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Gömrük xidmәti hәr bir
dövlәtin müstәqilliyinin әsas
atributlarından biridir
Heydәr ƏLİYEV
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Qәzet 1995-ci il
iyunun 30-dan çıxır

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Xocalı soyqırımı xalqımızın
yaddaşından heç vaxt silinmәyәcәk

1992-ci il fevralın 25-dәn 26-na keçәn gecә
ermәni tәcavüzkarları Azәrbaycanın Xocalı
şәhәrindә bәşәriyyәt tarixindә әn qanlı
faciәlәrlә bir sırada duran soyqırımı törәtdilәr. Bu faciәdәn 28 il ötür.
Hәmin kütlәvi qırğın nәticәsindә 106-sı qadın, 63-ü
uşaq, 70-i qoca olmaqla 613 nәfәr amansızlıqla qәtlә
yetirildi, 487 nәfәr şikәst oldu, 1275 dinc sakin girov
götürüldü, 155 nәfәrin taleyi isә hәlә dә mәlum deyil. Bu
soyqırımı aktı nәticәsindә 8 ailә tamamilә mәhv edildi,
25 uşaq hәr iki valideynini, 132 uşaq isә valideynlәrindәn
birini itirdi. Hәr il dünya azәrbaycanlıları vә әdalәti uca
tutanlar Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirәsini anırlar.
Azәrbaycan paytaxtının minlәrlә sakini Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilә әlaqәdar anım mәrasimindә
iştirak etmәk üçün fevralın 26-da sәhәr tezdәn Xәtai rayonunda faciә qurbanlarının xatirәsinә ucaldılmış abidәnin
önünә toplaşıb.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
vә birinci xanım Mehriban Əliyeva anım mәrasimindә
iştirak etdilәr.
Abidәnin yanında fәxri qarovul dәstәsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyev abidәnin önünә әklil qoydu,
soyqırımı qurbanlarının xatirәsinә ehtiramını bildirdi.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva, dövlәt vә hökumәt
nümayәndәlәri, ölkәmizdәki dini konfessiyaların rәhbәrlәri abidәnin önünә gül dәstәlәri qoydular.
Xocalı faciәsi 200 ilә yaxın bir müddәtdә ermәni
millәtçilәrinin vә onların havadarlarının Azәrbaycan xalqına qarşı apardığı etnik tәmizlәmә vә soyqırımı siyasәtinin davamı vә qanlı sәhifәsidir. Soyqırımı zamanı 56
nәfәr xüsusi qәddarlıqla öldürülüb, 3 nәfәr diri-diri yandırılıb, başlarının dәrisi soyulub, bәdәn әzaları kәsilib, gözlәri çıxarılıb, hamilә qadınların qarnı süngü ilә deşik-

deşik edilib. Bu әmәllәrin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli әlamәtinә görә insanların tamamilә vә qismәn
mәhv edilmәsi niyyәti ilә törәdilmәsi Xocalı faciәsinin
beynәlxalq hüquqa әsasәn mәhz soyqırımı olduğunu tәsdiq edir.
Dünya bu acı hәqiqәti bilmәli vә insanlığa qarşı törәdilәn bu fakt öz hüquqi qiymәtini almalıdır. Azәrbaycan
dövlәti ermәni millәtçilәrinin xalqımıza qarşı törәtdiyi
cinayәtlәr, o cümlәdәn Xocalı soyqırımı haqqında hәqiqәtlәrin dünya ictimaiyyәtinә çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanıdılması üçün mәqsәdyönlü vә ardıcıl fәaliyyәt göstәrir. Prezident İlham Əliyev Xocalı faciәsinin
tәcavüzkar ermәni millәtçilәrinin yüzilliklәr boyu Azәrbaycan xalqına qarşı apardığı soyqırımı vә etnik tәmizlәmә siyasәtinin qanlı sәhifәsi kimi qiymәtlәndirib.
Çünki XX әsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş
verәn bu kütlәvi qırğın hadisәsi öz amansızlığına vә
qәddarlığına görә tәkcә Azәrbaycan xalqına qarşı deyil,
bütövlükdә bәşәriyyәtә vә insanlığa qarşı törәdilәn cinayәt idi.
Ümummilli lider Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә
qayıdışından sonra Xocalı faciәsi әsl siyasi vә hüquqi
qiymәtini aldı. 1994-cü ildә ulu öndәr Heydәr Əliyevin
tәşәbbüsü ilә Azәrbaycan parlamenti 26 fevralı Xocalı
Soyqırımı Günü kimi qәbul etdi. O dövrdәn başlayaraq
dünya azәrbaycanlıları soyqırımının bütün dünyada tanıdılması istiqamәtindә fәallığa çağırıldı, bununla әlaqәdar
onlara müraciәt edildi. Hәmin vaxtdan Azәrbaycan diasporu Xocalı hәqiqәtlәrinin dünya ictimaiyyәtinә çatdırılması istiqamәtindә fәal iş görmәyә başlayıb. Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirәsi bu gün dünyanın yüzlәrlә
şәhәrlәrindә anılır. Qanlı qırğınla bağlı faktlar növbәti ildönümündә dә beynәlxalq tәşkilatlar qarşısında bir daha
nümayiş etdirilir.
Faciә ilә bağlı hәqiqәtlәrin dünya ictimaiyyәtinә çatdırılmasında Heydәr Əliyev Fondunun da xüsusi xid-

mәtlәri var. Fond Xocalı soyqırımı ilә
әlaqәdar xarici ölkәlәrdә layihәlәr hәyata
keçirir. Mәqsәd bu soyqırımının dünya ictimaiyyәtinә çatdırılması vә ermәni vәhşiliklәrini әks etdirәn materialların beynәlxalq
tәşkilatlar qarşısında nümayiş etdirilmәsidir.
Fondun hәyata keçirdiyi “Qarabağ hәqiqәtlәri” silsilәsi vә işğal olunan әrazilәrdә
mәdәni-tarixi abidәlәrin dağıdılması ilә
bağlı ingilis dilindә nәşr olunan kitab vә
bukletlәr xaricdә yayılır. Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın tәşәbbüsü ilә başlanan “Xocalıya әdalәt” kampaniyası çәrçivәsindә dünya ölkәlәrindә mitinqlәr, yürüşlәr vә tәdbirlәr tәşkil olunur.
Yalan vә saxtakarlıq üzәrindә qurulmuş
ermәni tәbliğat maşınının iç üzü artıq ifşa
olunub vә dünya ictimai fikri Xocalı hәqiqәtlәrini qәbul etmәyә başlayıb. Xocalı faciәsinin soyqırımı olması faktı dünyanın bir
çox ölkәlәrinin vә beynәlxalq tәşkilatların
qәrar vә qәtnamәlәrindә әks olunur. Dünyanın 56 ölkәsinin üzv olduğu İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatı Xocalı faciәsini insanlığa
qarşı cinayәt kimi qiymәtlәndirib vә onu
soyqırımı kimi tanıyıb. Tәşkilat üzv dövlәtlәri hәmin faciәyә müvafiq siyasi-hüquqi
qiymәt vermәyә çağırıb. İndiyә qәdәr 10dan çox ölkә Xocalı qәtliamını soyqırımı
kimi tanıyıb.
Xocalı soyqırımını törәtmәkdә düşmәnin
mәqsәdi Azәrbaycan xalqını sarsıtmaq, suverenlik vә әrazi bütövlüyü uğrunda mübarizәdәn çәkindirmәk vә torpaqlarımızı zorla
әlә keçirmәk olsa da, bu ağır faciә xalqımızı
daha da mәtinlәşdirdi, qәhrәman oğul vә
qızlarımızı müqәddәs Vәtәn vә milli dövlәtçiliyimiz naminә qәtiyyәtli vә mütәşәkkil
mübarizәyә sәfәrbәr etdi. Hәr il soyqırımı qurbanlarının
әziz xatirәsinin ümumxalq sәviyyәsindә yad edilmәsi
onu göstәrir ki, Xocalıda ermәnilәrin hәyata keçirdiyi
dәhşәtli qәtliam xalqımızın yaddaşından heç vaxt
silinmәyәcәk, gәlәcәk nәsillәr Xocalı soyqırımının
dәhşәtlәrini heç zaman unutmayacaq, bu soyqırımını
hәyata keçirәnlәr gec-tez әdalәt mәhkәmәsi qarşısında
cavab verәrәk layiqli cәzalarını alacaq, şәhidlәrimizin
qanı yerdә qalmayacaq.
Ermәnilәr Xocalı soyqırımını törәtmәklә xalqımızın
mübarizә әzmini qırmaq istәdilәr. Amma faciәlәrimiz
bizi daha da möhkәmlәndirdi. Biz bir xalq olaraq daha
güclü vә әzmli olduq. Biz güclü dövlәt yaratdıq. O dövlәt
ki, bu gün dünyada söz vә nüfuz sahibidir. Azәrbaycan
dostluq vә tәrәfdaşlığın nümunәsini dünyada yayan vә
tәbliğ edәn ölkәlәr sırasındadır. İqtisadi vә siyasi gücünü
durmadan artıran, regionda sülhün vә tәhlükәsizliyin tәmin olunmasına töhfәlәr verәn ölkәmiz Dağlıq Qarabağ
münaqişәsinin sülh yolu ilә, әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә
hәllinә dә nail olacaq. Bunu şәrtlәndirәn әn böyük amillәr
xalqımızın vәtәnpәrvәrliyi, döyüşkәn ruhu, torpağa
mәhәbbәti, hәmçinin dövlәtimizin başçısının uğurlu
siyasәti vә qәtiyyәtli mövqeyidir.
“Ermәnilәrin fikri özlәrinә getmәsin. Onlar bәlkә dә
öz tarixi vәtәnini unuda bilәrlәr. Azәrbaycan xalqı heç
vaxt öz tarixi vәtәnini unuda bilmәz. Bu gün qaçqın
şәhәrciklәrindә, Bakıda, başqa yerlәrdә Dağlıq Qarabağdan, işğal edilmiş bölgәlәrdәn olan ailәlәrdә doğulan uşaqlar bir amalla, bir arzu ilә yaşayırlar ki, doğma torpaqlarına qayıtsınlar”, - deyәn Prezident İlham
Əliyevin bu fikrinin tәmәlindә çox güclü ideya dayanır:
Biz öz tarixi torpaqlarımıza qayıdacağıq! Bu, bütün
әzmini, dәyanәtini canilәrin mәsuliyyәtә cәlb olunmasına, belә kütlәvi vәhşilik vә soyqırımlarının bir daha
tәkrarlanmamasına yönәldәn Azәrbaycan dövlәtinin zәfәr yürüşü olacaq.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri “Könüllü
gömrükçü” dәstәsinin üzvlәri ilә görüşüb

Dövlәt Gömrük Komitәsinin rәhbәrliyi
Xızı, Qobustan vә Quba rayonlarında
vәtәndaşları qәbul edib

Fevralın 22-dә Dövlәt Gömrük
Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti
general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev
gömrük orqanlarında fәaliyyәtә
başlayan 3-cü “Könüllü gömrükçü” dәstәsinin üzvlәri ilә görüşüb.

Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq mәrkәzi
icra hakimiyyәti orqanlarının rәhbәrlәri bölgәlәrdә vәtәndaşların qәbulunu
keçirir, onların müxtәlif mәsәlәlәrlә
bağlı müraciәtlәrinin, әrizә vә şikayәtlәrinin müsbәt hәlli üçün müvafiq
tәdbir görürlәr.
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Türkiyә-Azәrbaycan
dostluq vә qardaşlıq
әlaqәlәri bundan sonra
da uğurla inkişaf edәcәk
Fevralın 25-dә Türkiyә Respublikasının Prezidenti Rәcәb Tayyib
Ərdoğan Azәrbaycana sәfәr edib.

Hәr iki ölkәnin dövlәt bayraqlarının dalğalandığı meydanda ali qonağın şәrәfinә
fәxri qarovul dәstәsi düzülmüşdü.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyә Respublikasının
Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğanı qarşıladı.
Azәrbaycan nümayәndә heyәtinin üzvlәri Prezident Rәcәb Tayyib Ərdoğana,
Türkiyә nümayәndә heyәtinin üzvlәri Prezident İlham Əliyevә tәqdim olundu.
Rәsmi qarşılanma mәrasimindәn sonra Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin Türkiyә Respublikasının Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan ilә tәkbәtәk görüşü olub.
Görüşdә ikitәrәfli dostluq vә qardaşlıq münasibәtlәrinin bütün sahәlәrdә uğurla
inkişaf etdiyi qeyd olundu. Ölkәlәrimizin hәyata keçirdiklәri birgә qlobal layihәlәrin
әhәmiyyәti vurğulandı.
Türkiyә Prezidentinin Azәrbaycana sәfәrinin iki ölkә arasında әmәkdaşlıq
әlaqәlәrinin daha da genişlәndirilmәsi işinә töhfә verәcәyinә әminlik ifadә edildi.
Görüşdә ikitәrәfli münasibәtlәr, hәmçinin qarşılıqlı maraq doğuran mәsәlәlәr
barәdә fikir mübadilәsi aparıldı.
Fevralın 25-dә Bakıda Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin vә
Türkiyә Respublikasının Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilә AzәrbaycanTürkiyә Yüksәk Sәviyyәli Strateji Əmәkdaşlıq Şurasının VIII iclası keçirilib.
Dövlәt başçıları iclasda çıxış ediblәr.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, Sizi Azәrbaycanda bir daha sәmimiyyәtlә salamlayıram. Azәrbaycana, doğma vәtәninizә xoş gәlmisiniz. Sizin sәfәriniz çox böyük
önәm daşıyır. Bu gün tәkbәtәk görüş әsnasında Türkiyә-Azәrbaycan dostluq-qardaşlıq әlaqәlәrinin bir çox istiqamәtlәrini müzakirә etdik. Bir daha әmin olduq ki, aramızdakı әlaqәlәr strateji xarakter daşıyır, dostluq-qardaşlıq üzәrindә qurulubdur.
Keçәn il әlaqәlәrimiz üçün çox uğurlu olubdur. Biz Sizinlә bir neçә dәfә görüşmüşük. Siyasi, iqtisadi, enerji, nәqliyyat - bütün sahәlәrdә çox böyük nailiyyәtlәr әldә
edilib. Onların arasında әlbәttә ki, TANAP layihәsinin Avropa sәrhәdinә çatdırılmasını vә digәr layihәlәri qeyd etmәk olar.
Bir sözlә, bu gün keçirilәn Azәrbaycan-Türkiyә Strateji Əmәkdaşlıq Şurasının
növbәti toplantısı әminәm ki, әlaqәlәrimizin gәlәcәk inkişafı üçün çox önәmli olacaq.
Gündәlikdә bir çox mәsәlәlәr vardır. Bu mәsәlәlәrin müzakirәsi vә qәbul edilәcәk
qәrarlar, eyni zamanda, imzalanacaq ikitәrәfli sәnәdlәr әlaqәlәrimizi böyük dәrәcәdә
güclәndirәcәk.
Prezident Rәcәb Tayyib Ərdoğan dedi ki, mәn dә hörmәtli cәnab Prezidentә, әziz
qardaşıma gәldiyimiz andan etibarәn istәr şәxsәn mәnә, istәrsә dә nümayәndә heyәtinә göstәrilәn qonaqpәrvәrliyә görә çox tәşәkkür edirәm. Tәkbәtәk görüşümüzdә Türkiyә-Azәrbaycan әlaqәlәrini dәrin tәfәrrüatı ilә müzakirә etmәk imkanımız oldu.
Siyasi, hәrbi, iqtisadi, ticari, mәdәni - bütün sahәlәrdә nәlәr edә bilәcәyimizi vә indiyә
qәdәr nәlәr etdiyimizi әtraflı müzakirә etdik. Belә bir toplantıya - Şuranın sәkkizinci
iclasına sәdrlik etmәkdәn duyduğumuz mәmnunluğu da xüsusi vurğulamaq istәyirәm.
Dünәn şәhid olan azәrbaycanlı qardaşımıza - İbrahim qardaşımıza Allahdan rәhmәt
dilәyirәm. Bundan qısa müddәt әvvәl bir qardaşımız da şәhid olub, ona da Allahdan
rәhmәt dilәyirәm. Bütün Azәrbaycan xalqına da şәxsәn öz adımdan, nümayәndә
heyәti vә bütün xalqım adından başsağlığı dilәklәrimi dә burada ifadә etmәk istәyirәm.
Bu gün keçirәcәyimiz görüşlәrdә nazir yoldaşlarımız qarşılıqlı olaraq bir-birilәri ilә
lazımi müzakirәlәr aparacaqlar.
Keçәn il qardaşım Əliyev “Dağlıq Qarabağ Azәrbaycandır vә nida” deyәrәk fikrini
açıq şәkildә ifadә etmişdir. Türkiyә olaraq bu ifadәnin altına biz dә imzamızı qoyaraq
buradan tәkrar etmәk istәyirәm. Fevralın 9-da Milli Mәclisә keçirilәn seçkilәrdә әldә
etdiyiniz nәticәnin dә xüsusilә Azәrbaycanımız üçün xeyirli olmasını Allahdan
dilәyirәm. Bu seçkilәrin әmin-amanlıq vә sabitlik şәraitindә başa çatdırılmasından
böyük mәmnunluq vә xoşbәxtlik duyduq.
Hörmәtli qardaşım cәnab Əliyevin liderliyi ilә reallaşdırılan islahatlar prosesini dә
tәqdirlә izlәyir, müşahidә edirik. İslahatlar prosesini dәstәklәmәk mәqsәdilә bütün
sahәlәrdә tәcrübәlәrimizi Sizinlә bölüşmәyә hazır olduğumuzu ifadә etmәk istәyirәm.
Tәbii ki, xüsusilә Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolu, TANAP, “Star” neft emalı zavodu
kimi nәhәng layihәlәrә birlikdә imza atdıq. İndi әsas hәdәf tәxminәn 4,5 milyard dollar olan ticarәt dövriyyәmizi 2019-cu ildә müәyyәnlәşdirdiyimiz kimi 15 milyard dollara çatdırmaqdır. Bu mәsәlәdә dә qardaşımla razılıq әldә etdik.
Fevralın 25-dә Azәrbaycan-Türkiyә Yüksәk Sәviyyәli Strateji Əmәkdaşlıq Şurasının VIII iclası başa çatdıqdan sonra Prezident İlham Əliyevin vә Prezident Rәcәb
Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilә Azәrbaycan-Türkiyә sәnәdlәrinin imzalanması mәrasimi olub.
davamı 2-ci sәh.
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Türkiyә-Azәrbaycan dostluq vә qardaşlıq
әlaqәlәri bundan sonra da uğurla inkişaf edәcәk
әvvәli 1-ci sәh.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә
Türkiyә Respublikasının Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan “Azәrbaycan Respublikası ilә Türkiyә Respublikası arasında Yüksәk
Sәviyyәli Strateji Əmәkdaşlıq Şurasının sәkkizinci iclasının Protokolu”nu imzaladılar.
“Azәrbaycanda İxracın vә İnvestisiyaların Tәşviqi Fondu
(AZPROMO) ilә Türkiyәnin Xarici İqtisadi Əlaqәlәr Qurumu
(DEİK) arasında әmәkdaşlığa dair 2020-2021-ci illәri әhatә edәn
Fәaliyyәt Planı”nı Azәrbaycanda İxracın vә İnvestisiyaların Tәşviqi
Fondunun rәhbәri vәzifәsini icra edәn Yusif Abdullayev vә Türkiyәnin Xarici İqtisadi Əlaqәlәr Qurumunun rәhbәri Nail Olpak imzaladılar.
“Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vәtәndaşlara
Xidmәt vә Sosial İnnovasiyalar üzrә Dövlәt Agentliyi ilә Türkiyә
Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Rәqәmsal Transformasiya Ofisi arasında inteqrasiya olunmuş xidmәtlәr mәrkәzinin vә
dövlәt xidmәtlәrinin rәqәmsallaşdırılması üçün texniki infrastrukturun yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumu”nu Prezident
yanında Vәtәndaşlara Xidmәt vә Sosial İnnovasiyalar üzrә Dövlәt
Agentliyinin sәdri Ülvi Mehdiyev vә Türkiyә Respublikası
Prezidenti Administrasiyasının Rәqәmsal Transformasiya Ofisinin
sәdri Ali Taha Koç imzaladılar.
“Azәrbaycan Televiziya vә Radio Verilişlәri” Qapalı Sәhmdar
Cәmiyyәti ilә Türkiyә Radio Televiziya Qurumu arasında әmәkdaşlıq Protokolu”nu “Azәrbaycan Televiziya vә Radio Verilişlәri”
Qapalı Sәhmdar Cәmiyyәtinin sәdri Rövşәn Mәmmәdov vә Türkiyә Radio Televiziya Qurumunun baş direktoru İbrahim Eren
imzaladılar.
“2013-cü il noyabrın 13-dә Ankara şәhәrindә imzalanmış
“Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә Türkiyә Respublikası Hökumәti arasında tәhlükәsizlik üzrә әmәkdaşlıq haqqında Saziş”ә
Əlavә Protokol”u Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Tәhlükәsizliyi
Xidmәtinin rәisi Əli Nağıyev vә Türkiyә Respublikası Daxili İşlәr
Nazirliyi Tәhlükәsizlik Baş İdarәsinin rәisi Mehmet Aktaş imzaladılar.
“Azәrbaycan Respublikasının Hökumәti vә Türkiyә Respublikasının Hökumәti arasında Qars-İğdır-Aralık-Dilucu-SәdәrәkNaxçıvan-Culfa dәmir yolu xәtti layihәsi ilә bağlı Anlaşma Memorandumu”nu Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә
Yüksәk Texnologiyalar naziri Ramin Quluzadә vә Türkiyә Respublikasının Nәqliyyat vә İnfrastruktur nazirinin müavini Adil Karaismailoğlu imzaladılar.
“Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә Türkiyә Respublikası
Hökumәti arasında Preferensial Ticarәt Sazişi”ni Azәrbaycan Respublikasının İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov vә Türkiyә Respublikasının Ticarәt naziri xanım Ruhsar Pekcan imzaladılar.
“2012-ci il sentyabrın 11-dә imzalanmış “Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә Türkiyә Respublikası Hökumәti arasında texniki tәnzimlәmә, standartlaşdırma, uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi,
akkreditasiya vә metrologiya sahәlәrindә әmәkdaşlıq haqqında
Anlaşma Memorandumu”nun icrasına dair 2020-2022-ci illәr üzrә
Fәaliyyәt Planı”nı Azәrbaycan Respublikasının İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov vә Türkiyә Respublikasının Ticarәt naziri xanım
Ruhsar Pekcan imzaladılar.
“Azәrbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Antiinhisar vә İstehlak Bazarına Nәzarәt Dövlәt Xidmәti ilә Türkiyә Rәqabәt Qurumu arasında rәqabәt siyasәti sahәsindә әmәkdaşlıq
Protokolu”nu Azәrbaycan Respublikasının İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov vә Türkiyә Respublikasının Ticarәt naziri xanım
Ruhsar Pekcan imzaladılar.
“Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә Türkiyә Respublikası
Hökumәti arasında gәnclәr vә idman sahәlәrindә әmәkdaşlıq haqqında Saziş”i Azәrbaycan Respublikasının Gәnclәr vә İdman naziri
Azad Rәhimov vә Türkiyә Respublikasının Gәnclәr vә İdman
naziri Mehmet Muharrem Kasapoğlu imzaladılar.
“Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә Türkiyә Respublikası
Hökumәti arasında energetika vә mәdәnçilik sahәlәrindә әmәkdaşlıq haqqında Saziş”i Azәrbaycan Respublikasının Energetika
naziri Pәrviz Şahbazov vә Türkiyә Respublikasının Energetika vә
Tәbii Sәrvәtlәr naziri Fatih Dönmez imzaladılar.
“Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә Türkiyә Respublikası
Hökumәti arasında hәrbi-maliyyә әmәkdaşlığı haqqında Saziş”i
Azәrbaycan Respublikasının Müdafiә naziri Zakir Hәsәnov vә Türkiyә Respublikasının Milli Müdafiә naziri Hulusi Akar imzaladılar.
“Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә Türkiyә Respublikası
Hökumәti arasında maliyyә yardımının tәtbiqi haqqında Protokol”u Azәrbaycan Respublikasının Müdafiә naziri Zakir Hәsәnov
vә Türkiyә Respublikasının Milli Müdafiә naziri Hulusi Akar imzaladılar.
“Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә Türkiyә Respublikası
Hökumәti arasında qarşılıqlı vizadan azadetmә haqqında Saziş”i
Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr naziri Elmar Mәmmәdyarov vә Türkiyә Respublikasının Xarici İşlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu imzaladılar.
Sәnәdlәrin imzalanması mәrasimindәn sonra Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә Türkiyә Respublikasının
Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan mәtbuata bәyanatlarla çıxış
ediblәr.
Əvvәlcә Azәrbaycan Prezidenti bәyanatla çıxış etdi.
Prezident İlham Əliyev bәyanatında bildirdi ki, cәnab Prezident
Sizi Azәrbaycanda bir daha sәmimiyyәtlә salamlayıram. Azәrbaycana xoş gәlmisiniz! Sizin sәfәriniz çox böyük önәm daşıyır. Bizim
sәfәrlәrimiz müntәzәm olaraq keçirilir vә hәr bir görüşümüz böyük
mәna daşıyır. Hәr bir görüşdәn sonra Türkiyә-Azәrbaycan әlaqәlәrinә yeni tәkan verilir vә bu әlaqәlәr bu gün әn yüksәk zirvәdәdir.
Bu gün keçirilmiş Azәrbaycan-Türkiyә Yüksәk Sәviyyәli Strateji
Əmәkdaşlıq Şurasının VIII toplantısı bir daha onu göstәrdi ki, bizim

fikirlәrimiz bütün mәsәlәlәrdә birdir, niyyәtimiz, amalımız da birdir. Bu da ondan ibarәtdir ki, Türkiyә-Azәrbaycan dostluq-qardaşlıq әlaqәlәri bundan sonra da uğurla inkişaf etsin vә bütün sahәlәri
әhatә etsin.
Bu gün bir çox mәsәlәlәr geniş müzakirә olundu. Bir çox önәmli
qәrarlar qәbul edildi, önәmli sәnәdlәr imzalandı. Biz siyasi әlaqәlәrimiz haqqında geniş fikir mübadilәsi apardıq vә bir daha gördük ki,
bu әlaqәlәr iki xalqın iradәsini әks etdirir. Biz bütün beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә vahid mövqedәn çıxış edirik. Bir-birimizә arxayıq, bir-birimizә dayağıq. BMT, ATƏT, İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatı, Avropa Şurası vә digәr tәşkilatlarda biz fәal işbirliyi apararaq
bir-birimizin gücünü artırırıq.
Keçәn il Azәrbaycan Qoşulmama Hәrәkatına sәdrlik etmәyә
başlamışdır. Bu, Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatından sonra dünya
miqyasında ikinci böyük tәsisatdır. Bu gün bu tәsisatla Türkiyә arasındakı gәlәcәk әlaqәlәr haqqında geniş fikir mübadilәsi aparılmışdır.
Tәbii ki, Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәlli yolları müzakirә edildi. Mәn bir daha әziz qardaşıma Türkiyәnin Azәrbaycanın haqq işinә daim dәstәk göstәrdiyinә görә tәşәkkürümü bildirdim. Bütün beynәlxalq arenalarda Türkiyә hәr zaman Azәrbaycanın, Azәrbaycan xalqının yanındadır. Ancaq Ermәnistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi münaqişәnin hәlli üçün әsas
maneәdir. Ermәnistan rәhbәrliyinin çox ziddiyyәtli vә bir-birini inkar edәn bәyanatları danışıqlar prosesinә böyük zәrbәdir. Onlar gah
deyirlәr ki, Dağlıq Qarabağ Ermәnistandır, gah deyirlәr ki, Dağlıq
Qarabağ müstәqil dövlәtdir. Belә çıxır ki, onlar özlәri dә bilmirlәr
Dağlıq Qarabağ nәdir? Bilmirlәrsә, biz deyә bilәrik: Dağlıq Qarabağ Azәrbaycandır. Bunu biz deyirik, bunu bütün dünya deyir. Bütün dünya ölkәlәri Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü tanıyır, dәstәklәyir vә heç bir ölkә Dağlıq Qarabağ adlı qanunsuz qurumu tanımır.
Əlbәttә ki, münaqişә ölkәmizin әrazi bütövlüyü, suverenliyi, sәrhәdlәrimizin toxunulmazlığı çәrçivәsindә öz hәllini tapmalıdır.
Türkiyә dünya miqyasında Azәrbaycana әn böyük dәstәk verәn
ölkәdir. Buna görә bir daha tәşәkkürümü bildirirәm. Öz növbәmdә
bildirmәliyәm ki, bütün mәsәlәlәrdә, beynәlxalq arenalarda Azәrbaycan daim Türkiyәnin haqq işini dәstәklәyir. Elә bir mәsәlә olmayıb vә әminәm olmayacaq ki, Azәrbaycan öz dәstәyini Türkiyәyә göstәrmәsin. Hazırda bölgәdә gedәn bütün proseslәrdә birmәnalı şәkildә Azәrbaycan dövlәti vә Azәrbaycan xalqı Türkiyә dövlәtinin vә xalqının yanındadır. Bizim birliyimiz әbәdidir vә tәbii ki, biz
öz gәlәcәyimizi bu möhkәm tәmәl üzәrindә qururuq. Ona görә, Strateji Əmәkdaşlıq Şurasının bugünkü 8-ci toplantısı xüsusi әhәmiyyәtә malik olan bir mәsәlәdir. Çünki dünya miqyasında birbirinә әn yaxın olan ölkәlәr bu gün öz gәlәcәk işbirliyi, әmәkdaşlığı
haqqında çox ciddi qәrarlar qәbul etmişlәr.
İqtisadi sahәyә gәldikdә, әziz qardaşım, hörmәtli Prezident bir
müddәt bundan öncә qarşıya hәdәf qoymuşdur ki, ticarәt dövriyyәsi 15 milyard dollara çatsın. Hesab edirәm ki, bu, mümkündür.
Çünki keçәn il ticarәt dövriyyәmiz 33 faiz artıb vә 4,5 milyard dollara çatıb. Bu gün imzalanmış sәnәdlәr, o cümlәdәn preferensial
ticarәt anlaşması әminәm ki, ticarәt dövriyyәmizin artırılmasına
böyük tәkan verәcәkdir.
Hazırda Azәrbaycanda 4 minә yaxın Türkiyә şirkәti fәaliyyәt
göstәrir. Türkiyә şirkәtlәri 300-dәn çox layihәdә 16 milyard dollar
hәcmindә iş görmüşlәr vә bu parametrlәrә görә Türkiyә birinci yerdәdir. Hesab edirәm ki, qarşılıqlı sәrmayә qoyuluşu da çox yüksәk
sәviyyәdәdir. Bu günә qәdәr Azәrbaycan Türkiyә iqtisadiyyatına
18 milyard, Türkiyә isә Azәrbaycan iqtisadiyyatına 12,5 milyard
dollar sәrmayә qoyub. Bu, böyük ölçüdә sәrmayәnin qoyuluşu bir
daha bizim qardaşlığımızı tәsdiqlәyir. Çünki, ancaq qardaş ölkәyә
bu qәdәr vәsait, bu qәdәr yatırım qoyula bilәr.
Tәbii ki, bu gün biz gәlәcәk işbirliyi haqqında geniş fikir mübadilәsi apardıq. Keçәn ilin noyabr ayında Türkiyәdә TANAP-ın tam
başa çatmasını birlikdә qeyd etmişik. TANAP Cәnub Qaz Dәhlizinin әsas hissәsidir vә әminәm ki, bu ilin sonuna qәdәr Cәnub Qaz

Dәhlizi tam istismara verilәcәk. Çünki bunun son layihәsi - TAP-ın
icrası 92 faizә çatıbdır. Enerji ilә bağlı digәr mәsәlәlәr dә müzakirә
edildi.
Müdafiә sahәsindә birgә gәlәcәk işbirliyi haqqında fikir mübadilәsi aparıldı. Tәkcә keçәn il 13 birgә hәrbi tәlim keçirilmişdir. Bu
il isә hәrbi tәlimlәrin sayı daha da çox olacaq. Azәrbaycan Türkiyәdәn müasir silahların alınmasını davam etdirәcәk vә bu gün biz
birgә istehsalın tәşkili haqqında da danışmışıq.
Nәqliyyat sahәsindә dә böyük nailiyyәtlәrimiz var. Birlikdә hәyata keçirdiyimiz Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolu uğurla fәaliyyәt göstәrir. Bu yolun gәlәcәk fәaliyyәti haqqında bu gün danışıldı vә bir
önәmli sәnәd dә imzalandı, o da Qars-Naxçıvan dәmir yolunun tikintisinә dair Anlaşma Memorandumudur. Bu, xüsusi әhәmiyyәt
daşıyan mәsәlәdir. Çünki Ermәnistanın işğalçı siyasәtinә görә, Naxçıvan uzun illәrdir, demәk olar ki, blokada, yәni mühasirә şәraitindә
yaşayır. Naxçıvanda istehsal olunan mәhsulların xarici bazarlara
çıxarılması böyük problemdir. Qars-İğdır-Naxçıvan dәmir yolunun
tikintisi bu problemi aradan qaldıracaq vә belәliklә, Azәrbaycanla
Türkiyә arasında yeganә quru sәrhәdi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı, rifah halı daha da yaxşılaşacaqdır. Bu anlaşmaya görә minnәtdaram. Eyni zamanda, Naxçıvanın gәlәcәk fәaliyyәti, uğurlu inkişafı haqqında da fikir mübadilәsi aparıldı. Üç il bundan әvvәl Naxçıvandan Türkiyәyә ixrac edilә bilәcәk malların siyahısı da tutuldu. Buna görә dә biz minnәtdarıq vә әminәm ki, gәlәcәkdә Naxçıvandan Türkiyәyә ixrac әmәliyyatlarının sayı artacaqdır.
Bu gün biz kәnd tәsәrrüfatı vә tәhsillә bağlı bir çox mәsәlәlәri
müzakirә etdik. Burada da çox böyük potensial var. Yәni, gündәlik
kifayәt qәdәr geniş olmuşdur vә heç bir mәsәlә ilә bağlı heç bir fikir
ayrılığı yoxdur. Əksinә, fikrimiz birdir, niyyәtimiz birdir, amalımız
birdir -Türkiyәni vә Azәrbaycanı daha da güclәndirmәk.
Fürsәtdәn istifadә edәrәk, hörmәtli Prezident, әziz qardaşım
Rәcәb Tayyib Ərdoğanın türk xalqı qarşısında göstәrdiyi xidmәtlәr
haqqında demәk istәrdim. Onun yorulmaz fәaliyyәti nәticәsindә
Türkiyә bu gün dünya çapında güc mәrkәzidir. Nәinki yerlәşdiyi
bölgәdә, dünyada Türkiyәnin iştirakı olmadan heç bir mәsәlә öz
hәllini tapa bilmir vә yaxın tarix bunu göstәrdi. Biz buna çox
sevinirik, çünki Türkiyәnin gücü bizim gücümüzü artırır. Bizim
gücümüzün birlәşdirilmәsi bizi daha da güclü edir. Əminәm ki, biz
bundan sonra da hәr zaman bir-birimizin yanında olacağıq, bir-birimizin uğurlarına sevinәcәyik. Ağır günlәrdә, Allah elәmәsin,
amma әgәr olarsa, hәr zaman bir-birimizin yanında olacağıq.
Bir daha әziz qardaşım, Sizi sәmimiyyәtlә salamlayıram, Sizә vә
qardaş Türkiyә xalqına daimi rifah vә xoşbәxtlik arzulayıram.
Sonra Türkiyә Prezidenti bәyanatla çıxış etdi.
Prezident Rәcәb Tayyib Ərdoğan bәyanatında bildirdi ki,
hәqiqәtәn bu gün istәr ikitәrәfli, istәrsә dә nümayәndә heyәtlәrinin
iştirakı ilә keçirdiyimiz görüşlәrdә gәlәcәklә bağlı çox önәmli
addımlar atdıq. Hәqiqәtәn dә bu gün Yüksәk Sәviyyәli Strateji
Əmәkdaşlıq Şuramızın VIII toplantısını keçirmәk üçün irәliyә
doğru bir addım da atmanın xoşbәxtliyini, mәmnunluğunu yaşadıq.
Nazirlәrimiz öz aralarında görüşlәr keçirdilәr. Biz isә tәkbәtәk
görüşümüzdә әtraflı müzakirә apardıq. Onsuz da Türkiyә ilә Azәrbaycan arasında siyasi, hәrbi, iqtisadi, ticari, mәdәni - bütün bu sahәlәrdә hәmişә hәmrәylik nümayiş etdirmişik vә etdiririk. Aramızda bu istiqamәtlәrdә hәr hansı bir sıxıntı müzakirә mövzusu ola
bilmәz. Amma bunları bu yüksәk әmәkdaşlıq şurasında bir daha
müzakirә edәrәk harada çatışmazlığımız var, gәlәcәkdә necә hәrәkәt edәcәyik, - bunları müzakirә etmәk imkanımız oldu.
Siyasi sahәdә hәmrәylik әn yüksәk sәviyyәdә davam edir. Nazirlәrimiz bu mәsәlәdә hәmrәy olduqlarını bu günә qәdәr davamlı
surәtdә göstәriblәr, beynәlxalq qurumlarda vә tәşkilatlarda bu hәmrәyliyi davam etdirirlәr. Bununla әlaqәdar aidiyyәti nazirlәrimizi
tәbrik edirәm. Bundan başqa, digәr sahәlәrdә dә nazirlәrimiz bir-birilәri ilә hәmrәylik nümayiş etdirirlәr. Bu hәmrәyliyi daha da inkişaf
etdirәcәyik.

Hәqiqәtәn dә Prezident İlham Əliyevin uzaqgörәn liderliyi ilә
xüsusilә Azәrbaycanın, bölgәmizin rifahı vә sabitliyi göz önündәdir. Bu, özünü çox aydın şәkildә göstәrmәkdәdir. Bundan sonra
da bunun davamını görәcәyimizә inanıram. Fevralın 9-da Milli
Mәclisә keçirilәn seçkilәrin qardaş Azәrbaycan üçün xeyirli olmasını Allahdan dilәyirәm.
Biz Azәrbaycanın uğurları ilә fәxr edirik. Bundan sonra bu
uğurlara yeni nailiyyәtlәrin әlavә olunacağına da heç bir şübhәmiz
yoxdur. Düşünürәm ki, 20 il әvvәlki Azәrbaycan ilә bugünkü Azәrbaycanı müqayisә etmәk mümkün deyil. Bu gün tamamilә başqa
bir Azәrbaycan göz önündәdir. İnfrastrukturu, quruculuğu ilә daim
inkişaf edәn, dәyişәn bir Azәrbaycan var. Tәbii ki, burada Azәrbaycan iqtisadiyyatının keçәn il әldә etdiyi inkişaf islahatlar prosesinin nә qәdәr doğru olduğunu da ortaya qoymaqdadır. Bu inkişaf
bundan sonra da artmaqda davam edәcәkdir. Bunu da görәcәyik.
Qeyri-neft sektorunun 3 faiz, bu sahәdә ixracın 14 faiz artması
tәsadüfi deyildir. Bunu da görmәyә şadıq. Bu da tәqdirәlayiqdir.
Azәrbaycanın bu sürәtli inkişafı davam etdirәcәyinә inanıram.
Şuranın iclasında әlaqәlәrimizi hәr bir sahәdә daha necә inkişaf
etdirә bilәcәyimizi dә müzakirә etmәk imkanımız oldu. Bir az әvvәl
14 sәnәd - memorandum, saziş vә protokol imzaladıq. Bu, tәbii ki,
çox önәmlidir. Aidiyyәti nazirlәrimiz bu sahәdә işi davam etdirәcәklәr. Amma bunların arasında әn önәmlisi, әlbәttә, preferensial
ticarәt sazişidir ki, bu da işin iqtisadi tәrәfini tәşkil edir. Amma bundan başqa siyasi sahәdә xüsusilә önәmli bir addım Naxçıvan vә
Türkiyә arasındakı dәmir yolu mәsәlәsidir. Bu, Naxçıvanın inkişafı
baxımından çox önәmlidir.
Digәr bir önәmli addım isә Naxçıvanda sәrhәdә qәdәr, eyni qaydada, İğdırdan da sәrhәdә qәdәr tәbii qaz kәmәrinin çәkilmәsidir.
Belәliklә, tәxminәn 160 kilometrlik kәmәrin çәkilmәsi ilә Naxçıvan tәbii qazla bağlı daha әlverişli imkan әldә edәcәk. Yәni, hәm
İrandan, hәm dә Türkiyәdәn dәstәk almaqla daha güclü bir vәziyyәtә gәlәcәk. Mәn bu baxımdan bunu da enerji sahәsindә hәqiqәtәn
çox önәmli hesab edirәm. Bunun da xeyirli olmasını dilәyirik. Biz
bu gün nazirlәrimizә tapşırıqlar verdik. Sabahdan etibarәn infrastruktur işlәrinә başlayacaqlar vә İnşallah, bunu sürәtlә başa çatdıraraq qısa müddәtdә burada tәbii qaz nәqlinә başlanacaq. Bu, çox
önәmlidir.
Nәqliyyat sahәsindә dә eyni şәkildә. Dәmir yolu ilә bağlı da
infrastruktur işlәrinә başlanacaq vә tәbii ki, qısa müddәtdә tamamlanacaqdır. Bu sahәdә daha bir önәmli addım qardaşım İlham Əliyev ilә TANAP-ın Avropaya birlәşәn hissәsinin açılışını etmәyimiz
oldu. 2019-cu ildә ticarәt dövriyyәmiz tәxminәn 4,5 milyard dollar
oldu. Bu rәqәmi 2023-cü ildә, İnşallah, 15 milyard dollara çatdıracağıq. Hәdәfimiz budur. Buna da nail olmalıyıq. Bu gün imzalanan
preferensial ticarәt sazişimiz bu sahәdә bizim üçün böyük önәm
kәsb edir. Gömrükdәn kәnd tәsәrrüfatına, enerjidәn nәqliyyata, texnologiyadan turizmә qәdәr hәr sahәdә әmәkdaşlığımızı dәrinlәşdirәcәyik. Bundan başqa, rәqәmsal dövlәt xidmәtlәri sahәsindә, sәrmayә bazarında, maliyyә sektorunda da yeni әmәkdaşlıq imkanlarını araşdıracağıq.
Hәmrәyliyimiz terrorla mübarizәdә dә çiyin-çiyinә davam edir.
251 insanımızı şәhid edәn FETÖ tәşkilatı ilә mübarizәdә bizә әn
çox dәstәk verәn ölkә Azәrbaycan olmuşdur. Yanvarın 24-dә Elazığda yaşanan zәlzәlә fәlakәtindәn sonra da Azәrbaycanın dәstәyini
hiss etdik. Kәdәrimizi bölüşdüklәri vә hәmrәylik göstәrdiklәri üçün
azәrbaycanlı qardaşlarıma ölkәm vә millәtim adından tәşәkkür edirәm.
Dörd bir tәrәfimizdә münaqişәlәr, terror vә asayiş problemlәri
yaşandığı bir vaxtda Türkiyә vә Azәrbaycan bir sabitlik abidәsi
olaraq yüksәlirlәr. Şübhәsiz ki, buna görә sarsılmaz әlaqәlәrimiz
qәdәr, güclü ordularımıza da borcluyuq. Bu mәnada istәr ordularımızın hәmrәyliyi, istәrsә dә müdafiә sәnayesi sahәsindә atdığımız
addımlar da gәlәcәkdә müstәqilliyimizin әn böyük tәminatı olacaqdır. Müdafiә sәnayesi sahәsindәki әmәkdaşlığımızı inkişaf etdirmәyimiz bu baxımdan böyük önәm daşıyır. “Sülh çeşmәsi” әmәliyyatında Azәrbaycan hökumәti vә xalqı ilә bir millәt, iki dövlәt
olduğumuzu bir daha dünyaya göstәrmişdik.
Hörmәtli media nümayәndәlәri, mәrhum Bәxtiyar Vahabzadәnin “Anam” dediyi Qarabağ Azәrbaycan qәdәr bizim dә mәsәlәmizdir. Dağlıq Qarabağ probleminin Azәrbaycanın suverenliyi vә
әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә hәll edilmәsi әn böyük arzumuzdur.
Azәrbaycana bu haqlı mübarizәsindә verdiyimiz dәstәyi bundan
sonra da davam etdirәcәyik. Minsk qrupunun bu mәsәlәdә tәәssüf
ki, sәmimi davranmadığını da açıq şәkildә ifadә edirәm. Çünki
tәxminәn 25 il vaxt itirilib. Nә üçün vә nәyә görә heç bir nәticәyә
nail olunmur. Tәbii ki, bunun üzәrindә dә dayanmaq lazımdır.
Sabah Xocalı qәtliamının 28-ci ildönümüdür. Xocalıda insanlığın gözlәri önündә mәsum, yaşlı, qadın, uşaq demәdәn XX әsrin әn
böyük vәhşәtlәrindәn biri törәdilmişdir. 106-sı qadın, 63-ü uşaq
olmaqla 613 soydaşımız xüsusi amansızlıqla qәtlә yetirilmişdir. Tarixә “qara gecә” olaraq düşәn Xocalı qәtliamını unutmadıq, unutmayacağıq. Azәrbaycanlı qardaşlarımın, qarabağlı köçkünlәrin dә
Xocalını közәrәn od kimi ürәklәrindә daşıdığını bilirәm. İyirmi sәkkizinci ildönümündә Xocalı qәtliamını törәdәnlәri bir daha şәxsәn
öz adımdan vә millәtim adından lәnәtlәyirәm. Dünәn ermәni tәrәfindәn açılan atәş nәticәsindә şәhid olan İbrahim qardaşımıza
Allahdan rәhmәt dilәyir, Azәrbaycan xalqına başsağlığı verirәm.
Bu düşüncәlәrlә Əliyev qardaşıma şәxsәn mәnә vә nümayәndә
heyәtimә göstәrilәn qonaqpәrvәrliyә görә tәşәkkürlәrimi bildirirәm. Toplantının nәticәlәrinin vә imzaladığımız sәnәdlәrin xeyirli
olmasını Rәbbimizdәn arzu edirәm. İyunda futbol üzrә milli komandamızın 2020-ci il Avropa çempionatı çәrçivәsindә Bakıda keçirәcәyi qarşılaşmaları birlikdә izlәmәk arzusu ilә hamınızı ehtiramla salamlayıram.
Fevralın 25-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev tәrәfindәn Türkiyә Respublikasının Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğanın şәrәfinә ziyafәt verilib.

Bilәsuvar gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsindә
mobil sәyyar hospital xidmәtә başlayıb
vә dezinfeksiya işlәri aparılır.
Bilәsuvar gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsindә
hәyata keçirilәn qabaqlayıcı tәdbirlәrin daha da
güclәndirilmәsi mәqsәdi ilә Dövlәt Gömrük
Komitәsi sәdrinin sәrәncamına әsasәn Komitәnin
Tibbi Xidmәt İdarәsinin mobil sәyyar hospitalı vә
müvafiq tibbi heyәti bu gömrük-keçid mәntәqәsinә
İranda yayılan koronavirus epidemiyasına qarşı Gömrük İdarәsinin Astara vә Bilәsuvar gömrük-sәr- ezam olunub. Eyni zamanda, Astara gömrük-sәrhәd
mübarizә tәdbirlәri çәrçivәsindә Cәnub Ərazi Baş hәd buraxılış mәntәqәlәrindә dә profilaktik tәdbirlәr keçid mәntәqәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin müvafiq

Son vaxtlar İran İslam Respublikasında müşahidә olunan koronavirus epidemiyasına qarşı gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә hәyata keçirilәn qabaqlayıcı tәdbirlәrin güclәndirilmәsi, bu xәstәliyә yoluxmalarına şübhә yaranan şәxslәrin vaxtında
aşkarlanması vә tibbi tәxliyәsi üzrә Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn müvafiq işlәr, o
cümlәdәn lazımi sanitar-profilaktik vә dezinfeksiya tәdbirlәri hәyata keçirilir.

tibbi heyәti ilә güclәndirilib.
Tibbi Xidmәt İdarәsinin iki yataq yeri olan mobil
sәyyar hospitalı hәkim heyәti ilә birlikdә artıq
Bilәsuvar gömrük postuna tәhkim olunub vә
fevralın 25-dәn xidmәtә başlayıb. Mobil sәyyar hospital vasitәsilә zәrurәt yarandıqda infeksion xәstәliyә
şübhәli olan vәtәndaşlar tibbi baxışdan keçirib, sonradan TƏBİB-in müvafiq strukturlarına tәhvil
verilәcәk. Eyni zamanda, mobil hospitalda iki yataq

xәstәsinә tibbi yardım göstәrmәk imkanı da mövcuddur.
Bilәsuvar gömrük-sәrhәd keçid mәntәqәsindә
görülәn tәdbirlәr profilaktik mәqsәdlәrlә hәyata
keçirilir. Hazırda ölkә vәtәndaşlarının zәrurәt yaranmadıqca İrana sәyahәt etmәmәlәri tövsiyә olunur.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi
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Dövlәt Gömrük Komitәsinin Dövlәt Gömrük Komitәsinin
sәdri “Könüllü gömrükçü” rәhbәrliyi Xızı, Qobustan vә Quba
dәstәsinin üzvlәri ilә görüşüb rayonlarında vәtәndaşları qәbul edib
Fevralın 22-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev gömrük orqanlarında
fәaliyyәtә başlayan 3-cü “Könüllü gömrükçü” dәstәsinin üzvlәri ilә görüşüb.

Könüllü gömrükçülәri salamlayan
Komitә sәdri Sәfәr Mehdiyev Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn 2020-ci
ilin “Könüllülәr ili” elan olunması münasibәtilә onları tәbrik edib vә bunu
dövlәt başçısı tәrәfindәn könüllülәrә,
gәnclәrә verilәn yüksәk dәyәrin bariz
nümunәsi kimi qiymәtlәndirib.

Azәrbaycanda
gәnclәrә göstәrilәn
dövlәt qayğısından
bәhs edәn Sәfәr Mehdiyev bu istiqamәtdә bir sıra layihәlәrin hәyata keçirildiyini, Prezident
İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyevanın yaxından dәstәyilә
reallaşdırılan könüllülük hәrәkatının
da gәnclәrin hәrtәrәfli inkişafında,
müxtәlif sahәlәrdә tәmsil olunmalarında, şәxsi keyfiyyәtlәrinin vә lider-

lik qabiliyyәtlәrinin üzә çıxarılmasında mühüm rol oynadığını vurğulayıb.
Ötәn ildәn gömrük orqanlarında da
könüllülük hәrәkatının geniş vüsәt aldığını diqqәtә çatdıran Komitә sәdri
artıq “Könüllü gömrükçü” dәstәsinin
2 qrupunun fәaliyyәtini başa vurduğunu, 3-cü qrupda tәmsil olunmağa
haqq qazanan könüllülәrin dә uğurlu
nәticәlәr әldә edәcәyinә, faydalı tәcrübә vә biliklәr qazanacağına әminli-

yini ifadә edib.
Vurğulanıb ki, gömrük orqanlarındakı könüllü fәaliyyәt gәnclәrә Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn gömrük
sistemindә hәyata keçirilәn islahatlarla, gömrük orqanlarının işi ilә yaxından tanış olmağa, şәffaflığın, vәtәndaş
mәmnuniyyәtinin tәmin olunması istiqamәtindә reallaşdırılan layihәlәr vә
onların nәticәlәri barәdә mәlumat almağa, bir sözlә, gömrük işini dәrindәn
öyrәnmәyә şәrait yaradacaq.
Komitә sәdri onu da vurğulayıb ki,
әvvәlki dövrlәrdә nümunәvi fәaliyyәtilә fәrqlәnәn, gömrük işini vә gömrük
qanunvericiliyini dәrindәn mәnimsәyәn könüllü gömrükçülәrdәn bәzilәri
gömrük orqanlarında işlә tәmin olunub. Bu әnәnәnin davam etdirilәcәyini
diqqәtә çatdıran Sәfәr Mehdiyev gәnclәrә mәsuliyyәtli olmağı, fәaliyyәt
göstәrdiklәri sahәdә zәruri bilik vә
bacarıqları әldә etmәk üçün sәylәrini
artırmağı tövsiyә edib, bu mәqsәdlә
gömrük orqanları vә sәlahiyyәtli şәxslәr tәrәfindәn onlara hәrtәrәfli dәstәyin
göstәrilәcәyini bildirib.
Xatırladaq ki, 3-cü “Könüllü gömrükçü” dәstәsinә 300-ә qәdәr gәnc
cәlb olunub.

Discussions held on prospects of relations between
customs services of Azerbaijan and Lithuania
a dynamic customs service.
Speaking about the cooperation between
Azerbaijan and Lithuania, Safar Mehdiyev underlined the importance of strengthening efforts
to increase the trade turnover between the two
countries and exchanging experience.
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Lithuania to Azerbaijan Egidijus NaWelcoming the guest, chairman of the State
vikas said his country was interested in coCustoms Committee Safar Mehdiyev talked
operating with Azerbaijan in all spheres.
about the cooperation between Azerbaijan and
Speaking about the development of relations
Lithuania, underlined the relations covered all
in the customs sphere, Ambassador drew attenspheres, expressed hope that the mutual activity
tion to the prospects of ties. Egidijus Navikas
would be further continued.
said he would spare no efforts for strengthening
Chairman of the Committee gave informamutual cooperation between the customs servtion about the reforms carried out in all spheres,
ices of Azerbaijan and Lithuania.
including customs system under the leadership
Views were exchanged on the prospects of
of President Ilham Aliyev, said the innovations
had created favorable conditions for developing the national trade. It was said that the structural and per- mutual relations.
country’s export potential, facilitating customs pro- sonnel reforms carried out in the customs system
Press and Public Affairs Department of the
cedures, ensuring transparency, facilitating the inter- aimed at recruiting well-educated persons and form
State Customs Committee

On February 21, chairman of the
State Customs Committee, customs
service Colonel-General Safar Mehdiyev met with Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Lithuania
to Azerbaijan Egidijus Navikas.

“Konteynerlәrin hәdәflәnmәsi”
mövzusunda tәlim keçirilib
Fevralın 24-dәn 28-dәk Bakı şәhәrindәki “Holiday İnn” otelindә
“Konteynerlәrin hәdәflәnmәsi” mövzusunda tәlim keçirilib.
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Gömrük Komitәsi ilә Böyük Britaniyanın
Sәrhәd Mühafizәsi Direktoratlığının birgә
hәyata keçirdiyi “Hunter” layihәsi çәrçivәsindә
reallaşdırılan tәlimdә Komitәnin aidiyyәti struktur bölmәlәri, әrazi vә ixtisaslaşmış gömrük
idarәlәri vә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının әmәkdaşları iştirak edib.
DGK Gömrük Nәzarәtinin Tәşkili vә
Ticarәtin Asanlaşdırılması Baş İdarәsinin rәisi
Sәmәd Qaralov Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә hәyata keçirilәn islahatlar çәrçivәsindә
gömrük orqanları tәrәfindәn gömrük işinin daha çevik vә müasir metodlarla tәnzimlәndiyini, xarici ticarәt iştirakçıları üçün әlverişli biznes mühitinin formalaşdırıldığını, beynәlxalq tәcrübә nәzәrә alınmaqla daha müasir idarәçilik metodlarının tәtbiq
edildiyini diqqәtә çatdırıb.
“Hunter” layihәsinin әhәmiyyәtindәn bәhs edәn
Sәmәd Qaralov bu çәrçivәdә qurulan sәmәrәli

әmәkdaşlığın potensialın güclәndirilmәsi, prosedurların sadәlәşdirilmәsi, gömrük әmәkdaşlarının bilik
vә bacarıqlarının artırılmasında mühüm rol oynayacağını bildirib.
Vurğulanıb ki, tәlim qarşılıqlı tәcrübә mübadilәsi
çәrçivәsindә sәmәrәli gömrük nәzarәtinin tәşkili vә
tәhlükәlәrin qarşısının alınması istiqamәtindә mühüm
fayda verәcәk vә bu sahәdә gömrük әmәkdaşlarının
biliklәrinin artırılmasında önәmli rol oynayacaq.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının rәisi Qulu Novruzov dünyanın inkişaf
etmiş ölkәlәrindә tәtbiq edilәn “Hunter” layihәsinin sәrhәdkeçmә proseslәri zamanı tәhlükәsizliyin tәmin olunması, qaçaqmalçılığa qarşı
mübarizә istiqamәtindә mühüm әhәmiyyәtә
malik olduğunu vurğulayıb. Qulu Novruzov tәlimlәrdә iştirak edәn әmәkdaşların qazandıqları
bilik vә bacarıqları daha sonra tәlimçi qismindә
digәrlәrinә ötürmәsinin vacibliyini qeyd edib vә
iştirakçılara uğurlar arzulayıb.
Böyük Britaniyanın Sәrhәd Mühafizәsi
Direktoratlığının nümayәndәlәri Andrey Edmond vә Lance Cruse çıxış edәrәk “Hunter” layihәsi çәrçivәsindә DGK ilә әmәkdaşlıqdan
mәmnunluqlarını ifadә edib, eyni zamanda,
Azәrbaycanın tәcrübәsini öyrәnmәkdә maraqlı
olduqlarını vurğulayıblar.
Tәlim zamanı konteynerlәrdә qaçaqmalçılıq,
İngiltәrә konteynerlәrinin hәdәflәnmәsi quruluşu,
proses vә avtomatlaşdırılmış sistem, göndәrilmә sәnәdlәri, tәchizat zәncirinin rolu, risk göstәricilәri,
açıq mәnbә etibarlılığının yoxlanılması, konteyner
növlәri vә identifikasiyası, konteyner izlәnmәsi vә
digәr mövzularda iştirakçılara mәlumat verilib.

Gömrükçülәr Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirәsini yad ediblәr
Tәdbirdә çıxış edәn Enerji Resursları vә Dәniz
Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin rәisi Telman
Mehdiyev ermәni silahlı qüvvәlәrinin Xocalıda törәtdiyi qırğının acı nәticәlәri barәdә danışıb. Bildirilib
ki, ermәnilәrin 1992-ci il fevralın 25-dәn 26-na keçәn
gecә Xocalıda hәyata keçirdiklәri amansız qәtliam
bәşәriyyәtә vә insanlığa qarşı törәdilmiş әn dәhşәtli
Öncә Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirәsi bir cinayәtdir.
dәqiqәlik sükutla yad olunub.
Anım tәdbirindә ümummilli lider Heydәr Əliyevin

Fevralın 26-da Dövlәt Gömrük Komitәsinin Enerji Resursları vә Dәniz Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsindә Xocalı
soyqırımının 28-ci ildönümünә hәsr olunmuş tәdbir keçirilib.

uzaqgörәn siyasi iradәsi vә qәtiyyәti nәticәsindә bu faciәnin dünya arenasında layiqincә qiymәtlәndirilmәsi
üçün zәruri bünövrәnin qoyulduğu vә daha sonra “Xocalıya әdalәt” beynәlxalq kampaniyası çәrçivәsindә
mәqsәdyönlü vә әsaslı tәdbirlәrin görüldüyü bildirilib.
Xocalı hәqiqәtlәrinin dünya ictimaiyyәtinә çatdırılmasında hәr bir azәrbaycanlının istәr ölkә hüdudlarında, istәrsә dә xaricdә uğurlu fәaliyyәtinin önәmi
qeyd edilib vә әdalәtin zәfәr çalacağı vurğulanıb.

Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının rәhbәrlәri
bölgәlәrdә vәtәndaşların qәbulunu keçirir,
onların müxtәlif mәsәlәlәrlә bağlı müraciәtlәrinin, әrizә vә şikayәtlәrinin müsbәt hәlli
üçün müvafiq tәdbir görürlәr.

Fevralın 28-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin rәhbәrliyi Xızı, Siyәzәn, Şabran, Qobustan
vә Quba rayonlarının sakinlәrini, elәcә dә bu bölgәlәrdә
mәskunlaşan mәcburi köçkünlәri qәbul edib.
Hәmin gün Dövlәt Gömrük
Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr
Mehdiyev Xızı şәhәrindә Xızı,
Siyәzәn vә Şabran rayonlarından olan vәtәndaşları qәbul
edib.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin
sәdri qәbuldan öncә ulu öndәr
Heydәr Əliyevin Xızı şәhәrinin
mәrkәzindә ucaldılmış abidәsini ziyarәt edәrәk önünә gül dәstәsi qoyub.
Qәbulda vәtәndaşların yalnız
gömrük mәsәlәlәri ilә bağlı müraciәtlәri dinlәnilib. Müraciәtlәr әsasәn
idxal-ixrac әmәliyyatları zamanı rәsmilәşdirmә vә digәr gömrük mәsәlәlәri ilә bağlı olub.
Hәmin gün Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin birinci müavini, gömrük xidmәti general-leytenantı İsmayıl Hüseynov Qobustan şәhәrindә
Qobustan rayonundan, Komitә sәdrinin müavini, gömrük xidmәti general-leytenantı Əsgәr Abdullayev isә
Quba şәhәrindә Quba rayonundan
olan vәtәndaşları qәbul ediblәr.
Qәbullar zamanı hәr bir vәtәndaşın müraciәti diqqәtlә dinlәnilib vә
qaldırılan mәsәlәlәrin qanunvericiliyә uyğun hәlli barәdә müvafiq strukturların rәhbәrlәrinә tapşırıqlar verilib.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Könüllü gömrükçülәr
gömrük orqanının
fәaliyyәti ilә tanış olublar
Hava Nәqliyyatında Baş
Gömrük İdarәsindә 3-cü
“Könüllü gömrükçü” dәstәsinin üzvlәri ilә görüş keçirilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsindә
formalaşdırılmış 3-cü “Könüllü
gömrükçü” dәstәsinin üzvlәri fәaliyyәt göstәrәcәklәri struktur bölmәlәrin kollektivlәrinә tәqdim
olunur.
Bu mәqsәdlә tәşkil edilәn görüşdә DGK Sosial İnnovasiyalar
vә Analitik Tәhlil İdarәsinin rәisi,
“Könüllü gömrükçü” dәstәsinin
rәhbәri Vüqar Əliyev, Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsi
rәisinin birinci müavini Elmir Quliyev, Baş İdarәnin әmәkdaşları
vә könüllülәr iştirak edib.
Görüşdә Baş İdarәnin strukturu, fәaliyyәt istiqamәtlәri vә iş
prinsiplәri barәdә әtraflı mәlumat
verilib.
Bildirilib ki, dәstәnin 300-ә
yaxın üzvündәn 97 nәfәri növbәti
3 ay әrzindә Baş İdarәdә çalışacaq, tәcrübәli
әmәkdaşların nәzarәtindә malların gömrük
rәsmilәşdirilmәsi, gömrük nәzarәtinin hәyata
keçirilmәsi, fiziki şәxslәr tәrәfindәn gömrük
sәrhәdindәn keçirilәn malların bәyan edilmәsinin sadәlәşdirilmiş qaydaları, sadәlәşdirilmiş
bәyannamәlәrin tәrtibatı ilә yaxından tanış olacaq, praktiki bacarıqlar әldә edәcәklәr.
Tәdbirdә Xocalı soyqırımından da bәhs edilib. Könüllü gömrükçülәrin Heydәr Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın

tәşәbbüsü ilә 2008-ci ildә start verilmiş “Xocalıya әdalәt” Beynәlxalq Maariflәndirmә
Kampaniyası çәrçivәsindә Azәrbaycan vә ingilis dillәrindә çap edilәn, Xocalı hәqiqәtlәrindәn bәhs edәn 2400 әdәd bukletin ölkәmizә
sәfәr edәn xarici turistlәrә paylanması, onların
baş verәn bu qәtliam barәdә mәlumatlandırılması işindә yaxından iştirak edәcәklәri dә
diqqәtә çatdırılıb.
Görüşün sonunda Xocalı faciәsinә hәsr olunan “Sonsuz dәhliz” sәnәdli filmi nümayiş etdirilib.
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Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünә
hәsr olunmuş anım tәdbiri
ciddi addımlar atılmağa başlandığını deyәn Qulu Novruzov 26
fevralın Xocalı soyqırımının ildönümü kimi qeyd olunduğunu
vә bu hәqiqәtlәrin bütün dünyaya çatdırılması üçün genişmiqyaslı tәdbirlәr keçirildiyini diqqәtә çatdırıb.
Qulu Novruzov Almaniyada keçirilәn Münhen Tәhlükә-

si olaraq, İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatı Parlament İttifaqının
ermәnilәrin Xocalıda törәtdiyi mәnfur әmәllәri “insanlığa qarşı
kütlәvi cinayәt”, elәcә dә dünyanın bir çox ölkәsinin parlamentinin, ABŞ-ın 20-dәn artıq ştatının qanunverici orqanının Xocalı qırğınını soyqırım aktı kimi tanıdığını bildirib.
Qulu Novruzov bu işlәrin davam etdirilmәsinin vacibliyini
vurğulayaraq, Azәrbaycan hәqiqәtlәrinin dünyaya tanıdılmasında gәnclәrin üzәrinә böyük mәsuliyyәt düşdüyünü qeyd edib,
gәnclәrә bu mәsәlәnin mahiyyәtinә varmağın vacibliyini bildirib.
Bakı Dövlәt Universitetinin Azәrbaycan tarixi kafedrasının
dosenti, tarix elmlәri namizәdi Boran Əzizov çıxışında Xocalı

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında
Xocalı faciәsinin 28-ci ildönümünә hәsr olunmuş
anım tәdbiri keçirilib.
sizlik Konfransı çәrçivәsindә Ermәnistan-Azәrbaycan, Dağlıq
Xocalı soyqırımı zamanı hәlak olanların xatirәsi bir dәqiqәlik sükutla yad edilib.
Tәdbiri giriş sözü ilә açan Akademiyanın rәisi Qulu Novruzov 1992-ci il fevralın 25-dәn 26-na keçәn gecә Ermәnistanın
ölkәmizә qarşı işğalçılıq müharibәsinin gedişindә dinc azәrbaycanlı әhaliyә qarşı xüsusi amansızlıqla törәdilmiş Xocalı
soyqırımının Azәrbaycan tarixinin qan yaddaşına çevrildiyini
bildirib. Azәrbaycanlıların zaman-zaman öz dәdә-baba yurdlarından deportasiya olunduğunu xatırladan Akademiya rәisi
vurğulayıb ki, bu soyqırım tәkcә bir gecәdә baş verәn cinayәt
deyil, 100 ildәn artıq tarixi әhatә edәn dövrdә azәrbaycanlılara
qarşı başladılmış insanlıqdan uzaq ideologiyanın davamı idi.
Xocalı soyqırımının beynәlxalq alәmә tanıdılması ilә bağlı
ümummilli lider Heydәr Əliyev hakimiyyәtә gәldikdәn sonra

Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı panel müzakirәlәrdә Prezident
İlham Əliyevin Ermәnistanın işğalçılıq siyasәtini, Azәrbaycanın әdalәtli mövqeyini, Dağlıq Qarabağ regionunun әzәli
Azәrbaycan torpağı olduğunu tarixi faktlarla bir daha dünya
ictimaiyyәtinә çatdırdığını vurğulayıb.
Akademiya rәisi bu istiqamәtdә Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyevanın böyük işlәr gördüyünü, onun rәhbәrliyi
ilә Heydәr Əliyev Fondu tәrәfindәn müxtәlif xarici dillәrdә
çoxsaylı nәşrlәrin hazırlanıb çap edildiyini deyib. Heydәr
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın tәşәbbüsü
ilә “Xocalıya әdalәt” beynәlxalq kampaniyasının aparıldığını
da xatırladan Qulu Novruzov Xocalı hәqiqәtlәrinin dünya miqyasında yayılması istiqamәtindә görülәn işlәri diqqәtә çatdırıb.
Dövlәtimiz tәrәfindәn bu istiqamәtdә aparılan işlәrin nәticә-

soyqırımında ermәnilәrin törәtdiklәri vәhşiliklәrdәn, soyqırımla bağlı tarixi faktlardan söz açıb. Hәmin dövrü tarixi aspektlәrdәn tәhlil edәn natiq bu soyqırımın Azәrbaycan xalqının
müstәqillik qurmaq niyyәtinin qarşısını almaq üçün hәyata keçirildiyini bildirib.
Tәdbirdә Xocalı soyqırımına hәsr edilmiş videoçarx nümayiş olunub.
Tәdbir Akademiyanın tәlәbәlәrinin ifasında Xocalıya hәsr
edilmiş әdәbi-bәdii kompozisiya ilә sona çatıb.

Simulyasiyalar әsasında әmәliyyattaktiki tәlim tәşkil olunub

Fevralın 27-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyasında müasir texniki nәzarәt vasitәlәrilә tәmin edilmiş laboratoriyada gömrük
әmәkdaşlarına tәlim keçirilib.

Tәlim gömrük nәzarәti formalarının tәtbiqi ilә bağlı, reallığa
maksimal dәrәcәdә yaxın olan şәraitdә gömrük orqanlarının
fәaliyyәtindә rast gәlinәn faktlar üzrә müxtәlif simulyasiyalar
әsasında әmәliyyat-taktiki sәciyyә daşıyan işgüzar oyunlar
formasında tәşkil olunub.
Tәlimә cәlb edilmiş әmәkdaşların gömrük işi sahәsindә

Narkotik vasitәlәr, psixotrop
maddә vә soyuq silah aşkarlandı
Gömrük әmәkdaşları narkotik
vasitәlәr, psixotrop maddә vә soyuq
silahın ölkәnin gömrük sәrhәdindәn
qanunsuz yolla keçirilmәsinә cәhdin
qarşısını alıblar.
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin
Bilәsuvar gömrük postunda İran İslam
Respublikasından Azәrbaycan Respublikasına idarә etdiyi “AZSAMAND” markalı,
99-KB-158 dövlәt qeydiyyat nişanlı minik
avtomobili ilә gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşı
Abdullayev Xoşbәxt Abdulla oğlu saxlanılıb.
Sorğu-sual zamanı vәtәndaş avtomobildә vә üzәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn
vә ya mütlәq bәyan edilәsi heç bir predmetin olmadığını bildirib.
Lakin kinoloji xidmәt itinin tәtbiqi ilә keçirilәn baxış zamanı xidmәti it avtomobilin tavanına vә yük yerinә reaksiya verib. Bunun ardınca, rentgen qurğusu ilә baxış zamanı monitorda
avtomobilin tavanının ön hissәsindә şübhәli
cizgilәr müşahidә edilib.
Daha sonra Abdullayev Xoşbәxt Abdulla
oğlunun idarә etdiyi minik avtomobili әsaslı
yoxlanılıb.
Nәticәdә, avtomobilin tavanının ön hissәsindә, tavana çәkilәn üzlüyün altında - üzlüklә
metal lövhәnin arasına yerlәşdirilәrәk gizlәdilәn

Baş redaktor
N.S.AXUNDOV

№ 7 (1163) .

CUSTOMS NEWS ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

6 әdәd plastik butulka aşkara çıxarılıb.
Hәmin butulkalarda qablaşdırılmaları ilә
birgә ümumi çәkisi 1120 qram olan narkotik
vasitә - heroin, qablaşdırılmaları ilә birgә ümumi çәkisi 679 qram olan psixotrop maddә - metamfetamin aşkarlanıb.
Hәmçinin, avtomobilin yük yerindәki ehtiyat tәkәrin yanında, kibrit qutusunda qablaşdırılması ilә birgә çәkisi 3 qram olan narkotik vasitә
- marixuana aşkar olunub.
Daha sonra isә Abdullayev Xoşbәxt Abdulla oğlunun üzәrindә şәxsi yoxlama zamanı
gödәkcәsinin cibindәn metaldan hazırlanan vә
soyuq silah hesab olunan “beşbarmaq” aşkara
çıxarılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

hüquqpozmalara qarşı mübarizәnin elmi-nәzәri, qanunvericilik
әsasları, tәcrübi mәsәlәlәri ilә bağlı biliklәri, hәmçinin peşә
vәrdiş vә bacarıqları yoxlanılıb, qeyd edilәn istiqamәtlәrdә onlara zәruri tövsiyәlәr verilib.
Tәlimi Dövlәt Gömrük Komitәsinin Kinoloji Mәrkәzi ilә
birgә Akademiyanın “İxtisas fәnlәri” kafedrası tәşkil edib.

Daha bir uğurlu әmәliyyat
Gömrük әmәkdaşları külli
miqdarda narkotik vasitә, psixotrop vә güclü tәsir edәn
maddәlәrin ölkәnin gömrük
sәrhәdindәn qaçaqmalçılıq
yolu ilә keçirilmәsinә cәhdin
qarşısını alıblar.
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük
İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinә daxil olan mәlumata әsasәn,
İstanbul-Bakı aviareysilә gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşı Kamran Quliyev
nәzarәtә götürülüb.
Onun çamadanı rentgen aparatında yoxlanılarkәn monitorda şübhәli predmetlәrin tәsviri
görünüb.
Tәkrar yoxlama zamanı çamadanda 2 әdәd
“Nestle Nesquik” paketinә yerlәşdirilәn 6800
әdәd ağ-qәhvәyi rәngli kapsul, elәcә dә 3185
әdәd müxtәlif rәngli hәb, 1 bükümdә isә tәmiz
çәkisi 277,186 qram olan ağ rәngli kristal şәklindә maddә aşkar edilib. Bundan başqa, çamadanda olan piano oyuncağının içәrisindәki
iki bükümdәn dә tәmiz çәkisi 394,086 qram
tәşkil edәn ağ rәngli toz şәklindә maddә aşkarlanıb.
Ədliyyә Nazirliyi Mәhkәmә Ekspertizası
Mәrkәzinin rәyinә әsasәn, aşkar edilәn 6800
әdәd ağ-qәhvәyi rәngli kapsullardakı ağ maddә
preqabalin tәrkibli dәrman preparatıdır vә preqabalinin ümumi miqdarı 2040 qram tәşkil edir.
3185 әdәd müxtәlif rәngli hәblәrin isә meti-
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lendioksimetamfetamin (MDMA, ekstazi)
tәrkibli olduğu müәyyәn edilib vә metilendioksimetamfetaminin ümumi miqdarı 691,83 qram
tәşkil edir.
Tәmiz çәkisi 277,186 qram olan ağ rәngli
kristal şәkilli maddәnin kustar üsulla hazırlanan
metamfetamin, tәmiz çәkisi 394,086 qram tәşkil edәn ağ rәngli toz şәkilli maddәnin isә kustar
üsulla hazırlanan kokain olduğu aşkara çıxarılıb.
Xatırladaq ki, kokain “Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi qadağan edilәn
narkotik vasitәlәrin I Siyahısı”na, metamfetamin vә metilendioksimetamfetamin “Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi qadağan edilәn psixotrop maddәlәrin I Siyahısı”na, preqabalin isә “Güclü tәsir edәn maddәlәrin vә onların külli miqdarının Siyahısı”na
daxildir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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Qaçaqmalçılıq hallarına
qarşı mübarizә
tәdbirlәri davam edir
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı
mübarizә tәdbirlәrini davam etdirir.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsinin
Əmәliyyat İdarәsindәn Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin
Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında,
İran İslam Respublikasından piyada gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşı Bilәsuvar gömrük postunda saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı vәtәndaş әl yükündә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn, gömrük nәzarәtinә mütlәq bәyan olunası hәr hansı predmetin, o cümlәdәn
psixotrop maddә vә narkotik vasitәlәrin olmadığını bildirib. Yoxlama zamanı isә onun әl yüklәrindә olan sabunlardan birinin
içәrisindә çәkisi 74 qram olan narkotik vasitә - tiryәk aşkarlanıb.
* * *
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә
Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında İstanbul-Bakı
aviareysilә gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşı nәzarәtә götürülüb.
Vәtәndaş “Yaşıl kanal” buraxılış sistemindәn istifadә edәrәk
gömrük nәzarәtindәn keçәn zaman saxlanılıb vә “Qırmızı kanal”a yönlәndirilib. Daha sonra hәmin şәxs әşyalarını rentgen
aparatından keçirib gömrük nәzarәtini tәrk etmәk istәyәrkәn
yenidәn saxlanılıb.
Xanım vәtәndaş sorğu-sual zamanı üzәrindә gömrük nәzarәtinә bәyan olunası, gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn heç bir
әşyanın olmadığını bildirib. Lakin şәxsi yoxlamadan öncә o, әvvәlcәdәn gömrük nәzarәtinә tәqdim etmәdiyi vә alt geyimindә
gizlәtdiyi 1 әdәd sellofan bükümü gömrük әmәkdaşına tәqdim
edib. Şәxsi yoxlama zamanı isә vәtәndaşın alt geyimindә daha
1 әdәd sellofan büküm aşkar olunub. Hәmin bükümlәrdә ümumi çәkisi 386 qram tәşkil edәn, bәzilәrinin üzәrindә qaşlar olan
34 әdәd qızıl qolbaq vә 75 әdәd qızıl boyunbağı aşkarlanıb.
* * *
Bakı Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә Bakı şәhәri, Suraxanı rayonu, Əmircan qәsәbәsi әrazisindә
yerlәşәn mәnzilin qarajında aksiz markasız siqaretlәrin saxlanılmasına vә hәmin әrazidәn Azәrbaycan vәtәndaşının idarә etdiyi
“Hyundai Tucson” markalı avtomobillә daşınmasına dair mәlumat daxil olub. Mәlumat tәsdiqini tapdıqdan sonra әmәliyyat
qrupu hәmin әrazidә әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri hәyata keçirib.
Baxış zamanı qarajda vә avtomobilin yük yerindә Azәrbaycan
Respublikasının aksiz markası ilә markalanmayan, ümumilkdә
176 min 200 әdәd müxtәlif markalı siqaretlәr aşkar edilib.
* * *
Enerji Resursları vә Dәniz Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinә “Bagtyyar” gәmisi ilә
Azәrbaycana gәlәn sәrnişin Gulnar Niyazmamedovanın әl
çantalarında gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn zәrgәrlik mәmulatı barәdә mәlumat daxil olub. Gömrük baxışı zamanı hәqiqәtәn dә hәmin şәxsin әl çantalarında gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә aşkarlanması çәtinlәşdirәn üsuldan istifadә etmәklә
qablaşdırılan 15 әdәd boyunbağı, 14 әdәd qolbaq, 37 cüt sırğa,
86 әdәd üzük vә 3 әdәd kulondan ibarәt olmaqla, cәmi 2 kq
400 qram gümüş mәmulatları aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, “Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi “VAZ-21013” markalı
avtomobillә gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual
zamanı vәtәndaş idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin
olmadığını bildirib. Lakin yoxlama zamanı avtomobilin yük
yerindә 15 әdәd sellofanda, ümumilikdә 3 kq partlayıcı maddә
- barıt aşkar olunub.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat Şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, “Samur” gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti xәttinә Rusiya Federasiyasından daxil olan hәmin ölkә vәtәndaşının idarә etdiyi
“Toyota RAV 4” markalı avtomobil saxlanılıb vә gömrük baxışı keçirilib. Baxış zamanı nәqliyyat vasitәsinin arxa oturacağının alt hissәsindә vә yük yerindәki boşluqlarda gömrük
nәzarәtindәn gizlәdilәn 20 adda 506 әdәd müxtәlif növ kosmetik vasitәlәr aşkarlanıb.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Bilәsuvar gömrük postunda İran İslam Respublikasından piyada gәlәn Azәrbaycan
vәtәndaşı saxlanılıb vә sorğu-sual edilib. Bu zaman o, üzәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә mütlәq bәyan olunmalı
hәr hansı bir predmetin, o cümlәdәn narkotik vasitә, psixotrop
maddәlәrin olmadığını bildirib. Yoxlama zamanı vәtәndaşın
daxili orqanlarının tibbi müayinәdәn keçirilmәsi zәrurәti
yarandığı üçün o, Bilәsuvar Mәrkәzi Rayon Xәstәxanasına
aparılıb. Tibbi müayinә nәticәsindә onun daxili orqanı - düz
bağırsağında 3 әdәd bükümdә, ümumi çәkisi 92,814 qram olan
narkotik vasitә - heroin vә xalis çәkisi 2,197 qram olan psixotrop maddә - metamfetamin aşkar edilib.
Xatırladaq ki, metamfetamin adlı preparat “Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi qadağan edilәn psixotrop maddәlәrin I Siyahısı”na daxildir.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi “Ford Mondeo” markalı avtomobillә gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşı saxlanılaraq sorğu-sual edilib. Sürücü idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Lakin yoxlama zamanı minik maşınının arxa oturacağı ilә yük yerinin arasında gizlәdilәn 164
әdәd “Roman Candle”, 360 әdәd “Red Stars with Report”, 108
әdәd “Magical Candle 60 Ball” vә 36 әdәd “Thunder King”
markalı pirotexniki vasitә aşkarlanıb.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, “Samur” gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti xәttinә daxil olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi “LADA 2105” markalı avtomobil saxlanılıb vә gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama zamanı
nәqliyyat vasitәsinin salonunda olan gödәkcәnin hәr iki qolunun
içәrisindә 2800 kapsul “Utrojestan 200 mq” vә 18 flakon “Karipazim 350 PE”, yük yerindәki әl çantasının içәrisindә isә 30
әdәd paketdә “Ekselon 9.5 mq”, 1 flakon “Kosopt 5 mq”, 90 hәb
“Akatinol Memantin”, 10 flakon “Korteksin 10 mq”, 10 ampul
“Meksidol 5 ml”, 90 hәb “Lamiktal 50 mq” vә 60 hәb “Xlorprotiksen Zentiva 50 mq” adlı dәrman preparatları aşkar edilib.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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