdırılması və digər mövzularda 

məsələlər müzakirə edilib. Sonra isə sessiyada Dünya Narkotiklər Problemi ilə 

mübarizə aparmaq üçün inteqrəedilmiş və balanslaşdırılmış strategiya istiqamətində 

Beynəlxalq Əməkdaşlığa dair Siyasi Deklarasiya və Fəaliyyət Planının yerinə 

yetirilməsindən irəli gələn beynəlxalq əməkdaşlığı yüksəltmək üçün çirkli pulların 

yuyulması ilə mübarizə və hüquqi əməkdaşlığın stimullaşdırılması, eləcə də 

Komissiyanın köməkçi orqanlarının tövsiyələrinə və narkotiklərin qanunsuz 

dövriyyəsinə münasibətdə dünyada vəziyyət üzrə qətnamə layihələri müzakirə olunub. 

4. 4 aprel tarixində TRASEKA Hökumətlərarası Komissiyası Daimi Katibliyinin Bakı 

şəhərindəki mənzil-qərargahında “İpək Yolu” Gömrük Əməkdaşlığı Təşəbbüsünün 

“Karvansaray” layihəsinin hazırlanması üzrə işçi qrupunun iclası keçirilib. Tədbirdə 

Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə gömrük xidmətlərinin məsul nümayəndələri iştirak 

edib. İclasın açılış mərasimində TRASEKA Hökumətlərarası Komissiyası Daimi 

Katibliyinin Baş katibi Eduard Biryukov çıxış edib. Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Gömrük Komitəsi sədrinin müavini gömrük xidməti general-leytenantı Rza Həsənəliyev 

çıxış edərək “İpək Yolu” Gömrük Əməkdaşlığı Təşəbbüsünün “Karvansaray” 



layihəsinin hazırlanması üzrə İşçi Qrupu iclasının bütün iştirakçı tərəflərin sıx 

əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılmasında qəti qərar nümayiş etdirəcəyindən əmin 

olduğunu bildirmişdir. 

5. 12-13 aprel tarixlərində Bakı şəhərində, “Kempinski Hotel Badamdar” 

mehmanxanasında Ümumdünya Gömrük Təşkilatı Avropa Regionu Gömrük Xidməti 

Rəhbərlərinin 2012-ci il konfransı keçirilib. 36 ölkənin nümayəndə heyəti, eləcə də 18 

ölkənin (Almaniya, Türkiyə, İsveç, İsveçrə, Danimarka, Norveç, Polşa, İspaniya, 

Makedoniya, Lüksemburq, Serbiya, İrlandiya, Estoniya, İslandiya, Çexiya, Malta və s.) 

gömrük xidməti rəhbərlərinin qatıldığı konfransda ümumilikdə 84 nümayəndə, o 

cümlədən Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Abid Şərifov, Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev, Ümumdünya Gömrük 

Təşkilatının Baş katibi Kunio Mikuriya, ÜGT-nin sədri xanım Josefin Fihili, ÜGT Maliyyə 

Komitəsinin sədri Tomas Şönek, ÜGT-nin Avropa Regionu üzrə sədr müavini Byorn 

Rouz, Norveç Gömrük və Aksiz Direktorluğunun məsul nümayəndələri Per Arvid Nordli 

və Roy Skakslette də iştirak edib. Konfransın açılış mərasimində Azərbaycan 

Respublikası Baş nazirinin müavini Abid Şərifov və ÜGT-nin Avropa regionu üzrə sədr 

müavini Byorn Ross salamlama nitqi ilə çıxış edib. Daha sonra konfransda 

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının siyasi məsələləri - ÜGT-nin Strateji Planı, ÜGT-nin 

büdcəsi, Qlobal Gömrük Şəbəkəsi və ÜGT-nin Siyasi Komissiyasında təmsil olunma, 

eləcə də Avropa regionuna dair məsələlər - Rusiya Federal Gömrük Xidməti Regional 

Kinoloji Təlim Mərkəzinin və Avropa Regionu Regional Məlumat Əlaqələndirmə 

Qovşaqlarının (RİLO) fəaliyyəti barədə çıxışlar dinlənilib. Aprelin 13-də işini davam 

etdirən konfransda öncə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının 60 illik yubileyinin qeyd 

olunması barədə Böyük Britaniya Gömrük İdarəsinin sabiq rəhbəri, ÜGT-nin nəzarət və 

asanlaşdırma üzrə sabiq direktoru Duqlas Tvedlen çıxış edib. Sonra Ümumdünya 

Gömrük Təşkilatının Bakı şəhərində yerləşən Potensialın Gücləndirilməsi üzrə Avropa 

Regional Ofisinin hesabatı dinlənilmiş, bu ofisin planları, büdcə və gələcək 

maliyyələşməsi, eləcə də digər məsələlər müzakirə edilib. Xatırladaq ki, beynəlxalq 

konfrans çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri 

Aydın Əliyev və Makedoniya Gömrük İdarəsinin Baş direktoru Vanço Karqov 

Azərbaycan Hökuməti və Makedoniya Respublikası arasında gömrük işi sahəsində 

əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş imzalayıb. 

 

6. 14-25 aprel tarixlərində Koreya Respublikasının Seul şəhərində “Qlobal səlahiyyətli 

iqtisadi operator” mövzusunda konfrans keçirilib. Ümumdünya Gömrük Təşkilatı və 

Koreya Gömrük Xidmətinin birgə təşkil etdikləri bu tədbirə Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayəndə heyəti də qatılıb. Səlahiyyətli iqtisadi operator 

mövzusunda ilk irimiqyaslı bu konfransda 90 ölkədən 800-ə qədər nümayəndə iştirak 

edib. İştirakçılar müxtəlif ölkələrin gömrük orqanlarının, həmçinin müxtəlif beynəlxalq 

təşkilatların, akademik dairələrin, özəl sektorun nümayəndələrindən ibarət olub. 

Azərbaycan nümayəndə heyəti Koreya Respublikasına səfər zamanı gömrük 

bəyannamələrinin emalı sahəsində bu ölkənin təcrübəsi ilə yaxından tanış olmaq 



məqsədilə Busan Gömrük İdarəsində də olub. Busan Gömrük İdarəsinin rəhbəri 

Yoonveon Seo bu tanışlıq səfərinin Azərbaycan-Koreya gömrük xidmətlərinin 

əməkdaşlığının növbəti mərhələsi kimi yüksək qiymətləndirib.  

 

7. 23-26 aprel tarixlərində Koreya Respublikasının Seul şəhərində Mərkəzi Asiya 

Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi 

mövzusunda konfrans keçirilib. Tədbirə Azərbaycan, Türkmənistan, 

Qazaxıstan,Tacikistan, Özbəkistan, Monqolustan, Çin, Şri-Lanka, Pakistan, Hindistan 

və Əfqanıstan respublikalarının gömrük, nəqliyyat və digər xidmətlərinin nümayəndələri 

qatılıb. Sözügedən konfransda Azərbaycan Respublikasını Dövlət Gömrük Komitəsinin 

Hüquq şöbəsinin rəisi Sənan Muxtarov və Statistika və İnformasiya Texnologiyaları 

Baş İdarəsinin Kommunikasiya və Rabitə Qurğuları İdarəsinin rəisi Azər Abbasov 

təmsil edib. Tədbirin açılış mərasimi Asiya İnkişaf Bankının İctimai İdarəetmə, Maliyyə 

Sektoru və Regional Əməkdaşlıq Departamentinin direktoru Yinq Qianın və Ticarətin 

Asanlaşdırılması bölməsi, Ticarət və İnvestisiyalar Departamenti, BMT ESCAP-in 

nümayəndəsi Sanqvon Limin iştirakı ilə keçirildikdən sonra “bir pəncərə” təşəbbüsü 

üçün məsləhətlər və tövsiyələr üzrə plenar müzakirələr aparılıb. Eyni zamanda, 

konfrans iştirakçılarına Azərbaycanda həyata keçirilən “bir pəncərə” prinsipinin 

mərhələləri, icra edilmiş layihələr və gələcəkdə görüləcək işlər, Azərbaycan gömrük 

xidmətinin infrastrukturu, digər dövlət orqanları ilə məlumat mübadiləsi, “bir pəncərə” 

prinsipinin texnoloji sxemi, beynəlxalq standartlardan və kriteriyalardan istifadə, eləcə 

də Dövlət Gömrük Komitəsində fəaliyyət göstərən Operativ İdarəetmə Mərkəzi barədə 

geniş məlumat verilib. 

 

8. 23-27 aprel tarixlərində Xorvatiyada Beynəlxalq Miqrasiya Siyasətinin İnkişaf 

Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının “Cənubi 

Qafqaz Ölkələrində İnteqrə Edilmiş Sərhəd İdarəçiliyi Sistemlərinə Dəstək” layihəsi 

çərçivəsində təlim səfəri həyata keçirilib. Təlim səfərində Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarından ibarət 

nümayəndə heyəti iştirak edib. Sözügedən layihə Azərbaycanda sərhədlərin idarə 

olunması sahəsində qurumlararası, həmçinin Azərbaycan, Gürcüstan, Avropa İttifaqına 

üzv olan dövlətlər və digər müvafiq beynəlxalq təşkilatlar arasında ikitərəfli və regional 

əməkdaşlıq səviyyəsinin artırılması, insanların və malların transsərhəd hərəkətinin 

asanlaşdırılması və bununla yanaşı, sərhədlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

istiqamətlərinə yönəlib. Səfərin əsas məqsədi gələcəkdə ikitərəfli və regional 

əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirmək, inteqrə edilmiş sərhəd idarəçiliyi sahəsində 

Xorvatiyanın qazandığı müsbət təcrübəni bölüşmək, strateji sərhəd idarəçilik 

imkanlarına dəstək vermək, habelə müasir və sadələşdirilmiş sərhəd keçid modelləri ilə 

tanış olmaqdan ibarət olub. 

9. 25 aprel tarixində Dövlət Gömrük Komitəsinə Amerika Birləşmiş Ştatlarının istehsalı 

olan xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin təqdim olunması mərasimi keçirilib. 



Mərasimdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri gömrük xidməti 

general-leytenantı Aydın Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı 

səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Adam Sterlinq və digər rəsmi şəxslər iştirak edib. 

 

10. 26-27 aprel tarixlərində Rusiya Federasiyasının Rostov-na-Donu şəhərində “Elektron 

gömrük - gələcəyə investisiya qoyuluşu” mövzusunda 4-cü beynəlxalq elmi-praktiki 

konfrans keçirilib. Tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsi Statistika və İnformasiya 

Texnologiyaları Baş İdarəsinin rəisi gömrük xidməti general-mayoru İqbal Babayevin 

rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti iştirak edib. Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Rusiya Federasiyası Federal Gömrük Xidməti arasında 

razılaşmaya uyğun olaraq keçirilən konfransa Rusiya, Çin, Belarus, Latviya və 

Ermənistanın gömrük mütəxəssisləri, eləcə də Rusiyanın informasiya texnologiyaları 

sahəsində xidmət göstərən bir neçə şirkətinin nümayəndələri qatılıb. Konfransda 

Rusiya, Çin, Belarus və Latviya gömrük xidmətlərinin VAİS-in inkişafında perspektiv 

istiqamətlər, vahid informasiya resurslarının yaradılması, gömrük orqanlarının vəzifəli 

şəxsləri tərəfindən gömrük keçid məntəqələrində həyata keçirilən gömrük, nəqliyyat, 

baytar, fitosanitar, sanitar-karantin nəzarət funksiyalarının avtomatlaşdırılması, Çin 

gömrük xidmətində “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi, Belarus gömrük sistemində elektron 

bəyanetmə və qabaqcadan məlumatlandırılma, Latviya gömrüyündə informasiya 

sistemlərinin hazırlanması və tətbiqinə diferensial yanaşma və digər mövzulara dair 

təqdimatları dinlənilib.  

11. 1-2 may tarixlərində Koreya Respublikası Gömrük Xidmətinin rəhbəri Yungsup 

Joonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda səfərdə olub. Dövlət Gömrük 

Komitəsinin sədri gömrük xidməti general-leytenantı Aydın Əliyev Azərbaycanla 

Koreya arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən, gömrük işi sahəsində 

genişləndirilməsi üçün böyük potensialın olduğunu və bu imkandan maksimum 

yararlanmağın vacibliyini vurğulamışdır. Öz növbəsində Koreya Respublikası Gömrük 

Xidmətinin rəhbəri Yungsup Joo Azərbaycan və Koreya gömrük orqanları arasında 

dostluq və əməkdaşlığın gücləndirilməsinə göstərilən diqqət və yardımı yüksək 

qiymətləndirərək hər iki ölkənin gömrük xidmətləri arasında əməkdaşlığın 

dərinləşdirilməsi üçün qarşılıqlı fəaliyyətin, təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətini önə 

çəkmişdir.  

12. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin 

əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti bu yaxınlarda (may ayında) Amerika 

Birləşmiş Ştatlarının Vaşinqton (Kolumbiya), Makallen (Texas) və Noqalez (Arizona) 

şəhərlərində səfərdə olub. ABŞ-ın İxrac Nəzarəti və Əlaqədar Sərhəd Təhlükəsizliyi 

(İNST) Proqramı çərçivəsində həyata keçirilən səfər ABŞ-ın sərhəd-buraxılış 

məntəqələrinin quruluşunu, təchizatını, iş prinsipini, idxal-ixrac əməliyyatlarının həyata 

keçirilməsinə nəzarət, gömrük işi sahəsində kadr hazırlığı, beynəlxalq təchizat 

zəncirində təhlükəsizliyin təmin edilməsi, qaçaqmalçılıq və gömrük işi sahəsində digər 

hüquqpozma hallarının aşkar olunması və bu sahələrdə görülən və gələcəkdə 



görülməsi nəzərdə tutulan işlərlə tanışlıq, habelə sərhədkeçmə sahəsində insanların 

davranışlarının sosial və psixoloji aspektlərilə bağlı araşdırmaların elmi tətbiqinin 

öyrənilməsi məqsədi daşıyıb. İlk olaraq Vaşinqton şəhərindən başlayan səfərdə 

məqsəd idarəedici və ümumi siyasəti, o cümlədən, gömrük-sərhəd siyasətinin inkişaf 

yollarını müəyyən edən şəxslərlə təcrübə mübadiləsi və mövcud vəziyyətlə tanışlıq 

olub. Nümayəndə heyəti növbəti səfəri Texas ştatının Makallen şəhərinə - İmmiqrasiya 

və Gömrük Mühafizə İdarəsinə, Panamerikan Universitetinə və Hidalgo-Farr-Anzalduaz 

sərhəd buraxılış məntəqələrinə edib. Nümayəndə heyətinin sonuncu səfəri isə Port 

Noqalezə olub. 

13. Səlahiyyətli İqtisadi Operator İnstitutunun İsveçdə tətbiq olunan “Stairway” modelinin 

təcrübəsi ilə yaxından tanış olmaq və Səlahiyyətli İqtisadi Operator İnstitutunun tətbiqi 

ilə bağlı İsveçin “KGH Sərhəd Xidmətləri” şirkətinin konsaltinq xidmətlərindən istifadə 

imkanlarının öyrənilməsi məqsədilə bu şirkətin dəvəti əsasında Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin “Azərterminalkompleks” Təsərrüfat Hesablı 

Xarici İqtisadi Birliyinin direktoru gömrük xidməti general-mayoru Qambay Əliyevin 

rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 14-21 may tarixlərində İsveçdə səfərdə olub. Səfər 

“Azərterminalkompleks” Təsərrüfat Hesablı Xarici İqtisadi Birliklə KGH şirkəti arasında 

11 aprel tarixində imzalanan, İsveç təcrübəsindən faydalanaraq Azərbaycanda 

Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar İnstitutunun tətbiqi üzrə konsepsiyanın hazırlanması və 

bu  konsepsiyanı həyata keçirmək imkanının mümkünlüyünün müəyyən olunması 

məqsədi daşıyan niyyət protokoluna əsaslanıb. Səfər müddətində bir sıra işgüzar 

görüşlər keçirilib, eyni zamanda gömrük işi sahəsində İsveçin tanınmış konsaltinq 

şirkəti KGH-nin baş ofisinə səfər edilib və “KGH Sərhəd Xidmətləri” Şirkətinin icraçı 

direktoru Patrik Heinessen ilə görüş keçirilib.  

14. 20 may - 2 iyun tarixlərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 

əməkdaşları Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq 

(CAREC) proqramı üzrə “Gömrük İdarəedilməsinin Təkmilləşdirilməsi” mövzusunda 

keçirilən təlim seminarında iştirak etmək üçün Çin Xalq Respublikasının Şanxay 

şəhərinə səfər ediblər. Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi 

Əməkdaşlıq (CAREC) proqramı üzrə “Gömrük İdarəedilməsinin Təkmilləşdirilməsi” 

mövzusunda keçirilən təlim seminarında Azərbaycan, Əfqanıstan, Qazaxıstan, Qırğız, 

Monqolustan, Pakistan, Tacikistan və Özbəkistandan olan nümayəndələr iştirak 

etmişlər. Seminarın öz işinə başladığı gün Asiya İnkişaf Bankının nümayəndəsi, 

Şanxay Gömrük Kolleci prezidentinin müavini, Çin Baş Gömrük İdarəsinin Xarici 

Əlaqələr İdarəsinin rəisi çıxış edib. Daha sonra nümayəndə heyətləri təmsil etdikləri 

qurumlar, gömrük orqanları və digər xidmətlər barədə qısa məlumat veriblər. Tədbirin 

ikinci günü Şanxay Gömrük Kolleci prezidentinin müavini cənab Ding Haimeng Çin 

gömrüyünə qısa baxış və Şanxay Gömrük Kolleci ilə bağlı iki mövzuda geniş bir 

təqdimatla çıxış edərək Çin gömrüyünün ümumi struktur və xarakteri, gömrüyün 

idarəetmə sistemləri, gömrüyün təsis edilməsinin əsas prinsipləri, gömrük xidmətinin 

təfsilatlı strukturu, funksiyaları və başlıca vəzifələri, o cümlədən gömrüyün hüquq 



mühafizə fəaliyyəti və səlahiyyətləri barədə geniş məlumat verib. Seminarın üçüncü 

günü Şanxay Gömrük Kollecindən Professor Gu Peijun, Çin gömrüyünə dair yeniliklər 

və idxal-ixrac olunan malların idarə edilməsi prosesi ilə bağlı çıxış edərək Çin gömrük 

xidmətinin keçdiyi təkamül prosesi haqqında danışıb və gömrüyün ənənəvi və 

qeyri-ənənəvi funksiyaları ilə bağlı iştirakçılara məlumat verib.  

15. 11-15 iyun tarixlərində Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Bakı şəhərindəki 

Potensialın Gücləndirilməsi üzrə Regional Ofisində “Qlobal Qalxan” proqramı 

çərçivəsində 1-ci təlim kursu keçirilib. Narkotik və partlayıcı maddələrin 

hazırlanmasında istifadə olunan kimyəvi vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı 

mübarizə məsələlərinə həsr olunan tədbirə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan, 

Özbəkistan, Qırğız, Əfqanıstan, Pakistan, ABŞ, Böyük Britaniya və Avstriya 

nümayəndələri, eləcə də Ümumdünya Gömrük Təşkilatının mütəxəssisləri qatılıb. 

Təlim kursunun açılış mərasimində ÜGT-nin Bakı şəhərində Potensialın 

Gücləndirilməsi üzrə Regional Ofisinin rəhbəri Vitali Mikeladze giriş sözü ilə çıxış 

edərək təlim kursunun ÜGT-nin Bakı şəhərində Potensialın Gücləndirilməsi üzrə 

Regional Ofisində Avropa regionu gömrük xidmətlərinin şəxsi heyətinin hazırlanması 

üzrə bu il sözügedən ofisin bazasında nəzərdə tutulan müxtəlif beynəlxalq 

məşğələlərin başlanğıcı olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 

Komitəsinin Sədri gömrük xidməti general-leytenantı Aydın Əliyev ÜGT-nin Bakı 

şəhərində Potensialın Gücləndirilməsi üzrə Regional Ofisində ilk təlim kursunun 

təşkilindən məmnunluğunu bildirərək, bu tədbirin timsalında sözügedən ofisin təkcə 

Avropa deyil, Asiya regionundakı gömrük xidmətlərinin də işinə uğurla xidmət 

göstərəcəyinə əminliyini ifadə edib. 

 

16. 13-14 iyun tarixlərində BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası (UNECE), ABŞ İnkişaf 

Agentliyi (USAİD) və Gürcüstan Hökuməti  tərəfindən Tbilisi şəhərində “Ticarətin 

asanlaşdırılması, “bir pəncərə” konsepsiyası və Cənubi Qafqazda ticarət məlumatları 

tələblərinin ahəngləşdirilməsi” mövzusuna dair iki günlük II regional konfrans keçirilib. 

Gürcüstan Gəlirlər Xidməti, ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAİD) və BMT-nin 

Avropa İqtisadi Komissiyasının (UNECE) təşkilatçılığı ilə gerçəkləşən tədbirdə əsasən 

Qafqaz və Qara dəniz regionunda ticarətin asanlaşdırılması sahəsində müasir 

texnologiyalar üzrə fikir və təcrübə mübadiləsi aparılıb. Gürcüstan, Türkiyə, 

Azərbaycan, Ermənistan və Ukrayna sərhəd-gömrük strukturlarının, eyni zamanda özəl 

şirkətlərin 100-ə qədər nümayəndəsinin qatıldığı konfransda Azərbaycanı Respublikası 

Dövlət Gömrük Komitəsi Statistika və İnformasiya Texnologiyaları Baş İdarəsinin rəisi 

gömrük xidməti general-mayoru İqbal Babayev iştirak edib. Gürcüstan Gəlirlər 

Xidmətinin rəis müavini Lili Begiaşvili, Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin məlumat 

mübadiləsi layihəsinin mütəxəssisi Paata Sirbiladze və Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Gömrük Komitəsi Statistika və İnformasiya Texnologiyaları Baş İdarəsinin rəisi 

İqbal Babayev gömrük məntəqələrində həyata keçirilən “bir pəncərə” sistemi, ticarətə 

yardımın sadələşdirilməsi, sərhədlərdə gömrük-buraxılış məntəqələrində administrativ 

sənədlərin kompüter sistemi ilə ötürülməsi, gömrük məntəqəsində gedən proseslərin 



standartlaşdırılması və gələcək layihələrdən danışıblar. İ.Babayev öz çıxışında tədbir 

iştirakçılarına respublikamızın gömrük-buraxılış məntəqələrindəki yeniliklərdən söhbət 

açaraq 2009-cu il yanvar ayının 1-dən Azərbaycanda “bir pəncərə” prinsipinin həyata 

keçirildiyini qeyd edib. 

17. 20-22 iyun tarixlərində Qırğız Respublikasının Çolpon-Ata şəhərində keçirən Müstəqil 

Dövlətlər Birliyinə üzv dövlətlərin Gömrük Xidməti Rəhbərləri Şurasının 55-ci iclasında 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Sədri gömrük xidməti 

general-leytenantı Aydın Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edib. İclası 

Rusiya Federasiyası Federal Gömrük Xidmətinin rəhbəri Andrey Belyaninov açıb. 

İclasın gündəliyinə əsasən, MDB iştirakçı dövlətlərin Gömrük Xidməti Rəhbərləri 

Şurasının 54-cü iclasında qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsinin vəziyyəti 

haqqında Şuranın katibi iştirakçılara ətraflı məlumat vermiş, bu məlumatlar Şura 

tərəfindən nəzərə alınmış və MDB iştirakçı dövlətlərin gömrük xidmətlərinə 2013-cü il 

üçün Rusiya Gömrük Akademiyasında “Gömrük işi” (ixtisas), “Hüquqşünaslıq” 

(bakalavr), “İqtisadiyyat” (bakalavr) və “İdarəetmə” (bakalavr) hazırlığı istiqamətləri üzrə 

tədris üçün bildirişləri Rusiya Federal Gömrük Xidmətinə təqdim etmələri tapşırılmışdır.  

İclas zamanı avtomobil nəqliyyatı ilə Gömrük İttifaqının ərazisinə gətirilən mallar 

barədə əvvəlcədən mütləq qaydada məlumatlandırmanın həyata keçirilməsinə dair 

Rusiya Federasiyası Federal Gömrük Xidməti tərəfindən məlumat verilib. Qeyd olunan 

məlumatda Azərbaycana dair toxunulan məsələ ilə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsinin 

sədri Aydın Əliyev çıxış edərək iclas iştirakçılarına ətraflı məlumat verib. İclasın 

sonunda MDB iştirakçı dövlətlərin Gömrük Xidməti Rəhbərləri Şurasının 56-cı iclasının 

sənədlərinin hazırlanması üçün ekspertlərin iclasının və 56-cı iclasın 2012-ci ilin 

sentyabr ayında keçirilməsi haqqında Qərar qəbul edilib. 

18. 28-30 iyun tarixlərində Belçika Krallığının Brüssel şəhərindəki Ümumdünya Gömrük 

Təşkilatının Baş qərargahında Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının 119/120-ci sessiyaları, 

eləcə də 2-3 iyul tarixlərində Qlobal Aksiz Sammiti keçirilib. ÜGT-nin 60 illik yubileyi 

çərçivəsində təşkil olunmuş bu tədbirlərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 

Komitəsinin Sədri gömrük xidməti general-leytenantı Aydın Əliyevin rəhbərliyi ilə 

nümayəndə heyəti iştirak edib. Tədbirdə Belçika Krallığı Baş nazirinin müavini, maliyyə 

naziri S.Vanackere çıxış etmiş və ÜGT-nin Baş katibi Kunio Mikuriyanın hesabat 

məruzəsi dinlənilmişdir. Hesabatda təqdim olunan slaydlar arasında 3 material 

Azərbaycanda keçirilən tədbirlərə həsr edilib. İclasda müzakirəyə çıxarılan ikinci 

məsələ Rusiya Federasiyası Federal Gömrük Xidmətinin Kinoloji Mərkəzinə ÜGT-nin 

Regional Kinoloji Mərkəzi statusunun verilməsi təklifi olub və Rusiya tərəfinin bu təklifi 

bəyənilib. Üçüncü məsələ ÜGT-nin Siyasi Komissiyasına, Audit və Maliyyə 

komitələrinə seçkilər, dördüncü məsələ isə Siyasi Komissiya ilə bağlı hesabatın təqdim 

edilməsindən ibarət olub. Bundan sonra sessiyalarda siyasi məsələlər üzrə müzakirələr 

başlayıb. Burada Belçika Gömrük Xidmətinin gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı geniş 

təqdimatı keçirilərək mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb. 

19. 3-6 iyul tarixlərində Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Bakı şəhərindəki Potensialın 



Gücləndirilməsi üzrə Regional Ofisində potensialın gücləndirilməsi və gömrük işinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə sub-regional seminar öz işinə başlayıb. Tədbirə Azərbaycan, 

Belarus, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğız, Litva, Moldova, Polşa, Rusiya, Tacikistan, 

Türkmənistan, Ukrayna və Özbəkistan, eləcə də Ümumdünya Gömrük Təşkilatı, ATƏT 

və Avrasiya İqtisadi Komissiyasının mütəxəssisləri qatılıb. Seminarın açılış 

mərasimində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Gömrük Nəzarətinin 

Təşkili Baş İdarəsinin rəisi gömrük xidməti general-mayoru Şahin Bağırov giriş sözü ilə 

çıxış edib. Ümumdünya Gömrük Təşkilatının mütəxəssisi Daniel Perrier potensialın 

gücləndirilməsi və gömrük işinin təkmilləşdirilməsi üzrə sub-regional seminarın Bakı 

şəhərində təşkilinə göstərilən dəstəyə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 

Komitəsi və ATƏT rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirərək ÜGT-nin bu seminarı 

keçirməklə milli gömrük xidmətlərinin inkişaf proqramlarının reallaşdırılmasına kömək 

göstərmək, eləcə də gömrük orqanları arasında məlumat və təcrübə mübadiləsinin 

aparılmasına imkan yaratmaq məqsədi daşıdığını qeyd edib. Bakıda təşkil olunan 

seminarın ümumi işə fayda verəcəyinə əminliyini bildirən ATƏT-in nümayəndəsi Laszlo 

Szücs isə tədbir iştirakçılarına məhsuldar iş və səmərəli nəticələr arzulayıb.  

20. 5 iyul tarixində Ukrayna Respublikasının Sumski Vilayətinin Yampol rayonunda,  

xidməti axtarış itlərinin narkotik vasitələrin axtarışı üzrə gömrük orqanlarının kinoloji 

qurumları arasında beynəlxalq yarış keçirilib. Yarış üç əsas mərhələdən: əl yüklərində 

narkotik vasitənin axtarışı, minik avtomobillərində narkotik vasitənin axtarışı və yük 

avtomobillərində narkotik vasitənin axtarışından ibarət olub. Bu yarışa Azərbaycan, 

Rusiya, Belarus, Ukrayna, Moldova və Polşa gömrük xidmətləri kinoloji mərkəzlərinin 

təmsilçiləri qatılıb. Yarışda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Kinoloji 

Mərkəzinin təlimçisi öz xidməti iti ilə minik avtomobillərində narkotik vasitələrin axtarışı 

üzrə 2-ci yerə layiq görülüb.  

21. 5-6 iyul tarixlərində Sinqapur Respublikasında “Hava yolu ilə daşınan yüklərin 

təhlükəsizliyi və sadələşdirilməsinin gücləndirilməsi - əməkdaşlıq vasitəsilə birgə 

fəaliyyət” mövzusunda keçirilən konfransda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 

Komitəsi Sədrinin müavini gömrük xidməti general-leytenantı Əsgər Abdullayev iştirak 

edib. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı, Sinqapur Nəqliyyat Nazirliyi, Sinqapur 

Gömrük Xidməti və Ümumdünya Gömrük Təşkilatı tərəfindən təşkil edilmiş konfransa 

gömrük xidmətləri, aviasiya təhlükəsizliyi orqanları və biznes sahəsinin nümayəndələri 

qatılıb. Konfrans Sinqapur Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin Daimi katibi Pang Kin 

Keongun açılış nitqi ilə işə başlamiş və Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının Baş 

katibi Raymond Benjamin, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Baş katibi Kunio 

Mikuriyanın çıxışları ilə davam etmişdir. Həmçinin, 9 iyul tarixində Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Sədrinin müavini Əsgər Abdullayev və Sinqapur 

Respublikası Gömrük İdarəsi Baş direktorunun müavini Lee Boon Chong arasında 

ikitərəfli görüş keçirilmiş və görüş zamanı Sinqapur gömrüyünün strukturu və fəaliyyəti 

barədə təqdimat nümayiş etdirilmişdir. Nümayiş əsnasında Azərbaycan tərəfi üçün 

maraq kəsb edən məsələlər ətrafında, xüsusilə də səlahiyyətli iqtisadi operatorların 



fəaliyyəti, xarici ticarətin asanlaşdırılması məqsədilə gömrük nəzarətinin 

sadələşdirilməsindəki rolu və səmərəliliyi barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır. 

22. 9-11 iyul tarixlərində Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində keçirilən Ümumdünya 

Gömrük Təşkilatının Avropa regionu üzrə gömrük muzeylərinin ilk yığıncağında Avropa 

ölkələrinin gömrük muzeyi nümayəndələri, o cümlədən Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayəndə heyəti iştirak edib. 9 iyul tarixində 

Macarıstanın Gömrük və Vergi Tarixi Muzeyində Macarıstan Dövlət Vergi və Gömrük 

Administrasiyasının Baş direktoru, briqada generalı Karolu Szabo toplantı iştirakçılarını 

salamlayaraq yığıncağın Ümumdünya Gömrük Təşkilatının təsis edilməsinin 60-cı 

ildönümü ilə əlaqədar keçirildiyini bildirib. Tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin 

rəhbəri, Dövlət Gömrük Komitəsi “Azərterminalkompleks” Təsərrüfat Hesablı Xarici 

İqtisadi Birliyin direktoru, gömrük xidməti general-mayoru Qambay Əliyev sərgi 

iştirakçılarına nümayiş etdirilən Azərbaycan Gömrük Tarixi Muzeyi Filialının təxminən 

500 eksponatdan ibarət “Qədim və orta əsrlər” bölməsinin kiçik bir hissəsi olan “Bizim 

Azərbaycan” adlı sərgi ekspozisiyaları barədə ətraflı məlumat verib. 25 eksponatdan 

təşkil olunmuş çox qiymətli kolleksiyanı əhatə edən bu təqdimatın məqsədi 

tamaşaçılarda 2006-cı ildən fəaliyyət göstərən Azərbaycan Gömrük Tarixi Muzeyi, 

habelə Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti və tarixi haqqında obyektiv təəssürat 

yaratmaq olub. 10 iyul tarixində ÜGT-nin Regional Tədris Mərkəzində konfransın 

plenar iclası keçirilmiş və müvəffəqiyyətlə nümayiş etdirilən sərgiyə görə Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinə minnətdarlıq bildirilib. İclas zamanı milli 

gömrük muzeylərinin təqdimatı keçirilmiş, lakin iştirak edən ölkələr arasında yalnız 

Azərbaycanın Gömrük Tarixi Muzeyi Filialından bəhs edən sənədli film təqdim 

olunmuşdur. Konfransın sonunda isə bütün iştirakçılar tərəfindən gömrük muzeyləri 

arasındakı əlaqələrin genişləndirilməsi imkanlarının öyrənilməsi və gələcək 

əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə töhfə verilməsinə sadiqliklərini təsdiq etməklə 

bağlı Bəyannamə imzalanmışdır. 

23. 15-18 iyul tarixlərində ABŞ Dövlət Departamentinin regional proqramı çərçivəsində 

mövcud tranzit dəhlizlərin təkmilləşdirilməsinə yardım məqsədilə bu ölkənin 

nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə olub. ABŞ-ın Ədliyyə Departamentinin 

nümayəndəsi Robert Pikokun rəhbərlik etdiyi və İxraca Nəzarət və Sərhədlərin 

Təhlükəsizliyi Proqramının (EXBS) müşaviri Robert Olson, Ticarətin və Nəqliyyatın 

Təhlükəsizliyi və Asanlaşdırılması üzrə Məsləhət Qrupunun əməkdaşı Valdas 

Dovidenas və Miçiqan Universitetinin professoru Robb Clarkdan ibarət nümayəndə 

heyəti ilə görüş Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Bakı şəhərindəki Potensialın 

Gücləndirilməsi üzrə Regional Ofisində baş tutub. Nümayəndə heyətinin rəhbəri Robert 

Pikok ABŞ Dövlət Departamentinin regional proqramı çərçivəsində mövcud tranzit 

dəhlizlərin təkmilləşdirilməsi üçün gömrük orqanlarına gömrük nəzarətinin təşkili 

sahəsində islahatların aparılması və digər əlaqəli məsələlərin həllinə yardımların 

göstərilməsinin nəzərdə tutulduğunu bildirib. Bakıdakı görüşlərdən razılığını bildirən 

qonaqlar lazımi məlumatların əldə edilməsində göstərilən yardıma görə aidiyyəti 



orqanlara və bütün görüşlərdə ev sahibliyi etdiyinə görə Dövlət Gömrük Komitəsinə 

xüsusi minnətdarlıq ifadə ediblər.  

24. Bu yaxınlarda Çin Xalq Respublikasının Pekin şəhərində Mərkəzi Asiya Regional 

İqtisadi Əməkdaşlıq (CAREC) proqramının təşkil etdiyi “MARİƏ regionu dəhlizlərində 

nəqliyyata yardım üzrə sazişlərin irəliləməsi yolları” mövzusunda seminar keçirilmişdir. 

Seminara iştirakçı ölkələrdən - Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Tacikistan, 

Özbəkistan, Qırğız, Monqolustan, Çin və Pakistanın nəqliyyat və gömrük xidmətlərinin 

nümayəndələri, eləcə də beynəlxalq ekspertlər qatılmışdır. Seminarda Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin tərkibində Dövlət Gömrük Komitəsi Gömrük Nəzarətinin Təşkili 

Baş İdarəsinin şöbə rəisi Səməd Qaralov da iştirak etmişdir.  

 

25. 27 avqust tarixində Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Bakı şəhərindəki Potensialın 

Gücləndirilməsi üzrə Regional Ofisində “Qlobal Qalxan” proqramı çərçivəsində narkotik 

və partlayıcı maddələrin hazırlanmasında istifadə olunan kimyəvi vasitələrin qanunsuz 

dövriyyəsinə qarşı mübarizə məsələlərinə həsr olunmuş 2-ci təlim kursu keçirilmişdir. 

Tədbirdə Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Pakistan, ABŞ, Kanada və Böyük Britaniya 

nümayəndələri, eləcə də Ümumdünya Gömrük Təşkilatının mütəxəssisləri iştirak 

etmişlər.  

26. 23-24 avqust tarixlərində Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini, gömrük 

xidməti general-leytenantı Səfər Mehdiyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti - 

Naxçıvan MR Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-leytenantı 

Asəf Məmmədov, DGK Xarici Əlaqələr İdarəsinin rəisi Dilavər Fərzəliyev, Sədərək 

Gömrük İdarəsinin rəisi Mirməhəmməd Seyidov Türkiyə Respublikası Gömrük və 

Ticarət Nazirliyinin dəvəti ilə bu ölkədə işgüzar səfərdə olmuşdur.  

27. 4-6 sentyabr tarixlərində Rusiya Federasiyasının Kamçatka vilayətinin Petropavlovsk 

şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv dövlətlərin Gömrük Xidmətləri Rəhbərləri 

Şurasının 56-cı iclası keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 

Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-leytenantı Aydın Əliyevin rəhbərlik etdiyi  

nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.   

28. 5 sentyabr tarixində Rusiya Federasiyasının Petropavlovsk-Kamçatka şəhərində 

Müstəqil Dövlətlər Birliyi üzv ölkələrin Gömrük Xidməti Rəhbərləri Şurasının 56-cı iclası 

keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, 

gömrük xidməti general-leytenantı Aydın Əliyevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti 

iştirak etmişdir.  

29. 6 sentyabr tarixində Qırğız Respublikasının Çolpon-Ata şəhərində Müstəqil Dövlətlər 

Birliyi iştirakçı dövlətlərin Gömrük Xidməti Rəhbərləri Şurasının Hüquq Mühafizə 

Bölmələri Başçıları Komitəsinin 8-ci iclası keçirilmişdir. İclasda Dövlət Gömrük Komitəsi 

sədrinin müavini, gömrük xidməti general-leytenantı Əsgər Abdullayevin rəhbərliyi ilə 

nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.  



30. 11-14 sentyabr tarixlərində Bakı şəhərində, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 

Komitəsinin Kinoloji Mərkəzində MDB iştirakçı dövlətlərin gömrük xidmətlərinin kinoloji 

strukturlarının çoxnövçülükdə birincilik üzrə II yarışı keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan, 

Belarus, Qırğız, Moldova, Rusiya və Ukrayna gömrük xidmətlərinin kinoloji 

strukturlarının təlimçi-kinoloqları iştirak etmişlər.  

31. 28 sentyabr tarixində Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti 

general-leytenantı Aydın Əliyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı 

rezident nümayəndəsi Fikrət Akçuranı qəbul etmişdir. Görüşdə mövcud əməkdaşlıq 

əlaqələrinin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılmışdır.  

32. 1 oktyabr tarixində Dövlət Gömrük Komitəsində Uruqvay Şərq Respublikası Milli 

Gömrük İdarəsinin Baş direktoru Enrike Kanon Pedraqosanın rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyətinin Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi 

ilə görüşü keçirilmişdir. Görüşdə qarşılıqlı münasibətlərin perspektivlərindən söhbət 

açılmış, eləcə də gömrük xidmətləri arasında birgə fəaliyyətin, təcrübə mübadiləsinin 

əhəmiyyəti önə çəkilmişdir. 

33. 2 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikasında səfərdə olan Uruqvay Şərq 

Respublikası Milli Gömrük İdarəsinin Baş direktoru Enrike Kanon Pedraqosanın 

rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Dövlət Gömrük Komitəsinin Mərkəzi Hospitalında,  

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Bakı şəhərindəki Potensialın Gücləndirilməsi üzrə 

Avropa Regional Ofisində, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Bakıda yerləşən Regional 

Tədris Mərkəzində, Dövlət Gömrük Komitəsinin Kinoloji Mərkəzində və 

“Azərterminalkompleks” Birliyinin inzibati binasında olmuşdur.  

34. 3 oktyabr tarixində Uruqvay Şərq Respublikası Milli Gömrük İdarəsinin Baş direktoru 

Enrike Kanon Pedraqosanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Xaçmaz Gömrük 

İdarəsinin “Samur” gömrük buraxılış məntəqəsinə baş çəkmişlər.  

35. 5 oktyabr tarixində Naxçıvanda Türkdilli dövlətlərin gömrük xidməti rəhbərlərinin 

görüşü keçirilmişdir. Görüşdə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin - 

Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğız respublikalarının gömrük xidməti 

nümayəndələri iştirak etmişdir. Türkiyə bu görüşdə Palatalar və Birjalar Birliyi ilə də 

təmsil olunmuşdur. Gömrük xidməti rəhbərlərinin görüşünə Türkdilli Dövlətlərin 

Əməkdaşlıq Şurasının yüksək vəzifəli şəxsləri də qatılmışdır. Türkdilli dövlətlərin 

gömrük xidməti rəhbərlərinin görüşündə ölkələrin bir-birlərinin gömrük işi sahəsində 

təcrübə və yenilikləri ilə yaxından tanış olmaları üçün ticarət və sərhəddən keçmə 

prosedurlarının sadələşdirilməsi ilə bağlı layihələrinin təqdimatı keçirilmişdir.  

Qazaxıstan gömrük xidməti tranzit potensialın inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan “Silk 

Wind” layihəsini, Azərbaycan “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi, Qırğız Respublikası 

gömrük xidməti “İnformasiya texnologiyaları”, Türkiyə isə “İpək Yolu” təşəbbüsü - 

“Karvansaray” layihəsini təqdim edib.  

36. 8 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsində Toqo 



Respublikası İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyi Baş Gömrük İdarəsinin baş direktor 

müavini Ekpao Adjabonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi ilə görüşü keçirilmişdir. Görüşdə 

əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması və möhkəmləndirilməsi istiqamətində fikir 

mübadiləsi aparılmışdır.  

37. 18-21 sentyabr tarixlərində Portuqaliyanın Porto şəhərində “Narkotiklərə yox deyək!” 

adlı beynəlxalq sərgi keçirilmişdir. Portuqaliyanın Nəqliyyat və Kommunikasiyalar 

Muzeyi Assosiasiyasının Qurultay Mərkəzində təşkil olunan bu sərgidə Azərbaycan 

rəssamları və heykəltəraşlarının əsərləri nümayiş etdirilmişdir. Bu məqsədlə Dövlət 

Gömrük Komitəsi “Azərterminalkompleks” Birliyinin direktoru, gömrük xidməti 

general-mayoru Qambay Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Porto şəhərində 

səfərdə olmuşdur. Sərgidə Bakıdakı beynəlxalq karikatura müsabiqəsində iştirak etmiş 

Azərbaycan incəsənət ustalarının əsərləri nümayiş etdirilmişdir.  

38. 26-28 sentyabr tarixlərində Rotterdam (Hollandiya) və Antverpen (Belçika) 

şəhərlərində Beynəlxalq Gömrük Muzeyləri Assosiasiyasının 20-ci konfransı 

keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi 

“Azərterminalkompleks” Birliyinin direktoru, gömrük xidməti general-mayoru Qambay 

Əliyevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. “Sizin muzeyiniz gömrük 

təşkilatı üçün ictimai əlaqələrin bir hissəsidirmi və nəticələr nədən ibarətdir?” 

mövzusuna həsr edilmiş konfransa Norveç, Almaniya, Slovakiya, Fransa, ABŞ, 

Avstriya, Litva, Danimarka, İrlandiya və digər ölkələrdən də nümayəndələr qatılmışdır.  

39. Sentyabr ayında Polşa Respublikasının Vroçlav şəhərində “Gömrük siyasəti və 

malların idxal-ixrac əməliyyatlarında səlahiyyətli iqtisadi operatorların (AEO-SİO) 

fəaliyyəti” mövzusunda seminar keçirilmişdir. Avropa İttifaqı (Aİ) Şərq Tərəfdaşlığının 

çoxtərəfli formatında fəaliyyət göstərən “İqtisadi inteqrasiya və Aİ siyasəti ilə 

uyğunlaşdırma” məsələləri üzrə 2-ci platforma çərçivəsində keçirilən tədbir 

Azərbaycan, Belarus, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan və Ermənistanın gömrük 

xidmətləri üçün təşkil edilmişdir. Bundan başqa, seminara Finlandiya, Litva, Rumıniya, 

Çex, Almaniya, Fransa və Polşa gömrük xidmətlərinin əməkdaşları da qatılmışdır. 

Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Gömrük Nəzarətinin 

Təşkili Baş İdarəsi və “Azərterminalkompleks” Birliyinin məsul şəxsləri Səməd Qaralov 

və Ramiz Ağayev iştirak etmişdir.  

40. 11-12 oktyabr tarixlərində Ukraynanın Kiyev şəhərində Avropa İttifaqının Şərq 

Sərhədində Gömrük Əməkdaşlığına dair “Maneələrin aradan qaldırılması” mövzusunda 

Gömrük - 2013 Yüksək Səviyyəli Seminar keçirilmişdir. Avropa Komissiyası, Ukrayna 

Dövlət Gömrük Xidməti və Polşa Respublikası Gömrük Xidmətinin təşkilatçılığı ilə 

keçirilən tədbirə Avropa İttifaqının və Avropa Qonşuluq Siyasətinə tərəfdaş dövlətlərin 

gömrük xidmətlərindən, Avropa Komissiyası və Ümumdünya Gömrük Təşkilatından 

yüzdən çox nümayəndə qatılmışdır. Azərbaycan tərəfini həmin seminarda Dövlət 

Gömrük Komitəsi sədrinin müavini, gömrük xidməti general-leytenantı Əsgər 



Abdullayev təmsil etmişdir. Onu da qeyd edək ki, Ukraynaya səfər zamanı Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini Əsgər Abdullayev Ukrayna 

Dövlət Gömrük Xidmətinin sədr müavini Stepan Derivolkovla görüşmüşdür. Görüşdə 

Azərbaycan və Ukrayna gömrük xidmətləri arasında gömrük sahəsində 

hüquqpozmalara qarşı mübarizə məsələlərinə toxunulmuşdur. Görüşdə birgə razılığa 

əsasən qarşılıqlı inzibati yardım çərçivəsində ikitərəfli fəaliyyətə dair müzakirələr 

aparılmış, Azərbaycan və Ukraynanın dövlət sərhədlərindən keçirilən və gömrük 

qanunvericiliyinin pozulmasının obyekti olan mal və nəqliyyat vasitələri haqqında 

məlumat mübadiləsinin aparılması yüksək qiymətləndirilmişdir.  

41. 19 oktyabr tarixində Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti 

general-leytenantı Aydın Əliyev Fransanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 

Paskal Mönyenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. Görüşdə 

Azərbaycan-Fransa iqtisadi əməkdaşlığından da bəhs edilmiş, iki ölkə arasında ticarət 

dövriyyəsinin ildən-ilə artdığı və bu müsbət tendensiyanın davamlılığının təmin 

edilməsinin vacibliyi vurğulanmışdır. 

42. 22 oktyabr tarixində Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti 

general-leytenantı Aydın Əliyev İsrailin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli  

səfiri Rafael Harpazı qəbul etmişdir. Görüşdə Azərbaycanla İsrail arasında təşəkkül 

tapmış qarşılıqlı, faydalı əməkdaşlıq əlaqələrindən, bu əlaqələrin genişlənməsində 

gömrük orqanlarının üzərinə düşən mühüm vəzifələrdən və gələcək perspektivlərdən 

bəhs edilmişdir.    

43. 19-21 oktyabr tarixlərində Monqolustan Xalq Respublikasının paytaxtı Ulan-Bator 

şəhərində Monqol gömrüyünün yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbiri 

və “Milli təhlükəsizlik - qlobal gömrük şəbəkəsi” mövzusunda elmi konfrans 

keçirilmişdir. Hər iki tədbirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 

Gömrük Sahəsində Hüquqpozmalara Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi, gömrük 

xidməti general-mayoru Güloğlan Muradlı iştirak etmişdir. Konfransda  təhlükəsizliyin 

təmini, risklərin idarə olunması, əməkdaşlığın rolu, Kioto Konvensiyasından irəli gələn 

məsələlər, gömrük və biznes tərəfdaşlığı, Kolumbus proqramının əhəmiyyəti, 

qanunvericilik təminatı, informasiya texnologiyalarının tətbiqi, kadr hazırlığı və digər 

məsələlər ətrafında məruzələr dinlənilmiş, müzakirələr aparılmışdır. Daha sonra 

Monqolustan gömrük təşkilatının 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Mərkəzi Mədəniyyət 

Evində kalliqrafiya müsabiqəsi və bayram tədbirləri keçirilmişdir. G.Muradlı qeyd 

etmişdir ki, tədbir zamanı Monqolustan gömrüyünün 100 illik yubileyi ilə əlaqədar 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin təbrikləri çatdırılmışdır. Öz 

növbəsində, Monqolustan Baş Gomrük İdarəsinin Baş direktoru  Derjee Tseveenjav 

Azərbaycan gömrük xidməti ilə əməkdaşlığın Monqolustan gömrüyü üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulamış və Azərbaycan tərəfinin əvəzsız olaraq verdiyi dörd 

kinoloji axtarış iti ilə bağlı minnətdarlığını bildirmiş, bunun Monqolustan gömrüyünün 

kinoloji xidməti üçün tarixi hadisə olduğunu söyləmişdir. 



44. 23-24 oktyabr tarixlərində Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində 

“Eksposentr” Mərkəzi Sərgi Kompleksində “Gömrük xidməti - 2012” XIII Beynəlxalq 

Sərgisi keçirilmişdir. Sərgidə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 

“Azərterminalkompleks” Birliyinin direktoru, gömrük xidməti general-mayoru Qambay 

Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Ekspozisiyanın mərkəzi 

hissəsində ən nəzərəçarpan və koloritli stendlərdən biri də Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə məxsus olmuşdur. Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin stendini Rusiya Federasiyası Hökuməti 

sədrinin birinci müavini İqor Şuvalov, Rusiya Federasiyası Gömrük Xidmətinin sədri 

Andrey Belyaninov, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Baş katibi Kunio Mikuriya və 

digər mühüm şəxslər ziyarət etmişlər. Onlar stendin özünəməxsus kompozisiyasını və 

mili koloritini xüsusi qeyd etmişlər.  

45. 15 noyabr tarixində Dövlət Gömrük Komitəsində “Azərbaycanda e-İdarəçiliyin 

monitorinqi və qiymətləndirilməsi üzrə metodologiyanın hazırlanması” layihəsi 

çərçivəsində Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) Bakı Ofisinin 

İqtisadiyyat və Ətraf Mühit üzrə mütəxəssisi Laura Kondemi və Estoniya E-İdarəçilik 

Akademiyasının nümayəndələri İvar Tallo və Mari Pedakla görüş keçirilmişdir. Görüşdə 

Dövlət Gömrük Komitəsindən Statistika və İnformasiya Texnologiyaları Baş İdarəsinin 

rəisi, BMT-nin Asiya və Sakit Okean Regionunda Kağızsız Ticarət üzrə Ekspertlər 

Şəbəkəsinin Məşvərət Komitəsinin üzvü, gömrük xidməti general-mayoru İqbal 

Babayev və digər yüksək vəzifəli şəxslər iştirak etmişlər.  

46. 6-7 noyabr tarixlərində Moldova Respublikasının Kişinyov şəhərində TRASEKA 

Daimi Katibliyinin iclası keçirilmişdir. Tədbir Hökumətlərarası Komissiya TRASEKA 

proqramının “Logistik proseslər və dəniz magistralları” layihəsi çərçivəsində təşkil 

olunmuşdur. TRASEKA üzv dövlətlərin nəqliyyat sektorunun, gömrük xidmətinin, eləcə 

də Avropa Komissiyası və TRASEKA-nın nümayəndələrinin qatıldığı iclasda  

Azərbaycan Respublikasını Dövlət Gömrük Komitəsinin hüquq şöbəsinin rəisi Sənan 

Muxtarov təmsil etmişdir.  

47. 14 noyabr tarixində Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini, gömrük xidməti 

general-leytenantı Səfər Mehdiyev Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri - Raca 

Almarzogini, xanım Mariya Albino Uoru, Brays Kuillini və xanım Annamariya 

Kökenineni qəbul etmişdir. Görüş zamanı Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Azərbaycan 

Gömrük Xidməti arasında mövcud əlaqələrdən söhbət açılmış, əməkdaşlığın gələcək 

perspektivlərindən bəhs edilmişdir. Dövlət Gömrük Komitəsində Avropa İttifaqı və 

BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən “Azərbaycan Gömrük Xidmətinin 

təkmilləşdirilməsi” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının yeni Gömrük 

Məcəlləsinin hazırlandığı və bu ilin əvvəlindən qüvvəyə mindiyi diqqətə çatdırılmışdır.   

48. 21 noyabr tarixində Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti 

general-leytenantı Aydın Əliyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanda yeni 

rezident əlaqələndiricisi və BMT-nin İnkişaf Proqramının rezident nümayəndəsi 



Antonius Bernardus Broeki qəbul etmişdir.   

49. 21 noyabr tarixində Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini, gömrük xidməti 

general-leytenantı Əsgər Abdullayev Fransanın Rusiyadakı səfirliyinin gömrük attaşesi 

Aleks Jeni qəbul etmişdir. Görüş zamanı Azərbaycanla Fransa arasında bütün 

sahələrdə əməkdaşlıq münasibətlərindən, eləcə də hər iki ölkənin gömrük xidmətlərinin 

əlaqələrindən bəhs edilmiş, əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün qarşılıqlı fəaliyyətin, 

təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyəti vurğulanmışdır. 

50. 29-30 noyabr tarixlərində Türkiyə Cümhuriyyətinin İstanbul şəhərində “İpək Yolu 

ölkələri arasında ticarətin sadələşdirilməsi və inkişafında gömrük idarələrinin rolu” 

mövzusunda 5-ci Beynəlxalq Forum keçirilmişdır. 16 ölkənin gömrük xidmətlərinin, 

eləcə də bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin qatıldığı Forumda 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini, gömrük 

xidməti general-leytenantı Səfər Mehdiyevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti iştirak 

etmişdir. Tədbirdə İpək yolunun həm ticarətin inkişafı baxımından, həm də ölkələr 

arasında dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsində əhəmiyyətindən 

danışılmışdır. Forumun sonunda İstanbul Bəyannaməsi qəbul olunmuşdur.  

51. 29-30 noyabr tarixlərində Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində GUAM-ın terrorizm, 

mütəşəkkil cinayətkarlıq və narkotiklərin yayılması ilə mübarizə üzrə işçi qrupunun 

növbəti iclası keçirilmişdir. Tədbirə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova 

hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri ilə yanaşı, GUAM Katibliyinin məsul 

əməkdaşları da qatılmışlar. İclasda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 

Komitəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi qismində Gömrük Sahəsində Hüquqpozmalara 

Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Güloğlan Muradlı 

iştirak etmişdir. Tədbirdə işçi qrupun 15-ci iclasının sənəd layihələri müzakirə edilərək 

razılaşdırılmışdır. İşçi qrupunun 15-ci iclası isə növbəti gün keçirilmişdir. İclasda GUAM 

çərçivəsində hüquq-mühafizə sahəsində, xüsusilə narkotiklərin yayılması ilə mübarizə 

istiqamətində əməkdaşlığın və birgə fəaliyyətin zəruriliyi diqqətə çatdırılmışdır.  

52. 5 dekabr tarixində Rusiya Federasiyası Sverdlovsk vilayətinin Yekaterinburq 

şəhərində Dövlət Gömrük Komitəsinin və Azərbaycan Respublikasının Yekaterinburq 

şəhərindəki Baş Konsulluğunun təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan gömrüyü mədəni irsin 

keşiyində” adlı sərgi keçirilmişdir. Sverdlovsk vilayətinin Diyarşünaslıq Muzeyində 

keçirilən sərginin təntənəli açılış mərasimində Sverdlovsk vilayətinin vitse-qubernatoru 

Yakov Silin,  Azərbaycanın Yekaterinburq şəhərindəki Baş konsulu Sultan Qasımov, 

Sverdlovsk vilayətinin mədəniyyət naziri Aleksey Badayev,  Ural Gömrük İdarəsi 

rəisinin birinci müavini Vadim Myasnikov, Sverdlovsk vilayəti Diyarşünaslıq Muzeyinin 

baş direktoru xanım Natalya Vetrova və digər rəsmi şəxslər, eləcə də ictimaiyyətin, 

kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak etmişlər. Tədbirdə Azərbaycanla 

Rusiya  arasında mövcud olan dostluq münasibətlərindən söhbət açılmış, əlaqələrin 

möhkəmləndirilməsində bu cür tədbirlərin əhəmiyyətindən danışılmışdır. Rəsmi 

hissədən sonra Azərbaycan və Rusiya incəsənət ustalarının iştirakı ilə böyük konsert 



proqramı təşkil olunmuşdur.  

53. 11-13 dekabr tarixlərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, 

gömrük xidməti general-leytenantı Aydın Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 

Makedoniya Respublikasında rəsmi səfərdə olmuşdur. Səfər çərçivəsində Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayəndə heyəti Makedoniya Respublikası 

Gömrük İdarəsinin rəhbərliyi ilə görüşmüşdür. Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlığın daha da 

genişləndirilməsinin vacibliyinə toxunulmuş, gələcəkdə informasiya texnologiyalarının 

tətbiqi (proqram təminatı), gömrük nəzarətinin daha effektiv həyata keçirilməsi üçün 

lazım olan avadanlıqlar və s. müstəvidə Azərbaycan gömrük xidmətinin makedoniyalı 

həmkarlarına mümkün olan köməkliyi əsirgəməyəcəyi bildirilmişdir. 

54. 17 dekabr tarixində Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti 

general-leytenantı Aydın Əliyev ölkəmizdə səfərdə olan Argentina Respublikası 

Federal Gəlirlər üzrə Dövlət Administrasiyasının (AFİP) rəhbəri Rikardo Eçeqarayın 

rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri 

Aydın Əliyev iki ölkənin gömrük xidmətləri arasında əlaqələrə toxunaraq, ötən ilin 

fevralında Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi nümayəndə heyətinin 

Argentina Respublikasına səfərini xatırlatmış, bu səfərin sözügedən ölkənin Gömrük 

İdarəsinin fəaliyyəti ilə yaxından tanışlıq və əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirmək 

üçün çox faydalı olduğunu bildirmişdir. DGK sədri səfər zamanı “Azərbaycan 

Respublikası Hökuməti və Argentina Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi 

sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında” imzalanmış sazişin iki ölkənin 

gömrük xidmətləri arasında əlaqələrin inkişafına stimul verdiyini və beləliklə, tərəflərin 

inteqrasiyasının sürətləndiyini diqqətə çatdırmışdır. 

55. 20 dekabr tarixində Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikasının dövlət 

sərhədində yerləşən “Yaraq-Qazmalar” sərhəd keçid məntəqəsinin inzibati binasında 

Azərbaycan-Rusiya sərhəd və gömrük xidmətlərinin nümayəndələrinin işçi görüşü 

keçirilmişdir. Görüşdə tərəflərin qonşu ərazilərinin sərhəd və gömrük xidmətlərinin il 

ərzində fəaliyyətinin yekunlarına dair məruzələr dinlənilmiş, eyni zamanda Rusiya 

Federasiyasının “Yaraq-Qazmalar”, “Novo-Filya” və Azərbaycan Respublikasının 

“Samur”, “Şirvanovka” sərhəd gömrük buraxılış məntəqələrindən keçən sərnişinlərin və 

nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində yaranan yubanmaların aradan qaldırılması üçün 

tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır.  

56. Dekabr ayında türkiyəli mütəxəssislər tərəfindən Naxçıvan Gömrük Ekspertizası 

İdarəsinin əməkdaşları üçün təlim kursu keçirilmişdir. Türkiyə Gömrük 

Laboratoriyalarının müdiri Öndər Göçmən, İstanbul Gömrük Laboratoriyasının müdiri 

Yaşar Çiftci, gömrük kimya mütəxəssisi Berat Qaramanın iştirakı ilə təşkil olunan təlim 

kursu üç gün davam etmişdir.  


