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CUSTOMS NEWS

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Dünya Azәrbaycan xalqının
quruculuq әzminin şahidi olacaq
Bu gün diqqәt mәrkәzindә olan
әsas mәsәlә işğaldan azad edilmiş
torpaqlarımızda tikinti, abadlıq, quruculuq işlәrinin aparılmasıdır. Görülәcәk işlәr çoxdur. Bunlar hәm
әnәnәvi, yәni dövlәt investisiya
proqramında tәsbit olunmuş, hәm
dә azad edilmiş әrazilәrdә görülәcәk
işlәrdir. Bununla belә әsas diqqәt
azad edilmiş torpaqlara yönәldilir
vә bu sahәdә ilkin infrastruktur layihәlәrinin icrasına artıq başlanıb.
Ötәn ilin payızında torpaqlarımızın işğaldan
azad edilmәsi ilә bütün dünya Azәrbaycanın
döyüş meydanındakı hәrbi qәlәbәsinә şahidlik
etdi. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin dәmir
yumruğu cәmi 44 gün müddәtindә Ermәnistana
çox güclü zәrbә vurdu. Artıq Dağlıq Qarabağ
problemi yoxdur. Ermәnistanın işğal olunmuş
Azәrbaycan әrazilәrindә ikinci ermәni dövlәti
qurmaq iddiasına birdәfәlik son qoyuldu. Dağlıq
Qarabağdakı ermәnilәrin isә Azәrbaycan dövlәtinin qanunları ilә yaşamaqdan başqa yolları
yoxdur.
Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından
sonra dünya başqa bir reallığa da şahidlik etdi.
Şәhәr vә kәndlәrimiz azad olunduqca әyani şәkildә aydın oldu ki, işğalçı yaşayış mәntәqәlәrimizdә daşı daş üstә qoymayıb. Cәbrayılın, Füzulinin, Zәngilanın, Qubadlının, Ağdamın işğaldan azad olunması ermәni vandallığını olduğu
kimi dünyaya çatdırmağa imkan verdi. Cәbrayıl, Füzuli, Ağdam şәhәrlәrindә, bu rayonların
kәnd vә qәsәbәlәrindә bir yaşayış binası, bir ev
belә salamat qalmayıb. Ermәni vandalları binaları daşlarına qәdәr söküb, şәhәr vә kәndlәri xaraba qoyublar.
Düşmәn milli-mәdәni, tarixi vә dini abidәlәrimizә dә qәnim kәsilib, dağıda bildiyini dağıdıb,
talaya bildiyini talayıb. O cümlәdәn yeraltı vә
yerüstü sәrvәtlәrimizi 30 il әrzindә qanunsuz şәkildә istismar edib vә oğurlayıblar. İşğal altında
olan әrazilәrimizin gözәl tәbiәti dә ermәni xislәtinin qurbanı olub, meşәlәr, qiymәtli ağac növlәri kәsilib, tarixi orta әsrlәrә qәdәr uzanan ağaclar mәhv edilib.
Bәli, müharibә hәm dә dağıntı demәkdir. Amma Dağlıq Qarabağ savaşında dağıntıların yeganә müәlliflәri ermәni işğalçıları oldular. Dağlıq Qarabağ Azәrbaycanın tarixi torpaqlarıdır vә
biz heç vaxt bu әrazini dağıda vә ya yandıra bilmәzdik. Hәtta Şuşanın işğaldan azad olunması
әmәliyyatında Azәrbaycan Ordusu şәhәrә
maddi ziyan dәymәmәsi üçün bütün imkanları
sәfәrbәr etdi, hücum zamanı şәhәri ağır hәrbi
texnikadan, toplardan atәşә tutmadı. Çünki biz
Şuşanı dağıda bilmәzdik.
Qarabağın dirçәlişi vә işğaldan azad olunmuş
әrazilәrimizә Böyük Qayıdış isә çoxdan başlayıb. İşğaldan azad olunmuş әrazilәrin yenidәn
qurulmasının tәmәli hәlә bir neçә il әvvәl Cәbrayılın Cocuq Mәrcanlı kәndinin yenidәn qurulması ilә qoyulub. Hәlә o zaman bu kiçik kәndin
timsalında xalqımız gördü ki, Prezident İlham
Əliyev tezliklә bütün torpaqlarımızı işğaldan
azad edәcәk vә hәm dә onları yenidәn dirçәldәcәk. İndi isә bütün azad olunmuş şәhәr vә rayonlar dirçәliş yolundadır. Hәlә müharibәnin davam etdiyi günlәrdәn dövlәt başçısının göstәriş
vә tapşırıqları ilә azad olunmuş әrazilәrdә kommunikasiyaların bәrpasına başlanılıb.
Bu әrazilәrdә şәhәr vә kәndlәrin bәrpası vә
yenidәn qurulması, elektrik enerjisi, tәbii qaz,
su, rabitә, yol, tәhsil, sәhiyyә, mәdәniyyәt, mәnzil-kommunal, digәr zәruri infrastrukturların,
mәdәni-tarixi abidәlәrin bәrpası vә yenidәn qurulması, yaşayış evlәrinin tikintisi vә digәr mәqsәdlәrlә 2021-ci ilin dövlәt büdcәsindә 2,2 milyard manat vәsait ayrılıb.
Yanvarın 4-dә isә Prezident İlham Əliyev
“Qarabağ Dirçәliş Fondu” publik hüquqi şәxsin
yaradılması haqqında Fәrman imzalayıb. Fәrmanda qeyd olunur ki, otuz ilә yaxın bir müddәt
әrzindә ermәni qәsbkarları tәrәfindәn maddi vә
mәdәni sәrvәtlәri talan edilmiş әrazilәrimizin

yenidәn hәyata qaytarılması ölkәnin siyasi-iqtisadi suverenliyinin güclәnmәsinin mühüm
dayaqlarından biri olacaq: “Azәrbaycan iqtisadiyyatının tәrkib hissәsinә çevrilmәsi mәqsәdilә
işğaldan azad edilmiş bölgәlәrdә mәskunlaşma,
layiqli yaşayış vә iqtisadi fәallıq tәmin edilәcәk,
bu әrazilәrdә hәyata keçirilәcәk quruculuqbәrpa işlәri ölkәmizin sosial-iqtisadi inkişafının
әsaslarını daha da möhkәmlәndirmәklә yanaşı,
Azәrbaycanın yeni inkişaf prosesindә mühüm
mәrhәlә olacaqdır”.
Hazırda işğaldan azad olunmuş әrazilәrdә
kommunikasiyaların bәrpası istiqamәtindә çoxsaylı layihәlәr icra olunur. Yollar çәkilir, enerji
ilә tәminat mәsәlәlәri yoluna qoyulur. Bunlar
ilkin addımlardır. Böyük qayıdış isә kompleks
tәdbirlәr sistemindәn ibarәtdir. Bu proqrama uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş bütün әrazilәrimiz tamamilә yenidәn qurulacaq, doğma yurdlarına qayıdacaq vәtәndaşlarımızın layiqli yaşayışı, mәişәti, mәşğulluğu tәmin edilәcәk. Qarabağ bölgәsi Azәrbaycanın iqtisadiyyatına böyük
töhfәlәr verәcәk. Bütövlükdә, işğaldan azad
olunmuş әrazilәrimizdә inkişafın Azәrbaycan
nümunәsinin yeni tәntәnәsi yaşanacaq. Bütün
Qarabağa yeni nәfәs verilәcәk, bu torpaqlarda
hәyat qaynayacaq, dünya Azәrbaycan xalqının
quruculuq әzminin şahidi olacaq.
Prezident İlham Əliyevin sәdrliyi ilә 2020-ci
ilin yekunlarına hәsr olunmuş müşavirәdә dövlәt
başçısı tәrәfindәn verilәn tapşırıqların icrası vә
qarşıda duran hәdәflәrә nail olunması әsas
fәaliyyәt proqramıdır. Nazirlәr Kabinetinin müşavirәsindә dә mәhz Prezidentin tapşırıqları әsasında növbәti il üçün müәyyәnlәşdirilmiş prioritetlәr sәslәndirilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, dövlәt başçısının tapşırığına uyğun olaraq işğaldan
azad edilmiş әrazilәr üzrә Strateji Fәaliyyәt Planı
hazırlanır. Bütün әrazilәrin vә şәhәrlәrin bәrpası
vahid konsepsiya әsasında hәyata keçirilәcәk.
Düşmәnin dağıdıb yerlә yeksan etdiyi şәhәr
vә kәndlәrimzin hamısını yenidәn tikib-qura-

caq, hәmin әrazilәrdә әn müasir infrastruktur yaradacağıq. İşğaldan azad edilmiş әrazilәrin bәrpası zamanı hәr bir iqtisadi rayonun tәbii-iqlim
şәraiti vә profili nәzәrә alınacaq. Yeni beynәlxalq hava limanlarının, avtomobil vә dәmir yolu
xәtlәrinin tikintisi bölgәnin inkişafına әhәmiyyәtli tәkan verәcәk.
Mәlum olduğu kimi, Əhmәdbәyli-AlxanlıFüzuli-Şuşa yolu artıq çәkilir. Digәr vacib bir
layihәyә dә start verilib ki, bu, Toğanalı- Kәlbәcәr yoludur. Hәm şimaldan, hәm cәnubdan Laçın vә Kәlbәcәr rayonlarına yol-nәqliyyat infrastrukturu yaradılacaq. Horadiz-Füzuli, daha sonra Füzuli-Şuşa dәmir yolunun tikintisi nәzәrdә
tutulur. Düşmәnin dağıdıb sıradan çıxardığı Horadiz-Ağbәnd dәmir yolu yenidәn tikilәcәk.
Naxçıvan dәhlizini açmaq üçün bu yol xüsusi
әhәmiyyәt daşıyır. Hazırda Naxçıvan dәhlizinin
açılması üçün konkret işlәr gedir. Bununla paralel olaraq, Naxçıvan MR-da dәmir yolunun
bәrpası vә müasirlәşdirilmәsi istiqamәtindә dә
işlәr aparılacaq. Laçın vә Kәlbәcәr rayonlarının
birindә müasir beynәlxalq hava limanı tikilәcәk,
hazırda bunun üçün yer axtarılır. Prezident
İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyevanın Şuşa şәhәrinә sәfәri çәrçivәsindә isә artıq
Füzuli şәhәrindә tikilәn beynәlxalq hava limanının tәmәli qoyulub.
Tәmәlqoyma zamanı dövlәt başçısı bildirib
ki, Füzuli beynәlxalq hava limanı azad edilmiş
bölgәlәrimizin inkişafı üçün çox önәmli bir layihәdir. Bu hava limanı bu il istifadәyә verilmәlidir. Hava limanının әsas mәqsәdi xarici qonaqların Şuşaya gәlişini tәmin etmәkdir. Çünki
buradan Şuşaya olan mәsafә o qәdәr dә böyük
deyil. Nәzәrә alsaq ki, bu gün Füzuli-Şuşa dördzolaqlı vә bәzi yerlәrdә altızolaqlı yeni avtomobil yolunun tәmәli qoyulub, xarici qonaqlar
Füzuli beynәlxalq hava limanına gәlәrәk, çox
rahat vә qısa müddәt әrzindә Şuşa şәhәrinә gedә
bilәcәklәr.
Qarşıda duran prioritetlәrdәn biri dә Qarabağ

bölgәsinin turizm marşrutlarının işlәnib hazırlanmasıdır. Bu bölgәnin zәngin turizm potensialı var. Qarabağın füsunkar, tәkrarolunmaz
tәbiәti vә tarixi abidәlәri onu Azәrbaycanın әsas
turizm zonalarından birinә çevirәcәk.
İşğaldan azad olunmuş әrazilәrdә torpağın
münbitliyi orada bağçılığın, tәrәvәzçiliyin,
üzümçülük vә taxılçılıq sahәlәrinin inkişafına
geniş imkanlar yaradır. Qarabağ camaatının
heyvandarlığın inkişaf etdirilmәsi üçün dә
zәngin tәcrübәsi var. Odur ki, prioritetlәr sırasında bu sahәlәr dә özünә yer alır.
Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun
olaraq işğaldan azad edilmiş әrazilәrdә torpaq
islahatının aparılması üçün yeni mexanizm vә
meyarlar işlәnib hazırlanmalıdır. Bütün ölkәdә
olduğu kimi, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda
da su ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә mәsәlәlәrinә xüsusi diqqәt yetirilmәlidir. Hәmin torpaqlarda әn müasir suvarma sistemlәri yaradılmalıdır. Su ehtiyatları ilә bağlı problemlәrin hәlli ilә
yanaşı, azad edilmiş әrazilәrin yaşıl enerji
zonasına çevrilmәsi nәzәrdәn keçirilmәlidir. Bu
әrazilәrdә su mәnbәlәrindәn istifadә edilәrәk su
elektrik stansiyalarının tikintisi imkanlarına
baxılmalıdır.
İndi biz Böyük Qayıdışa hazırlaşırıq. İllәrdir
mәcburi köçkün olan insanlar öz dәbә-baba
yurdlarına qaytarılacaq vә bu proses xüsusi proqram әsasında hәyata keçirilәcәk. Odur ki, işğaldan azad olunmuş әrazilәrin bәrpası mәsәlәlәri
dövlәt orqanlarının dövlәt siyasәtinin müxtәlif
istiqamәtlәri üzrә fәaliyyәtindә prioritet tәşkil
etmәli, cari vә perspektiv işlәr planları ilә әlaqәlәndirilmәlidir.
Bütün bunlarla vә digәr prioritetlәrlә bağlı
Prezident İlham Əliyev Nazirlәr Kabinetinә müvafiq tapşırıqlar vermişdir. Dövlәt başçısının
dediyi kimi, planlarımız böyükdür: “Mәhz
2021-ci ildә Azәrbaycan xalqı vә bütün dünya
görәcәk ki, bizim niyyәtimiz hәyatda öz әksini
tapır, bizim planlarımız hәyatda gerçәklәşir”.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Rәsmi xronika
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
yanvarın 25-dә İran İslam Respublikasının xarici işlәr
naziri Mәhәmmәd Cavad Zәrifi qәbul edib.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, il artıq başlayıb vә
mәn planlarımızı müzakirә etmәk, görülmüş işlәrә yenidәn nәzәr salmaq üçün sizi Azәrbaycanda qәbul etmәyә
şadam. Biz ölkәlәrimiz arasında әmәkdaşlığın sәviyyәsindәn çox mәmnunuq. Bildiyiniz kimi, biz çoxsaylı prezidentlәr sәviyyәsindә 10-dan çox, elәcә dә digәr
yüksәk rütbәli rәsmilәr sәviyyәsindә görüşlәr keçirmişik. Bu görüşlәrin hamısı çox sәmәrәli olub. Bu yaxınlarda ölkәnizdә sәfәrdә olan Baş nazirin müavini Şahin
Mustafayev mәnә aparılan müzakirәlәr vә razılaşmalar
barәdә hesabat verdi. Biz planlaşdırdığımız bütün işlәri
hәyata keçirmişik. Biz son bir neçә ildә iki qardaş
ölkәnin çox yaxın olduğu siyasi sahәdә, iqtisadi sahәdә,
nәqliyyat, enerji sahәlәrindә çox yaxşı nәticәlәr görürük.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
yanvarın 26-da Rәşad Nәbiyevi nәqliyyat, rabitә vә yüksәk texnologiyalar naziri tәyin olunması ilә әlaqәdar
videoformatda qәbul edib.
Dövlәtimizin başçısı qәbulda çıxış edib vә bildirib ki,
nәqliyyat, rabitә vә yüksәk texnologiyalar sahәlәrinә
mәn daim böyük diqqәt göstәrmişәm, bu gün dә göstәrirәm. Son illәrdә bu sahәlәr uğurla inkişaf edib. Mәn
Prezident vәzifәsinә seçilәndә hәm nәqliyyatda, hәm dә
rabitә sahәsindә vәziyyәt bizi qane etmirdi. O vaxt
yüksәk texnologiyalardan, ümumiyyәtlә, söhbәt getmirdi, yollar bәrbad vәziyyәtdә idi, dәmir yolları infrastrukturu köhnәlmişdi, dәniz nәqliyyatı sahәsindә hәr hansı
bir irәlilәyiş yox idi, әksinә, bizim donanmamız böyük
dәrәcәdә köhnәlmişdi. Bütövlükdә bu sahәdә vәziyyәt
ürәkaçan deyildi. Görülmüş tәdbirlәr nәticәsindә bu gün
Azәrbaycan nәqliyyat sahәsindә dünyada lider dövlәtlәrdәn biridir. Bunu hәm Azәrbaycan vәtәndaşları görürlәr, eyni zamanda, Azәrbaycan beynәlxalq tәşkilatların reytinqlәrindә daim yüksәk yerlәr tutur.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
yanvarın 26-da Fransanın Avropa vә Xarici İşlәr Nazirliyinin dövlәt katibi Jan Batist Lömuanı qәbul edib.
Dövlәt katibi Jan Batist Lömuan dörd il әvvәl Azәrbaycana sәfәrini vә Bakıda Fransız-Azәrbaycan Universiteti - UFAZ-ın yeni tәdris binasının açılışında iştirakını mәmnunluqla xatırladı.
Söhbәt zamanı regional mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparıldı, Azәrbaycan-Fransa әlaqәlәrinin gündәliyinә toxunuldu.
Görüşdә qarşılıqlı maraq doğuran mәsәlәlәr müzakirә
olundu.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
yanvarın 27-dә Aydın Kәrimovu Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayәndәsi tәyin olunması ilә әlaqәdar
videoformatda qәbul edib.
Dövlәtimizin başçısı qәbulda çıxış edib vә bildirib ki,
azad edilmiş әrazilәrdә Prezidentin xüsusi nümayәndәsi
institutu mәnim tәşәbbüsümlә yanvarın 19-da yaradılmışdır. Birinci tәyinat mәhz Şuşa rayonuna olan tәyinatdır. Bu da tәbiidir. Şuşa Azәrbaycan xalqının qәlbindә
xüsusi yerә malikdir. Şuşa Qarabağın tacıdır, Şuşa tәkrarolunmaz şәhәrdir. Şuşanın yerlәşmәsi, tәbiәti, havası,
iqlimi, tarixi abidәlәri, dini abidәlәrimiz, şәhәrin memarlıq ansamblı bizim milli sәrvәtimizdir. Şuşanı biz
qorumalıyıq, qoruyacağıq. Biz Şuşaya qayıtmışıq vә
bundan sonra Azәrbaycan xalqı Şuşada әbәdi yaşayacaqdır. Necә ki, bütün dövrlәrdә Şuşa hәmişә Azәrbaycan şәhәri olmuşdur vә ermәnilәrin saxtakarlıq cәhdlәrinә baxmayaraq, bütün dünya Şuşanı mәhz Azәrbaycan şәhәri kimi tanıyıb vә qәbul edib.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
yanvarın 28-dә paytaxtın Sabunçu rayonunda yenidәn
inşa olunan 90 saylı vә Suraxanı rayonunda 97 saylı orta
mәktәblәrdә yaradılan şәraitlә tanış olub.
Prezident İlham Əliyev әvvәlcә Sabunçu rayonunun
Ramana qәsәbәsindә yerlәşәn 90 saylı mәktәbdә yaradılan şәraitlә tanış oldu.
Qeyd edәk ki, bu tәhsil ocağının 1939-cu vә 2002-ci
illәrdә inşa edilәn iki korpusu sökülәrәk onların yerindә
960 şagird yerlik yeni korpus tikilib. Mәktәbdә müasir
tәdris avadanlığı ilә tәchiz olunan sinif otaqları, informatika, hәrbi, musiqi kabinetlәri, kimya, fizika, biologiya
laboratoriyaları, kitabxana, idman vә akt zalları yaradılıb. 2006-cı ildә inşa edilәn 288 şagird yerlik korpus vә
idman zalı da әsaslı tәmir edilib.
Prezident İlham Əliyev Suraxanı rayonunun Əmircan
qәsәbәsindә yerlәşәn 97 saylı orta mәktәbdә yaradılan
şәraitlә dә tanış oldu.
Tәhsil ocağının 1937-ci vә 1970-ci illәrdә inşa edilәn
iki korpusu sökülüb. Onların yerindә 264 şagird yerlik
yeni müasir korpus, yemәkxana, idman vә akt zalları tikilib. Eyni zamanda, 2007-ci ildә ibtidai siniflәr üçün inşa
edilәn 264 şagird yerlik korpus da әsaslı tәmir olunub.
Yeni korpusdakı sinif otaqları, fәnn kabinetlәri, laboratoriyalar zәruri tәdris avadanlığı vә vәsaiti ilә tәmin edilib.
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Azәrbaycanda dünya standartlarına
uyğun gömrük xidmәti formalaşıb
Sәfәr MEHDİYEV,
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri,
gömrük xidmәti general-polkovniki

anvarın 30-da Dövlәt Gömrük
Komitәsinin yaradılmasının
Y
29-cu ildönümü tamam olur vә hәr
ilin bu günü gömrük әmәkdaşları öz
peşә bayramlarını qeyd edirlәr. Lakin builki peşә bayramı әvvәlkilәrdәn fәrqlidir, çünki biz qalib ölkәnin
gömrük әmәkdaşları olaraq bu bayramı qeyd edirik.
2020-ci il gömrük orqanları, gömrükçülәr üçün
ilk növbәdә 30 ilә yaxındır işğal altında olan әrazilәrimizin Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi altında rәşadәtli Azәrbaycan Ordusu tәrәfindәn azad edilmәsi, Qarabağ hәsrәtinin bitmәsi ilә yadda qaldı. Bu sevinci, bu qüruru bizә yaşatdıqları üçün şәhidlәrimizin ruhu qarşısında baş
әyir, onların valideynlәrinә dәrin tәşәkkürümüzü
bildirir, başda Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham
Əliyev olmaqla şanlı Azәrbaycan Ordusunun hәr
bir mәnsubuna dәrin minnәtdarlıq hisslәrimizi çatdırırıq. Prezident İlham Əliyevin uzun illәr bütün
sahәlәrdә hәyata keçirdiyi uğurlu siyasәt, xüsusilә
ordu quruculuğu istiqamәtindә reallaşdırdığı tәdbirlәr 44 günlük Vәtәn müharibәsini qәlәbә ilә nәticәlәndirdi. Şübhәsiz ki, 2020-ci ildә qazanılan bu
zәfәr Azәrbaycan tarixinә qızıl hәrflәrlә yazılacaq.
Azәrbaycan Respublikası müstәqilliyini bәrpa
etdikdәn sonra tәşәkkül tapmış yeni strukturlardan
biri olan gömrük sistemi 1992-ci il yanvarın 30-da
yaradılıb vә ötәn müddәt әrzindә müstәqil gömrük
xidmәti ölkәmizin iqtisadi tәhlükәsizliyinin etibarlı
tәminatçısı kimi formalaşan mühüm dövlәt tәsisatına çevrilib.
Ümummilli lider Heydәr Əliyev Azәrbaycanın
iqtisadi tәhlükәsizliyinin qorunmasının vә daha da
möhkәmlәndirilmәsinin әsas istiqamәtlәrindәn birini yüksәk sәviyyәli gömrük xidmәtinin yaradılmasında görürdü. Mәhz Ulu öndәrin uzaqgörәn siyasәti, gömrük sisteminin formalaşması üçün verdiyi
dәyәrli tövsiyәlәri vә bu qurumun daha da modernlәşmәsinә yönәlәn iqtisadi siyasәti nәticәsindә
Azәrbaycanda dünya standartlarına uyğun gömrük
xidmәti formalaşıb.
Prezident İlham Əliyev hәr bir sahәdә olduğu kimi, gömrük sisteminin dә bütün istiqamәtlәr üzrә
daha da tәkmillәşdirilmәsi işini daim diqqәt mәrkәzindә saxlayır. Bunun nәticәsidir ki, son illәr Azәrbaycan gömrük xidmәti dinamik inkişaf edir vә yeni, müasir layihәlәr hәyata keçirmәklә beynәlxalq
standartlara cavab verәn tәşkilat kimi inamla irәlilәyir.
Hәrtәrәfli dövlәt qayğısı ilә әhatә olunan gömrük
orqanlarının vә onun әmәkdaşlarının әsas mәqsәdi
göstәrilәn etimadı doğrultmaq, dövlәtә, dövlәtçiliyә
sәdaqәt nümayiş etdirmәklә qarşıya qoyulan vәzifәlәri vicdanla yerinә yetirmәkdir. Son illәr gömrük
sistemindә şәffaflığın tәmin olunması, idarәçiliyin
tәkmillәşdirilmәsi, elektron xidmәtlәrin sayının artırılması vә digәr sahәlәrdә islahatların әhatә dairәsi
genişlәndirilib ki, bu da xidmәt mәdәniyyәtinin
yüksәldilmәsindә, xarici ticarәt iştirakçılarında könüllü riayәt prinsiplәrinin formalaşdırılmasında vә
beynәlxalq ticarәtin asanlaşdırılmasında әhәmiyyәtli rol oynayıb.
Əsası ulu öndәr Heydәr Əliyev tәrәfindәn qoyulmuş milli dövlәt quruculuğu vә inkişaf konsepsiyasının Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn uğurla vә
qlobal çağırışlara uyğun davam etdirilmәsi nәticәsindә ötәn illәrdә olduğu kimi, 2020-ci ildә dә ölkә
iqtisadiyyatında islahatlar davam etdirilmiş, biznes
vә investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması,
iqtisadiyyatın şaxәlәndirilmәsi, regionların sosialiqtisadi inkişafının sürәtlәndirilmәsi, qeyri-neft sektorunun tәşviqi vә qeyri-neft mәhsullarının ixracının
artırılması, kiçik vә orta sahibkarlığın dәstәklәnmәsi
istiqamәtindә hәyata keçirilәn genişmiqyaslı islahatlar ölkәmizin ümumi iqtisadi inkişaf strategiyasının formalaşmasına vә bu strategiyanın uğurla
hәyata keçirilmәsinә etibarlı zәmin yaradıb.
Qeyd edilәn sosial-iqtisadi inkişafa öz töhfәsini
vermәk, qarşıya qoyulmuş vәzifә vә tapşırıqların
yüksәk sәviyyәdә yerinә yetirilmәsi istiqamәtindә
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn ötәn dövrlәrdә olduğu kimi, 2020-ci
il әrzindә dә müәyyәn edilmiş proqnoz göstәricilәri
uğurla yerinә yetirilib, gömrük nәzarәti vә gömrük
qaydalarının pozulmasına qarşı mübarizә tәdbirlәri
güclәndirilib, Komitәnin maddi-texniki bazası
möhkәmlәndirilib, şәxsi heyәtlә aparılan işin sәmәrәliliyi artırılıb.
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük
Komitәsi vә onun strukturuna daxil olan gömrük orqanları 2020-ci ildә öz fәaliyyәtini Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsi, “Gömrük tarifi haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu, Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fәrman vә
sәrәncamları, Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarları, “Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin 2017-2021-ci illәr üzrә
inkişafına dair Fәaliyyәt Planı”nı vә gömrük işini
tәnzimlәyәn digәr normativ-hüquqi aktları işdә rәhbәr tutaraq tәrtib olunmuş iş planı әsasında qurub.
Dünya Bankının Daxili Audit Komitәsi tәrәfindәn keçirilmiş auditin nәticәlәrinә uyğun olaraq,
Azәrbaycan yeganә ölkә kimi irәlilәyiş nümayiş
etdirәrәk, “Doing Business 2020” hesabatında

mövqeyini 6 pillә yaxşılaşdırıb, növbәti dәfә
dünyanın “Ən islahatçı 10 ölkәsi” sırasına daxil olub, xüsusilә 3 indikator dәyişikliyә mәruz
qalıb vә “Sәrhәddә ticarәt” indikatoru müsbәt
istiqamәtdә әsas ciddi dәyişikliklәrә mәruz qalan indikatorlardan biri olub, ölkәmiz 34-cü
pillәdәn 28-ci pillәyә irәlilәyib.
Alman-Azәrbaycan Xarici Ticarәt Palatasının 2020-ci il Biznes Mühiti Hesabatının gömrük mәsәlәlәrinә dair hissәsindә son bir neçә
ildә gömrük orqanlarının ticarәtin asanlaşdırılması, gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi
vә uyğunlaşdırılması, korrupsiya vә rüşvәt
hallarının minimuma endirilmәsi istiqamәtindә
apardığı genişmiqyaslı işlәri tәqdirәlayiq hal
kimi qiymәtlәndirilib. Bu kontekstdә birbaşa
insan tәmasının rolunu mәhdudlaşdırmaq üçün
elektron gömrük tәşәbbüslәrinin tәkmillәşdirilmәsindә vә müәssisәlәrin ehtiyaclarını daha
dolğun tәmin etmәk üçün dövlәt-özәl sektor
dialoqunun inkişafındakı irәlilәyiş Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn xarici müәssisәlәr
tәrәfindәn yüksәk dәyәrlәndirilib. Alınan rәylәr әvvәlki illәrdә biznes ictimaiyyәti tәrәfindәn qaldırılan aktual ehtiyaclardan biri olan
“Yaşıl dәhliz” rejiminin optimallaşdırılması
istiqamәtindә atılan addımların bәhrәsini vermәyә başladığını göstәrir. Alman-Azәrbaycan
Xarici Ticarәt Palatasının apardığı sorğuda
iştirak edәn respondentlәrin yarıdan çoxu
(58%) gömrük islahatlarını әn sәmәrәli islahatlar
kimi qiymәtlәndirәrәk ilk 5-likdә sıralayıb.
“Gömrük sistemindә islahatların davam etdirilmәsi ilә bağlı әlavә tәdbirlәr haqqında” Azәrbaycan
Respublikası Prezidentinin 4 mart 2016-cı il tarixli,
1853 nömrәli Sәrәncamına uyğun olaraq mәmurvәtәndaş tәmasının minimuma endirilmәsi, elektron
gömrük xidmәtlәrinin daha da genişlәndirilmәsi
mәqsәdilә bәyannamәlәrin rәsmilәşdirilmәsi üçün
әmәkdaşların tәyin edilmәsindә elektron növbә sistemi yaradılıb, hәr bir xarici iqtisadi fәaliyyәt iştirakçılarına tez bir zamanda yüklәrini rәsmilәşdirmәlәrinә maksimum şәrait yaradılıb vә bu istiqamәtdә
işlәr mütәmadi olaraq inkişaf etdirilmәkdәdir.
Gömrük xidmәti koronavirusla
mübarizә zamanı
Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ölkәmizin әrazisindә yayılmasının qarşısının alınması
mәqsәdilә Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn
gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrinin güclәndirilmiş iş rejiminә keçirilmәsi haqqında sәrәncamı ilә
bir sıra tapşırıqlar müәyyәn edilib.
“Sәhiyyә mәqsәdlәri üçün sәrnişin haqqında
mәlumat tәqdimetmә forması” (Azәrbaycan, rus vә
ingilis dillәrindә) hazırlanıb, sәyahәt edәn şәxslәr
üzәrindә effektiv nәzarәt tәdbirlәrinin hәyata
keçirilmәsi mәqsәdilә ölkәnin bütün gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә mәsafәdәn hәrarәtin
ölçülmәsi üçün nәzәrdә tutulan termovizorlar quraşdırılıb, vәtәndaşların vә nәqliyyat vasitәlәrinin
keçdiyi әrazilәrdә, elәcә dә koronavirus infeksiyasına yoluxma riski olan digәr yerlәrdә mütәmadi
olaraq dezinfeksiya işlәri aparılıb, infeksiyaya
yoluxma riskinin azaldılması mәqsәdilә Komitәnin
strukturuna daxil olan әrazi vә ixtisaslaşdırılmış
gömrük idarәlәrinin şәxsi heyәti müvafiq fәrdi mühafizә vasitәlәri vә digәr lәvazimatlarla tәmin edilib.
Koronavirus pandemiyası ilә bağlı sualların
cavablandırılması mәqsәdilә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Çağrı mәrkәzindә “Qaynar xәtt”in
fәaliyyәti fasilәsiz iş rejimindә tәmin olunub, profilaktik tәdbirlәrin aparılması çәrçivәsindә gömrüksәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn keçәn şәxslәrin vә
gömrük әmәkdaşlarının mәlumatlandırılması üçün
nәzәrdә tutulan, Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının
tövsiyәlәri әsasında posterlәr hazırlanaraq bütün
gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrinә göndәrilib.
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt sәrhәdlәrindә sanitariya nәzarәtinin daha da güclәndirilmәsi vә
müasir çağırışlara cavab vermәsi mәqsәdilә Dövlәt
Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin tәrkibindә Sanitar-Karantin Xidmәti yaradılıb, elәcә dә
maariflәndirici kitabçalar vә tәlimatlar hazırlanıb.
Əgәr xәstәliyin yayılmasına qәdәr gömrük
orqanlarında 29 әdәd “FLİR A300” markalı vә 18
әdәd “Hikvision” markalı termovizorlardan istifadә
olunurdusa, xәstәliyin yayılması dövründә Dövlәt
Gömrük Komitәsi tәrәfindәn 100-ә yaxın yeni
termometrlәr alınaraq әrazi vә ixtisaslaşdırılmış
gömrük orqanları arasında bölgüsü hәyata keçirilib,
stasionar tipli 2 әdәd “Miracle”, 15 әdәd “Optris” vә
12 әdәd daşınan vә 5 әdәd stasionar tipli “Hikvision” markalı әn son standartlara cavab verәn +/0.1-0.3 xәtası olan termovizorlar әldә edilәrәk
aidiyyәti üzrә gömrük orqanlarına tәqdim edilib.
Eyni zamanda, Dövlәt Gömrük Komitәsinin
әmәkdaşları könüllü olaraq әmәk haqqlarından Koronavirusla Mübarizәyә Dәstәk Fonduna 1 milyon
manat vәsait köçürüblәr.
Gömrük ödәnişlәri vә gömrük risklәri
“Azәrbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlәt
büdcәsi haqqında” Qanununa әsasәn 2020-ci il әrzindә Dövlәt Gömrük Komitәsi üçün müәyyәnlәşdirilәn 3 milyard 830 milyon manat proqnoza qarşı
3 milyard 938 milyon 242 min manat gömrük
ödәnişlәrinin toplanaraq dövlәt büdcәsinә köçürülmәsi tәmin edilib vә büdcә öhdәliyinә 102,83 faiz
әmәl olunub.
Onu da qeyd edim ki, 2021-ci il üzrә Dövlәt
Gömrük Komitәsi üçün 3 milyard 900 milyon
manat hәcmindә büdcә proqnozu müәyyәn edilib.
Hesabat dövründә malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük rәsmilәşdirilmәsinin sadәlәşdirilmәsi vә elektron gömrük xidmәtlәrinin daha da genişlәndirilmәsi mәqsәdilә “Yaşıl dәhliz”, elәcә dә bey-

nәlxalq tәcrübәdә mövcud olan digәr buraxılış
sistemlәrinin yaradılmasının tәmin edilmәsi vә digәr istiqamәtlәrdә bir sıra mühüm tәdbirlәr hәyata
keçiriib.
Belә ki, idxal olunan malların gömrük dәyәrinin
vә çәkisinin düzgün bәyan olunmaması nәticәsindә
yaranan fiskal risklәrin insan amili olmadan avtomatik olaraq aşkar edilmәsi mәqsәdilә elastiklik
göstәricilәrinin avtomatlaşdırılması istiqamәtindә
beynәlxalq statistik modellәrdәn istifadә edilmәklә
tәhlillәr aparılır. Ötәn il 29 risk profili deaktiv edilәrәk 91 yeni risk profili sistemә әlavә edilib. Xarici
İqtisadi Fәaliyyәtin Mal Nomenklaturası üzrә mal
kodlarının, gömrük dәyәrinin düzgün bәyan
olunmaması, idxal olunan mallar üzrә çәki fәrqlәri
tәhlil edilmiş riskli mal mövqelәri, hәmçinin bir sıra
risk meyarları nәzәrә alınmaqla risk hallarının minimallaşdırılması mәqsәdilә müvafiq risk profillәri
tәtbiq edilib.
Gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrinin mövcud potensialından daha sәmәrәli istifadә olunması,
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәrәncamında olan
resursların daha riskli sahәlәrә yönlәndirilmәsi, elәcә dә gömrük orqanlarında beynәlxalq tәlәblәrә cavab verәn risklәrin idarәolunması sisteminin yaradılması mәqsәdilә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Risk Menecment Kompendiumunun sәrhәd
risklәrinin idarәolunması üçün istifadә edilәn әsas
risk meyarları, sәrhәd risklәrinin idarәolunması üzrә
qabaqcıl beynәlxalq tәcrübә öyrәnilәrәk idxal, ixrac
vә tranzit әmәliyyatlarını hәyata keçirәn yük avtomobillәrinin gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn risk әsaslı avtomatlaşdırılmış sistem vasitәsilә keçidinin tәmin edilmәsini özündә ehtiva edәn
sәrhәd risklәrinin idarәolunması sisteminin modulu
layihәsi hazırlanıb. Bu sistem hәr bir sәrhәdkeçmә
әmәliyyatı üzrә müәyyәn olunmuş risk meyarlarına
әsasәn mәlumatların emal edilmәsini, onlara riyazi
müәyyәn olunmuş әhәmiyyәtlilik dәrәcәsi üzrә xüsusi çәki vermәsini vә nәticәdә aparılmış qiymәtlәndirmәyә görә әmәliyyatın riskli olub-olmaması
ehtimalının müәyyәn edilmәsini nәzәrdә tutur.
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı vә Dövlәt Gömrük Komitәsi arasında Yük Hәdәflәmә Sisteminin
tәtbiqinә dair bağlanmış müqavilә çәrçivәsindә
risklәrin idarә edilmәsi üzrә ilkin qiymәtlәndirmә
işlәri aparılıb, eyni zamanda, gömrük-sәrhәd keçid
mәntәqәlәrindә formalaşan mәlumatların proqram
tәminatına uyğunlaşdırılması, hәmin mәlumatları
emal edәn virtual maşınların tәtbiqinә başlanılması,
müvafiq tәlimlәrin hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulub vә bu istiqamәtdә işlәr davam etdirilir.
Gömrük bәyannamәlәrinin emalı prosesindә
qәrar qәbuletmә mexanizminin mümkün dәrәcәdә
avtomatlaşdırılması vә bәyanetmә formasının tәkmillәşdirilmәsi üçün gömrük bәyannamәsinin 31-ci
qrafasında malların eynilәşdirilmәsi üçün tәlәb olunan әlavә mәlumatların vahid sәnәd forması işlәnib
hazırlanıb. Bu layihәnin reallaşdırılması onun tәtbiq
edilmәsi mümkün olan hәr bir mal üzrә fәrqlәndirici
xüsusiyyәtlәr strukturlaşdırılmış formada nәzәrә
alınmaqla avtomatik olaraq malların eynilәşdirilmәsini mümkün edәcәkdir. Eyni zamanda, “Xarici Ticarәt İştirakçılarının risk reytinqi Direktivi” layihәsi
hazırlanıb vә avtomatlaşdırılaraq tam istifadә
edilmәkdәdir.
2020-ci il әrzindә bütün yük nәqliyyat vasitәlәrinin trayektoriya üzrә hәrәkәtlәri ilә bağlı (marşrutdan çıxma, dayanma, yubanma vә s.) mәlumatlar
fasilәsiz olaraq araşdırılıb vә tәxirәsalınmaz tәdbirlәr görülüb. Tәkcә marşrutdan çıxma ilә bağlı hesabat dövründә 1998 fakt qeydә alınıb. Hәmin faktlara әsasәn 72 nәqliyyat vasitәsinin marşrutdan çıxması üçün әsaslı sәbәb olmadığına görә aktlaşdırılaraq qәbul edilmiş qәrara uyğun olaraq onlar inzibati qaydada cәrimә olunublar. Qalan hallarda isә
operativ müdaxilә nәticәsindә hәmin nәqliyyat vasitәlәri marşrut xәttinә qaytarılmışdır.
Gömrük nәzarәti vә ticarәtin
asanlaşdırılması
Azәrbaycan
Respublikasının
Prezidenti
tәrәfindәn müәyyәn edilmiş prioritet hәdәflәr
çәrçivәsindә mallar vә nәqliyyat vasitәlәri üzәrindә
hәyata keçirilәn gömrük nәzarәtinin sәmәrәliliyinin
artırılması, sadәlәşdirilmiş gömrük nәzarәti metodlarının tәtbiqi, ticarәtin asanlaşdırılması, beynәlxalq
miqyasda әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi, tranzit po-

tensialının inkişaf etdirilmәsi, o cümlәdәn gömrük
sisteminin beynәlxalq tәcrübә nәzәrә alınmaqla daha müasir model әsasında formalaşdırılması istiqamәtindә mütәmadi tәdbirlәr hәyata keçirilmәkdәdir.
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn daimi istifadә hüququnun әldә olunması ilә әlaqәdar 2019-cu
ildәn etibarәn, ümumilikdә 843 xarici ticarәt
iştirakçısı olmaqla, yalnız idxal üzrә 501, yalnız ixrac üzrә 102, hәm idxal, hәm dә ixrac üzrә isә 240
xarici ticarәt iştirakçısı müraciәt edib. Daxil olmuş
müraciәtlәrin tәhlilinin nәticәsi olaraq 236 xarici
ticarәt iştirakçısına ixrac, 432 xarici ticarәt iştirakçısına idxal әmәliyyatları üzrә, ümumilikdә 668
xarici ticarәt iştirakçısına “Yaşıl dәhliz” buraxılış
sistemindәn daimi istifadә hüququ verilib. Ötәn il
әrzindә “Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn istifadә
hüququnun verildiyi şirkәtlәrin әmәliyyatlarının
ümumi idxalda hәcminin xüsusi çәkisi statistik
dәyәr üzrә 40 faiz, ixracda isә 32.85 faiz, kәnd tәsәrrüfatı vә yeyinti mәhsullarının idxalında hәcminin
xüsusi çәkisi statistik dәyәr üzrә 62.77 faiz, ixracda
isә 54.72 faiz tәşkil edib.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin müvafiq sәrәncamları ilә BYD kitabçasından istifadә edilmәklә
beynәlxalq yük daşımalarında iştirak etmәk üçün
ötәn ildә 7 daşıyıcıya icazә verilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn mәrhәlәli
qaydada keçirilmiş 14 imtahanda iştirak üçün dolayı gömrük tәmsilçiliyi fәaliyyәtini hәyata keçirmәk
istәyәn 230 hüquqi şәxs Dövlәt Gömrük Komitәsi
tәrәfindәn aparılan dövlәt reyestrinә daxil olunub,
hәmin şirkәtlәrin, ümumilikdә 1172 nәfәr әmәkdaşı
ixtisas attestatı әldә etmәk üçün müvafiq sәnәdlәrlә
Dövlәt Gömrük Komitәsinә müraciәt edib, onlardan 445 nәfәrin elektron xidmәtlәrdәn istifadә hüququ aktivlәşdirilib. Hazırda 185 şirkәt Dövlәt
Gömrük Komitәsinin reyestrindә qeydiyyatdan keçmәklә dolayı gömrük tәmsilçiliyi fәaliyyәtini hәyata
keçirir.
Onu da nәzәrә çatdırım ki, Azәrbaycan Prezidenti tәrәfindәn Avropa Yeni Kompüterlәşdirilmiş
Tranzit Sisteminin (NCTS) tәtbiq olunmasının tezlәşdirilmәsi üçün milli qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması, tranzit zәmanәt sisteminin yaradılması
istiqamәtindә tәdbirlәrin görülmәsi tapşırılıb vә
Dövlәt Gömrük Komitәsi bu sahәdә cavabdeh
dövlәt orqanlarından biri olaraq müәyyәn olunub.
Bununla әlaqәdar, 1 iyun 2020-ci il tarixdә “Ümumi
Tranzit Proseduru Konvensiyası, Mallarla Ticarәtdә
Sәnәdlәşmәnin Sadәlәşdirilmәsi Konvensiyası vә
Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә
(NCTS) qoşulmaq prosesindә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinә Dәstәk” adlı
tvinninq layihәsi rәsmi olaraq fәaliyyәtә başlayıb.
Üzv dövlәtin tvinninq layihәsini hәyata keçirәn tәrәfdaşı İtaliya Gömrük vә İnhisar Agentliyidir.
Gömrük hüquqpozmalarına qarşı mübarizә
2020-ci il әrzindә Azәrbaycan Respublikasının
gömrük orqanları tәrәfindәn әmәliyyat-axtarış vә
hüquq-mühafizә fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi istiqamәtindә hәyata keçirilmiş kompleks tәdbirlәr nәticәsindә 18913 hüquqpozma faktı aşkar edilib.
Bu faktlardan 509-u cinayәt xarakterli olub. Bu
әmәllәrin törәdilmәsindә şübhәli bilinәn 517 nәfәrin (412 Azәrbaycan vәtәndaşı, 105 әcnәbi) barәsindә müvafiq tәdbirlәr görülüb.
Gömrük orqanları tәrәfindәn (digәr hüquq-mühafizә orqanları ilә birlikdә) görülәn tәdbirlәr nәticәsindә 2020-ci il әrzindә narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin vә onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyәsi ilә әlaqәdar 111 fakt aşkar olunub, ümumilikdә 1 ton 490 kq 495 qramdan çox
narkotik vasitәlәr, psixotrop maddәlәr vә onların
prekursorları qanunsuz dövriyyәdәn götürülüb.
Bunların 96%-ni daha tәhlükәli narkotik vasitә olan
1 ton 430 kq 538 qram heroin, 36 kq 702 qramdan
çox tiryәk, 5 kq 909 qram hәşiş, 1 kq 169 qramdan
çox marixuana, 1 kq 365 qramdan çox kokain, 15,5
qram metadon, 6 kq 354 qramdan çox metamfetamin, 1 kq 187 qram MDMA (ekstazi), 9 әdәd klonazepam, 4 kq 600 qram sulfat turşusu, 2 kq 556
qram xlorid turşusu vә digәr maddәlәr qanunsuz
dövriyyәdәn çıxarılıb.
2020-ci il әrzindә narkotiklәrin qanunsuz dövriyyәsindә şübhәli bilinәn 108 nәfәr: 94 kişi vә 14
qadın olmaqla 79 nәfәr Azәrbaycan vәtәndaşı, 29
nәfәr әcnәbi (17 İran, 5 Rusiya, 4 Gürcüstan, 1 Uk-

rayna, 1 Pakistan vә 1 Türkiyә vәtәndaşı)
barәsindә müvafiq tәdbirlәr görülüb, 12 halda
bu әmәllәri törәdәn cinayәtkar dәstә ifşa
edilib.
Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanları tәrәfindәn aşkar olunan 18404 gömrük
qaydaları әleyhinә inzibati xәta faktları üzrә
2360 hüquqi şәxs (o cümlәdәn 861 xarici hüquqi şәxs) vә 16064 fiziki şәxs (o cümlәdәn
11301 xarici vәtәndaş) inzibati mәsuliyyәtә
cәlb edilib.
Gömrük orqanları valyuta vә valyuta sәrvәtlәrinin Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsi üzәrindә nәzarәti
hәyata keçirәrkәn qanunvericiliyin tәlәblәrini
pozan şәxslәrdәn 340 800,0 ABŞ dolları, 2
007 491,0 rus rublu, 110 326,0 manat dәyәrindә 287 әdәd qızıl-zinәt әşyaları, 12 848,0
manat dәyәrindә 531 әdәd gümüş-zinәt әşyaları, 3418 manat dәyәrindә 62,18 qram qızıl
muncuqlar vә s. aşkar olunub.
İstintaq orqanının barәlәrindә axtarış elan
etdiyi 30 nәfәr şәxslә bağlı zәruri әmәliyyataxtarış tәdbirlәri hәyata keçirilәrәk onların
yeri müәyyәn edilib vә istintaq orqanının sәrәncamına verilib.
Gömrük orqanları tәrәfindәn 34310 әdәd
CITES obyekti olan tibb zәlisi, 449 329,0
manat dәyәrindә dәrman vasitәlәri, 2767 manat dәyәrindә baytarlıq dәrmanları, 6716
әdәd kosmetika, 1 124 143,0 manat dәyәrindә 668
әdәd mobil telefon vә 11 377,0 manat dәyәrindә
687 әdәd mobil telefonların aksesuarları, 321 086,0
manat dәyәrindә mәişәt texnikası vә әşyaları, 212
103,0 manat dәyәrindә elektronika mәhsulları, 2
әdәd odlu silah, 11 әdәd odlu silahın patronları,
270125 әdәd pirotexniki mәmulatlar, 3 әdәd pnevmatik silah, 500 әdәd pnevmatik silahın patronları,
90 әdәd soyuq silah, 102 әdәd sәs-siqnal silahının
patronları, 143 306,0 manat dәyәrindә tibb
lәvazimatları, 263 337,0 manat dәyәrindә geyim
әşyaları vә xeyli miqdarda digәr mallar tutulub.
Alkoqollu içkilәrin, etil (yeyinti) spirtinin vә
tütün mәmulatlarının idxalı zamanı vergidәn yayınma vә aksiz markalarının tәtbiqi qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması üçün hәyata keçirilәn qәtiyyәtli tәdbirlәr nәticәsindә isә aksiz markasız vә ya digәr qanunsuz yollarla ölkәyә gәtirilmәsinә cәhd göstәrilәn 4 925 826,0 manat dәyәrindә 51 701 539,0 әdәd xaricdә istehsal olunan
siqaretlәr, 10 889,0 manat dәyәrindә 481 litrdәn
çox spirtli içkilәr saxlanılıb.
Texnoloji vә sosial innovasiyalar
Dövlәt Gömrük Komitәsi öz fәaliyyәtindә informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tәtbiqinә xüsusi önәm verәrәk bu sahәdә davamlı islahatlar hәyata keçirir. Komitәnin internet saytında tәkmillәşdirmәlәr aparılıb, yeni bölmәlәr әlavә edilib,
Azәrbaycan Respublikasının xarici ticarәtinin gömrük statistikasına dair mәlumatlara әlçatanlığın tәmin edilmәsi mәqsәdilә “Ticarәt statistikası” portalının beta versiyası hazırlanıb.
İnternet üzәrindәn elektron ticarәt yolu ilә idxal
olunan malların rәsmilәşdirilmәsi vә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә “Sadәlәşdirilmiş bәyannamә - elektron ticarәt” elektron gömrük xidmәti istifadәyә verilib.
Gömrük-Biznes әmәkdaşlığının (C2B) daha da
inkişaf etdirilmәsi, biznes subyektlәrinә göstәrilәn
xidmәtlәrin keyfiyyәtinin artırılması, mәmur-vәtәndaş tәmasının aradan qaldırılması vә şәffaflığın tәmin edilmәsi mәqsәdilә yeni www.e.customs.gov.az
portalı hazırlanıb. Elektron gömrük xidmәtlәrinin
hәmin portal üzәrindәn göstәrilmәsi nәzәrdә tutulur
vә hazırda “Sadәlәşdirilmiş bәyannamә - elektron
ticarәt” xidmәtinin bu portal üzәrindәn tәtbiqinә
başlanılıb. Hәmçinin, portalda xarici iqtisadi
fәaliyyәt iştirakçıları üçün gömrük rәsmilәşdirilmәsi
üzrә lazım olan sәnәdlәrin elektron qaydada gömrük
orqanlarına göndәrilmәsi mәqsәdilә “Sәnәdlәrin
qeydiyyatı” bölmәsi yaradılıb.
Beynәlxalq ticarәt zәnciri üzrә malların vaxt vә
xәrc itkisinә mәruz qalmadan maneәsiz vә sürәtli
hәrәkәtinin, о cümlәdәn xarici ticarәt iştirakçılarına
öncәdәn biznes proqnozlaşdırılmasının tәmin olunması mәqsәdilә “Mәcburi qәrarlar” elektron gömrük xidmәti hazırlanıb vә istifadәyә verilib. “Smart
Customs” mobil tәtbiqinin yeni versiyası istifadәyә
verilib, ilkin olaraq “Sadәlәşdirilmiş bәyannamә elektron ticarәt”, “Elektron növbә”, “Sürәtli keçid”
vә “Yüngül minik nәqliyyat vasitәlәrinin idxalı ilә
bağlı gömrük ödәnişlәrinin hesablanması” gömrük
xidmәtlәri bu tәtbiqә inteqrasiya edilib.
Xarici vәtәndaşların elektron gömrük xidmәtlәrindәn istifadә edә bilmәsini tәmin etmәk üçün
www.e.customs.gov.az portalında qeydiyyatdan
keçmә vә istifadә üzrә modulu hazırlanıb vә tәtbiq
edilib.
“Elektron Gömrük Bәyannamәsi haqqında mәlumatların әldә edilmәsi” gömrük xidmәti tәkmillәşdirilib, idxal-ixrac olunan mala görә bank ödәnişlәri üzrә banklar tәrәfindәn edilmiş qeydlәrin bankların özlәri tәrәfindәn silinmәsi vә onlara düzәliş
edilmәsi imkanı yaradılıb. Pul köçürmәlәrinә nәzarәtin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdilә hesabat
formalarında tәkmillәşdirmәlәr aparılıb.
Poçtdaşıma vә kuryer şirkәtlәri üçün elektron
ticarәt platforması hazırlanıb, hәmin şirkәtlәr üçün
fiziki şәxslәrә gәtirdiklәri yüklәrin malın dәyәrinә
vә miqdarına görә tәtbiq olunan güzәştlәr nәzәrә
alınmaqla sadәlәşdirilmiş qaydada rәsmilәşdirilmәsi imkanı (o cümlәdәn “Smart Customs” mobil
tәtbiqindә) yaradılıb. Hazırkı dövrә qәdәr 44 şirkәt
bu xidmәtә inteqrasiya olunub.
davamı 3-cü sәh.
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Azәrbaycanda dünya standartlarına
uyğun gömrük xidmәti formalaşıb
әvvәli 2-ci sәh.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin www.customs.gov.az rәsmi
internet sәhifәsinin müraciәtlәr bölmәsindә “Könüllü gömrükçü”
alt bölmәsi yaradılıb ki, bu da öz növbәsindә növbәti dәfә könüllü
olmaq istәyәn gәnclәrә rahat formada müraciәt etmәk imkanını
yaradıb.
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin tövsiyәlәrini, könüllülük fәaliyyәtinin ictimai, sosial vә tәrbiyәvi әhәmiyyәtini rәhbәr
tutaraq, Dövlәt Gömrük Komitәsinin sistemindә gәnclәrin potensialından daha sәmәrәli istifadә etmәk, onlara peşә vәrdişlәrini
aşılamaq vә tәcrübi biliklәrini artırmaq, startap layihәlәri ilә bağlı
cәmiyyәtin bütün sahәlәrindә gәnclәrin fәal iştirakına şәrait yaratmaq, onların yaradıcı vә innovativ potensialının üzә çıxarılmasını
dәstәklәmәk, inkişaf etdirmәk mәqsәdilә Komitә sәdrinin “Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin sistemindә
könüllülük hәrәkatının inkişafı ilә bağlı tәdbirlәr haqqında” sәrәncamına müvafiq olaraq, Komitәnin internet sәhifәsindә yaradılan
alt bölmә vasitәsilә “Könüllü gömrükçü” dәstәsinә üzv olmaq
istәyәn 500 nәfәrdәn artıq gәncin müraciәti qeydә alınıb, hәmin
müraciәtlәr әsasında müsabiqә tәşkil olunaraq 3-cü “Könüllü
gömrükçü” dәstәsi formalaşdırılıb vә 264 nәfәr könüllü gömrükçü 24 fevral 2020-ci il tarixdәn Komitәnin Aparatının, eyni
zamanda, Dövlәt Gömrük Komitәsinin strukturuna daxil olan
әrazi vә ixtisaslaşdırılmış gömrük idarәlәrinin struktur bölmәlәri
vә digәr qurumlarında fәaliyyәtә başlayıb.
Koronavirus infeksiyasının Azәrbaycan әrazisindә yarada bilәcәyi tәhlükәnin qarşısının alınması mәqsәdilә ötәn il martın 3-dәn
bütün tәhsil müәssisәlәrindә tәdris, tәlim-tәrbiyә prosesinin dayandırılması, bununla bağlı bütün tәdbirlәrin tәxirә salınmasına
dair qәbul olunmuş qәrara uyğun olaraq, gömrük sistemindә dә
“Könüllü gömrükçü” dәstәsinin fәaliyyәtinә müvәqqәti olaraq
fasilә verilib.
Bununla belә, koronavirus infeksiyasının ölkәmizdә yayılmasının vә onun törәdә bilәcәyi fәsadların qarşısının alınması mәqsәdilә dövlәt tәrәfindәn atılan bütün zәruri addımlara, xüsusilә
әhalinin maariflәndirilmәsi vә qayğıya ehtiyacı olan insanlara
sosial xidmәtlәrin göstәrilmәsi istiqamәtindә hәyata keçirilәn
tәdbirlәrә töhfә vermәk mәqsәdilә könüllü hәrәkat vә tәşkilatların
tәşәbbüsü ilә tәsis edilәn Azәrbaycan Könüllülәrinin Əlaqәlәndirmә Mәrkәzi (AKƏM) tәrәfindәn ölkә әrazisindә start verilmiş
“Könüllü qonşu” aksiyasına vә yaşı 65-dәn yuxarı olan şәxslәrin
sağlamlığını qorumaq mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikasının
Nazirlәr Kabineti yanında fәaliyyәt göstәrәn Operativ Qәrargahın
qәrarı ilә onların evdәn çıxmalarına qadağa qoyulduğu müddәtdә
könüllülәrimiz yaşlı vә tәnha şәxslәrә kömәklik göstәriblәr.
Beynәlxalq әmәkdaşlıq
2020-ci ildә gömrük işi sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlığın
inkişaf etdirilmәsi vә genişlәndirilmәsi mәqsәdilә bir sıra ölkәlәrin gömrük orqanları ilә beynәlxalq normalara uyğun saziş, protokol vә aidiyyәti sәnәdlәrin hazırlanması istiqamәtindә müvafiq
tәdbirlәr görülüb.
“Azәrbaycan Respublikası vә Birlәşmiş Ərәb Əmirliklәri arasında keçirilәn mallar vә nәqliyyat vasitәlәri haqqında ilkin mәlumat mübadilәsinin tәşkili barәdә Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә Birlәşmiş Ərәb Əmirliklәrinin Federal Gömrük Orqanı arasında Saziş” layihәsi hazırlanaraq münasibәtin bildirilmәsi üçün qarşı tәrәfә tәqdim edilib.
“Azәrbaycan Respublikası Hökumәti vә Sәudiyyә Ərәbistanı
Krallığı Hökumәti arasında gömrük işi sahәsindә әmәkdaşlıq vә
qarşılıqlı yardım haqqında Saziş”, “Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Gömrük Komitәsi vә Rusiya Federasiyası Federal
Gömrük Xidmәti arasında müәyyәn növ mallara münasibәtdә
gömrük nәzarәtinin nәticәlәrinin elektron şәkildә qarşılıqlı tanınması haqqında Protokol”, “Azәrbaycan Respublikasının Hökumәti ilә Əfqanıstan İslam Respublikasının Hökumәti arasında
gömrük işi sahәsindә qarşılıqlı inzibati yardım vә әmәkdaşlıq
haqqında Saziş” isә imzalanma üçün tam hazırlanıb.
“Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә
Belarus Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi arasında
Azәrbaycan Respublikası vә Belarus Respublikası arasında keçirilәn mallar vә nәqliyyat vasitәlәri barәdә ilkin mәlumat mübadilәsinin tәşkili haqqında Saziş”ә müvafiq olaraq hazırlanan
“Texniki şәrtlәr sәnәdi”, “Azәrbaycan Respublikasının Hökumәti
ilә Türkiyә Respublikasının Hökumәti arasında Avtomobil nәqliyyatı ilә tranzit daşımalar haqqında ilkin elektron mәlumat
mübadilәsi sisteminin yaradılmasına dair Saziş”ә müvafiq olaraq
hazırlanan “Texniki şәrtlәr sәnәdi” imzalanıb.
Hesabat dövründә Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn bir neçә regional vә beynәlxalq sәviyyәli tәdbirlәr dә tәşkil edilib.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası ölkәdә ilk olaraq
edX MIT vә Harvard Universitetinin yaratdığı “Online Campus”
qlobal nüfuzlu tәhsil platformasına qoşulub, hәmçinin BMT Qlobal Sazişinә, UNGC-nin Mәsuliyyәtli İdarәetmә Tәhsilinin Prinsiplәri (PRME) proqramına, Qara Dәniz Universitetlәri Şәbәkәsinә üzv qәbul olunub.
Gömrük Akademiyası tәrәfindәn Çin Xalq Respublikası, Estoniya vә Şimali Makedoniyanın tәhsil müәssisәlәri ilә әmәkdaşlıq
haqqında müqavilәlәrin imzalanmasına hazırlıq işlәri görülüb,
Türkiyәnin üç universiteti, Qazaxıstan, Özbәkistan vә Rusiyanın
gömrük işinin tәşkili sahәsindә mütәxәssis hazırlayan ali tәhsil
müәssisәlәri vә Qırğızıstan Dövlәt Gömrük Komitәsinin Tәlim
Mәrkәzi ilә әmәkdaşlıq әlaqәlәri razılaşdırılıb.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası Avropa Komissiyasının qrantı әsasında 2020-2023-cü illәrdә hәyata keçirilәcәk
“ERASMUS+WORK4CE” layihәsinin Ukrayna, Belçika, Almaniya, Azәrbaycan vә İspaniyadan olan sәkkiz ali tәhsil müәssisәsinin daxil olduğu konsorsiumun üzvü olub.
Ötәn il әrzindә 129 tәlәbә, 63 gömrük әmәkdaşı dünyanın
müxtәlif universitetlәrinin tәşkil etdiyi kurslarda tәlimlәrә
qoşulub, sonunculardan 18 nәfәri hәmin universitetlәrdәn 41 sertifikat әldә edib. Bu platformadan istifadә üçün daha 2500 lisenziya әldә edilib. Gömrük Akademiyası ilk olaraq hәm dә tәlәbәlәrin vә gömrük әmәkdaşlarının “Coursera for Campus” proqramı çәrçivәsindә tәlimlәrә qoşulması üçün imkan yaradıb, Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının “CLiKC!” onlayn tәhsil platformasında e-Learning kurslarından istifadә üzrә Milli Koordinatorun
icazә sistemini bәrpa edib.

2020-ci ilin yanvarında Bakı şәhәrindә ÜGT-nin Potensialın
Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional Ofisindә “Bergen Anlaşması”nın yeni redaksiyasının hazırlanması mәsәlәsinin müzakirә
edilmәsi mәqsәdilә işçi qrupun iclası vә ÜGT-nin Avropa Regionu üzrә Milli Əlaqәlәndirici Şәxslәrin 3-cü iclası, ÜGT-nin Regional Kinoloji Mәrkәzindә isә Türkdilli Dövlәtlәrin Əmәkdaşlıq
Şurasına üzv dövlәtlәrin gömrük idarәlәrinin Kinoloji Xidmәtlәrinin nümayәndәlәri üçün kinologiya sahәsindә qarşılıqlı
әmәkdaşlıq vә tәcrübә mübadilәsi üzrә seminar tәşkil olunub.
Fevral ayında ABŞ Hökumәtinin tәşkilatçılığı ilә Türkiyә
Respublikasının Ədirnә şәhәrindә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
әmәkdaşları üçün “Gömrük xәttindә xidmәt edәn zabitlәr üçün
sәrhәdlәrin mühafizәsi” mövzusunda tәlim, ÜGT-nin Potensialın
Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional Ofisindә ABŞ Beynәlxalq Hüquqi Araşdırmalar üzrә Müdafiә İnstitutu tәrәfindәn
Dövlәt Gömrük Komitәsinin әmәkdaşları üçün beynәlxalq humanitar hüquq sahәsindә tәlim seminarı, mart ayında Moldova
Respublikası vә Ukrayna gömrük xidmәtlәrinin nümayәndәlәri
üçün elektron alәtlәrin vә avtomatlaşdırılmış video müşahidә
sistemlәrinin sәrhәd-keçid mәntәqәlәrindә tәtbiq edilmәsi
sahәsindә Dövlәt Gömrük Komitәsinin tәcrübәsinin öyrәnilmәsi
mәqsәdilә tәlim, aprel ayında Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının
Baş katibi Kunio Mikuriyanın sәdrliyi ilә videokonfrans, Dövlәt
Gömrük Komitәsi vә İran İslam Respublikasının Gömrük İdarәsinin nümayәndә heyәtlәri arasında onlayn rejimdә müzakirәlәr,
may ayında Türkdilli Dövlәtlәrin Əmәkdaşlıq Şurasına üzv vә
müşahidәçi ölkәlәrin iqtisadiyyat nazirlәri vә gömrük xidmәti
rәhbәrlәrinin videokonfrans formatında müzakirәlәri, iyun
ayında ÜGT-nin Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Ofislәrinin
әlaqәlәndirici şәxslәrinin videokonfrans formatında iclası, ÜGT
Şurasının sәdri vәzifәsinә tәyinatla bağlı mәsәlәnin müzakirәsi
mәqsәdilә MDB üzv dövlәtlәrin gömrük xidmәtlәri arasında
videokonfrans, ÜGT Şurasının videokonfrans formatında
135/136-cı sessiyaları, iyul ayında narkotiklәrin qanunsuz dövriyyәsinә qarşı mübarizә mәsәlәlәri üzrә Dövlәt Gömrük Komitәsi - Mәrkәzi Asiya Regional Mәlumat vә Əlaqәlәndirmә
Mәrkәzi - BMT-nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıq İdarәsi arasında üçtәrәfli formatda videokonfrans, ABŞ-ın İxrac Nәzarәti
vә Sәrhәd Tәhlükәsizliyi Proqramı çәrçivәsindә kütlәvi qırğın
silahlarının yayılması ilә bağlı istintaqlar üzrә Dövlәt Gömrük
Komitәsinin nümayәndәlәri üçün onlayn tәlim, sentyabr ayında
Dövlәt Gömrük Komitәsinin nümayәndә heyәti ilә Koreya
Gömrük Xidmәtinin nümayәndә heyәti arasında Gömrük Modernlәşdirilmәsi Layihәsi çәrçivәsindә videokonfrans formatında görüşlәr, Azәrbaycan, Əfqanıstan vә Türkmәnistan gömrük
xidmәtlәri arasında gömrük vә sәrhәd mәsәlәlәri bölmәsi üzrә alt

işçi qrupun rәhbәrlәrinin videokonfrans formatında ikinci iclası,
Dünya Bankı Qrupunun üzvü olan Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası ilә Dövlәt Gömrük Komitәsi arasında videokonfrans
formatında görüş, noyabr ayında ÜGT-nin Avropa Regionu üzrә
Gömrük Xidmәti Rәhbәrlәrinin videokonfrans formatında iclası
vә digәr tәdbirlәr baş tutub.
Gömrük infrastrukturu
Ölkә әrazisinә gәlәn vә ölkә әrazisini tәrk edәn şәxslәr vә
nәqliyyat vasitәlәri üzәrindә gömrük nәzarәtinin effektivliyinin
daha da artırılması mәqsәdilә gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrinin mövcud infrastrukturunun genişlәndirilmәsi, elәcә dә
sәrhәd-keçid prosedurlarının daha da sadәlәşdirilmәsi mәsәlәlәri
diqqәt mәrkәzindә olub vә müvafiq tәkliflәr hazırlanaraq Nazirlәr
Kabinetinә tәqdim edilib.
Dövlәt sәrhәdinin buraxılış mәntәqәlәrindәn malların vә
nәqliyyat vasitәlәrinin keçidinin daha da sürәtlәndirilmәsi mәqsәdilә mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin qeydiyyatı, yol vergilәrinin
hesablanması vә icazә blanklarının tәtbiqi, elәcә dә malların baytarlıq, fitosanitar vә sanitariya nәzarәtinә aid olan sәnәdlәrinin vә
sertifikatlarının yoxlanılması “Bir pәncәrә” üzrә “Bir inspektor bir nәqliyyat vasitәsi” prinsipi әsasında hәyata keçirilib.
Hazırda Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Astara” gömrük postunda sәrnişin nәqliyyatı binasının yenidәn qurulması vә
genişlәndirilmәsi, nәqliyyat vasitәlәrinin yoxlanılması üçün
“NUCTECH PB2028TD Fixed Scanner” rentgen qurğusunun
tikinti işlәri vә dәmiryol gömrük postunda dәmir yolu üzәrindә
“HCVT-6032” tipli X-RAY rentgen-nәzarәt buraxılış mәntәqәsinin tikinti işlәri yekunlaşmaq üzrәdir.
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Tovuz gömrük
terminalı vә anbarları”nın әrazisindә yardımçı binaların tikinti
işlәri başa çatıb vә әrazidә Ticarәtin Asanlaşdırılması Mәrkәzi
istismara verilib.
Peşәkarlıq sәviyyәsinin artırılması
Ölkәmizdә bütün sahәlәrdә olduğu kimi, gömrük sahәsindә dә
elm, tәdris vә tәdqiqat fәaliyyәtinә, elәcә dә gömrük әmәkdaşlarının ixtisas vә peşәkarlıq sәviyyәsinin artırılmasına xüsusi diqqәt yetirilir.
Ötәn il gömrük sahәsindә tәdris vә elmi әmәkdaşlıq mәsәlәlәri
ilә bağlı Avropa İttifaqı üzvü olan 10 ölkә, hәmçinin Türkiyә,
ABŞ, Böyük Britaniyanın Azәrbaycandakı sәfirliklәri ilә әlaqәlәr
yaradılıb, Litva, Latviya, Ukrayna, Almaniya, İspaniya, Koreya
vә Belarusun müvafiq ixtisaslar üzrә mütәxәssis hazırlığını hәyata
keçirәn ali tәhsil müәssisәlәri ilә ikitәrәfli müqavilәlәr vә memorandumlar imzalanıb.

İnkişaf üçün yeni dövr
Şübhәsiz ki, 2020-ci ildә ölkәmizdә әldә edilәn әn böyük uğur
Vәtәn müharibәsindәki tarixi Zәfәrdir! Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rәhbәrliyi ilә rәşadәtli Azәrbaycan Ordusu topraqlarımızı işğaldan
azad etdi, Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü bәrpa olundu. Vәtәn
müharibәsi Azәrbaycan xalqının birliyini, yenilmәzliyini, әsgәr
vә zabitlәrimizin igidliyini, cәsarәtini, qәhrәmanlığını bir daha
bütün dünyaya göstәrdi.
Bu Zәfәrin әldә olunmasında gömrük orqanlarının әmәkdaşları da öz töhfәsini әsirgәmәyib. Müharibәnin ilk günlәrindәn
sәfәrbәr olunan Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin tibb kollektivi ön vә arxa cәbhәlәrdә yaralı әsgәrlәrimizә
zәruri tibbi xidmәt göstәrib, әsgәrlәrimizin müalicәsindә aktiv
iştirak edib.
Dövlәt Gömrük Komitәsi sistemindәn 60 әmәkdaş әrazi
bütövlüyünün tәmin edilmәsi istiqamәtindә Ordumuzun hәyata
keçirdiyi hәrbi әmәliyyatlara qatılıb. Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin sәrәncamları ilә Vәtәn müharibәsindә göstәrdiyi şücaәtlәrinә görә tәltif olunan hәrbi qulluqçular arasında bir qrup
gömrük әmәkdaşı da var. Onlardan şәhidlik zirvәsinә ucalan
әmәkdaşımız Hacıyev Ülvi Şirin oğlu “Vәtәn uğrunda” medalı ilә
tәltif olunub. Hәmçinin, 18 qazi әmәkdaşımız müxtәlif medallara
layiq görülüb.
Bununla yanaşı, Dövlәt Gömrük Komitәsinin әmәkdaşları
könüllü olaraq әmәkhaqqlarından Azәrbaycan Ordusuna Yardım
Fonduna 1 milyon manat, Yaşat Fonduna 580 min manat vәsait
köçürüblәr. Komitә tәrәfindәn Müdafiә Nazirliyi vә Dövlәt
Sәrhәd Xidmәtinә, ümumilikdә dәyәri 7 milyon 600 min manatdan çox qeyri-әrzaq mәhsulları, dәrman preparatları vә tibbi lәvazimatlar tәhvil verilib.
Vәtәn müharibәsindәki Zәfәr ölkәmizdә iqtisadi inkişaf,
dövlәt vә ordu quruculuğu sahәsindә illәrdir aparılan siyasәtin,
elәcә dә milli birliyin tәcәssümüdür. Bu tarixi Zәfәr Azәrbaycanın, elәcә dә bütün regionun iqtisadi inkişafına ciddi tәsir
göstәrmәklә ölkәmizdә tamamilә yeni iqtisadi inkişaf amillәrini
formalaşdırıb. Əminik ki, 2021-ci ildә dә Azәrbaycan dövlәti vә
xalqı qarşısına qoyduğu bütün hәdәflәrә çatacaq, Zәfәr ovqatı
iqtisadi-sosial sahәdә irәlilәyişlәrlә, böyük quruculuq vә inkişaf
tempi ilә müşayiәt edilәcәkdir.
Öz növbәsindә, gömrük xidmәti respublikamızın iqtisadi
inkişafına tәkan vermәklә, ölkәnin iqtisadi qüdrәtinin artırılmasında, әhalinin sosial vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasında Prezident
İlham Əliyevin hәyata keçirdiyi iqtisadi siyasәtin yeni-yeni
uğurlar qazanmasında bundan sonra da mühüm rol oynayacaq,
Azәrbaycan gömrükçülәri dövlәt başçısının müstәqil Azәrbaycanın beynәlxalq nüfuzunun daha da artırılması, xalqımızın firavan gәlәcәyinin tәmin edilmәsi uğrunda göstәrdiyi fәaliyyәtdә
yaxından iştirak edәcәk, qarşıya qoyulan tәxirәsalınmaz vәzifәlәrin müvәffәqiyyәtlә yerinә yetirilmәsi üçün bütün qüvvә vә
bacarıqlarını sәrf edәcәklәr.

"Bir pәncәrә” sisteminin inkişafı
mövzusunda müzakirәlәr aparılıb
Respublikası Prezidentinin 11 noyabr
2008-ci il tarixli 12 nömrәli Fәrmanına
uyğun olaraq 1 yanvar 2009-cu il tarixdәn
etibarәn ölkәmizdә "Bir pәncәrә" sisteminin tәtbiq olunduğu diqqәtә çatdırılıb. "Bir
mәsini, ticarәt prosedurlarının sәpәncәrә" sisteminin inkişaf dinamikası
mәrәliliyini, xarici ticarәt iştirakçıları
haqqında mәlumat verilib.
üçün inzibati әngәllәrin azaldılmasını, elәHәmçinin, bildirilib ki, 2019-cu ildәn
cә dә dövlәt vә özәl sektorun vahid platAzәrbaycan Respublikasında elektron
forma üzәrindәn qarşılıqlı fәaliyyәtinin
bәyanetmә tәtbiq olunur. Yük gömrük
asanlaşdırılmasını tәmin edir.
әrazisinә gәlmәmişdәn bir saat öncә gömDövlәt Gömrük Komitәsi Gömrük
rük orqanlarına qısa idxal bәyannamәsi
Nәzarәtinin Tәşkili vә Ticarәtin Asanlaştәqdim edilir. Qeyd olunan bәyannamә
dırılması Baş İdarәsinin rәisi Sәmәd
risk idarәetmә sistemi vasitәsilә yoxlanılır
Qaralov "Azәrbaycan Respublikasında
vә әgәr yük riskli yüklәr kateqoriyasına
“bir pәncәrә” sisteminin tәtbiqi" mövzuaid edilmirsә qısa müddәt әrzindә gömrük
sunda tәqdimatla çıxış edib. "2007-2011sәrhәdindәn keçirilir.
ci illәr üçün Azәrbaycan Respublikasının
Daha sonra "Bir pәncәrә" sisteminin
buraxılış mәntәqәlәrindәn keçirilәn malların vә
gömrük sisteminin Dövlәt İnkişaf Proqramı"na vә nәqliyyat vasitәlәrinin yoxlanılmasında "Bir tәtbiqi nәticәsindә görülәn tәdbirlәr çәrçivәsindә
"Azәrbaycan Respublikası dövlәt sәrhәdinin pәncәrә" prinsipinin tәtbiqi haqqında" Azәrbaycan "e-customs" konsepsiyasının hazırlanması, qanun-

Ötәn hәftә Asiya İnkişaf Bankı vә CAREC İnstitutunun birgә tәşkilatçılığı ilә CAREC proqramı çәrçivәsindә "Bir pәncәrә" sisteminin inkişafı
mövzusunda virtual seminar keçirilib.
Tәdbirin әsas mәqsәdi "Bir pәncәrә" sisteminin yaradılması, texniki elementlәr, hüquqi çәrçivә
vә fәaliyyәti, zәruri informasiya texnologiyaları,
gәlәcәk inkişaf prinsiplәri, bu istiqamәtdә proqrama üzv dövlәtlәrin müvafiq qurumlarının iştirakı
vә digәr mәsәlәlәr әtrafında müzakirәlәrin aparılması olub.
Seminarda Azәrbaycan ilә yanaşı, Çin Xalq
Respublikası, Qazaxıstan vә Tacikistan gömrük
xidmәtlәrinin vә CAREC İnstitutunun nümayәndәlәri, elәcә dә beynәlxalq ekspertlәr iştirak edib.
CAREC İnstitutunun nümayәndәsi "Bir pәncәrә" sisteminin tәtbiqinin vacibliyini vurğulayaraq bildirib ki, sistemin tәtbiqi aidiyyәti dövlәt qurumlarının koordinasiyasının möhkәmlәndiril-

vericilik bazasının tәkmillәşdirilmәsi, risklәrin
analizi vә idarәolunması sisteminin tәtbiqi, elektron ödәnişlәrin hәyata keçirilmәsi, malların
buraxılış vaxtının ölçülmәsi, yüklәrin hәrәkәtinә
nәzarәt sisteminin istifadә olunması, kadr
islahatlarının aparılması, qeyri-intruziv gömrük
nәzarәt sistemlәrinin istifadә olunması barәdә
mәlumatlar verilib. Eyni zamanda, "Bir pәncәrә"
sisteminin tәtbiqi nәticәsindә dövlәt vә özәl sektor
tәrәfindәn әldә edilmiş faydalar barәdә mәlumat
tәdbir iştirakçılarının diqqәtinә çatdırılıb.
Daha sonra Çin Xalq Respublikası, Qazaxıstan
vә Tacikistan gömrük xidmәtlәrinin nümayәndәlәri
öz ölkәlәrindә tәtbiq olunan "Bir pәncәrә" sisteminin tәcrübәsinә, o cümlәdәn qanunvericilik bazasına, sistemin işlәmә prinsipinә, faydalarına vә yaranan çәtinliklәrә dair mәlumatları tәqdim ediblәr.
Sonda ekspertlәr "Bir pәncәrә" sisteminә dair
tövsiyәlәrini diqqәtә çatdırıb vә müzakirәlәr aparılıb.
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Yeni Kompüterlәşdirilmiş
Tranzit Sisteminә qoşulma ilә
bağlı Tvinninq Layihәsinin
açılış tәdbiri keçirilib
Yanvarın 29-da “Ümumi Tranzit Proseduru Konvensiyası, Mallarla Ticarәtdә Sәnәdlәşmәnin
Sadәlәşdirilmәsi Konvensiyası vә Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә (NCTS) qoşulma
prosesindә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinә Dәstәk” adlı Tvinninq Layihәsinin açılış tәdbiri keçirilib.
Qәrb vә Şimal-Cәnub beynәlxalq nәqliyyat dәhlizlәrinin qovşağında yerlәşәn ölkәmizin tranzit potensialının artırılması iqtisadi inkişafın prioritet istiqamәtlәrindәn biri kimi daim diqqәt
mәrkәzindәdir. Qeyri-neft sektorunun tәrәqqisi vә iqtisadiyyatın әsas sahәlәrinin diversifikasiyası kontekstindә ölkәmizin
әrazisindәn keçәn beynәlxalq nәqliyyat dәhlizlәrinin inkişaf etdirilmәsi xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Bu baxımdam ölkәmizin
tranzit potensialının artırılmasına töhfә vermәk gömrük orqan-

Videokonfrans formatında keçirilәn tәdbirdә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev, Avropa İttifaqının Azәrbaycandakı Nümayәndәliyinin rәhbәri Kestutis Yankauskas, İtaliyanın Azәrbaycandakı
sәfiri Augusto Massari, İtaliyanın Gömrük vә İnhisar Agentliyinin baş direktoru Marcello Minenna, Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdr müavinlәri, Komitәnin aidiyyәti qurumlarının әmәkdaşları, Azәrbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin
nümayәndәlәri vә Avropa İttifaqının ekspertlәri iştirak edib.
Qonaqları salamlayan Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
Sәfәr Mehdiyev Avropa Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә qoşulmaya hazırlıq prosesindә Dövlәt Gömrük Komitәsinә dәstәk üzrә Tvinninq layihәsi çәrçivәsindә tәşkil olunan
görüşün COVID-19 pandemiyası ilә әlaqәdar onlayn formatda
keçirilmәsinә baxmayaraq, sәmәrәli vә mәhsuldar olacağına
әminliyini ifadә edib. Sәfәr Mehdiyev qeyd edib ki, ulu öndәr
Heydәr Əliyevin Azәrbaycanın tranzit potensialının inkişaf etdirilmәsinә yönәlәn strateji kursu bu gün Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn uğurla davam etdirilir vә bu istiqamәtdә atılan
addımlar beynәlxalq ticarәtin inkişafına mühüm töhfәlәr verir.
Sәfәr Mehdiyev Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә müzәffәr Azәrbaycan Ordusunun 44 günlük müharibәdә Ermәnistan tәrәfindәn işğal olunan torpaqlarımızı azad etdiyini vurğulayıb, haqlı mübarizәmizdә İtaliya Respublikası tәrәfindәn verilәn siyasi dәstәyi yüksәk qiymәtlәndirib vә hәr
iki ölkә arasında münasibәtlәrin bundan sonra daha da inkişaf
edәcәyinә әminliyini bildirib. DGK sәdri qeyd edib ki, işğala larının prioritet fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn biridir.
Komitә sәdri vurğulayıb ki, tranzit daşımaların inkişaf etdison qoyulması tәkcә ölkәmizin deyil, regional inkişafın vә inrilmәsi
sahәsindә dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilmiş siyasәtә
teqrasiyanın güclәndirilmәsi üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edir.
O da vurğulanıb ki, Avropa vә Asiyanı birlәşdirәn Şәrq- uyğun olaraq, “Logistika vә Ticarәtin İnkişafı üzrә Yol Xәritәsi”

dә daxil olmaqla, müvafiq proqram vә sәnәdlәrdә tranzit daşınan malların sәrhәd keçidinin sürәtlәndirilmәsi, prosedurların
sadәlәşdirilmәsi, ölkә әrazisindәn keçәn beynәlxalq nәqliyyat
dәhlizlәrinin cәlbediciliyinin artırılması kimi mühüm hәdәflәr
müәyyәn olunub. Bu sahәdә gömrük orqanlarının rolu nәzәrә
alınaraq, gömrük tranzitinin inkişafı mәqsәdilә vahid yanaşma
әsasında icra mexanizmlәrinin müәyyәn edilmәsi üçün ötәn il
Dövlәt Gömrük Komitәsi Kollegiyasının qәrarı ilә Tranzit
Konsepsiyası tәsdiq edilib. Konsepsiya çәrçivәsindә, tranzit sisteminin inkişaf etdirilmәsi mәqsәdilә müasir beynәlxalq tәcrübәnin öyrәnilmәsi vә bu sahәdә qabaqcıl texnologiyaların tәtbiqi gömrük orqanları qarşısında qoyulan әsas tapşırıqlardandır.
DGK sәdri Prezidentin müvafiq sәrәncamı ilә tәsdiq olunmuş dövlәt proqramında Avropa Yeni Kompüterlәşdirilmiş
Tranzit Sisteminin (NCTS) tәtbiq olunmasının sürәtlәndirilmәsi üçün milli qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması vә tranzit
zәmanәt sisteminin yaradılması istiqamәtindә tәdbirlәrin görülmәsinin müәyyәn olunduğunu da bildirib.
DGK sәdri qeyd edib ki, pandemiyanın yaratdığı çәtinliklәrә baxmayaraq, Azәrbaycan vә İtaliya gömrük xidmәtlәrinin
iradәsi nәticәsindә bu layihәnin icrasının davam etdirilmәsi barәdә qәrar qәbul edilib vә bu qәrar Avropa İttifaqının Azәrbaycandakı Nümayәndәliyi vә Avropa İttifaqı Komissiyasının Yardım Proqramları üzrә Azәrbaycan Respublikasının Milli Koordinatoru olan İqtisadiyyat Nazirliyi tәrәfindәn dәstәklәnib.
Sәfәr Mehdiyev göstәrilәn dәstәyә görә, Azәrbaycan gömrük
xidmәti adından tәşәkkürünü ifadә edib.
Layihәnin әsasını qanunvericiliyin, informasiya texnologiyalarının vә әmәliyyat imkanlarının uyğunlaşdırılması kimi 3
әsas komponentin tәşkil etdiyini deyәn DGK sәdri hәr 3 komponentin icrası ilә bağlı әldә olunmuş irәlilәyişdәn mәmnunluğunu bildirib.
Sәfәr Mehdiyev Avropa İttifaqının maliyyә dәstәyi ilә hәyata keçirilәn tvinninq layihәsinin uğurla icra edilәcәyinә, Azәrbaycanın әsas ticarәt tәrәfdaşlarından biri olan İtaliyanın gömrük xidmәti ilә bu sahәdә sәmәrәli әmәkdaşlığın davam etdirilәcәyinә әminliyini ifadә edib.
Avropa İttifaqının Azәrbaycandakı Nümayәndәliyinin rәhbәri Kestutis Yankauskas Dövlәt Gömrük Komitәsinin rәhbәrliyinә tәmsil etdiyi qurumla hәyata keçirilәn sәmәrәli vә işgüzar
әmәkdaşlığa görә tәşәkkürünü bildirib. Qeyd olunub ki, proseslәrin sadәlәşdirilmәsi, asanlaşdırılması, gömrük sahәsindә
yeniliklәrin tәtbiq edilmәsi xüsusi әhәmiyyәt daşıyır vә ümumi
tranzit prosedurları, sәnәdlәşmә işinin sadәlәşdirilmәsi Avropadan olan işgüzar dairәlәr üçün olduqca vacibdir.
Sonra İtaliyanın Azәrbaycandakı sәfiri Augusto Massari çıxış edәrәk Azәrbaycan vә İtaliya arasında mövcud iqtisadi vә
siyasi әlaqәlәrdәn söhbәt açıb. Bildirilib ki, İtaliya gömrüyü
Azәrbaycanın tәrәfdaşı kimi çıxış edir vә hazırda Azәrbaycanla
İtaliya arasında iki tvininq layihәsi hәyata keçirilir ki, bu
layihәlәr gәlәcәk әmәkdaşlığa mühüm töhfә verәcәk.
İtaliyanın Gömrük vә İnhisar Agentliyinin baş direktoru
Marcello Minenna isә layihәnin mәqsәdindәn söhbәt açaraq
pandemiya dövründә hәyata keçirilәn bu konfransı yüksәk qiymәtlәndirib vә bildirib ki, bu layihә Azәrbaycan iqtisadiyyatının Avropa ölkәlәrinin iqtisadiyyatına inteqrasiyası üçün yeni
imkanlar yaradacaq vә idxal-ixrac әmәliyyatlarına müsbәt tәsir
göstәrәcәk.
Daha sonra rezident tvinninq mәslәhәtçisi Antonio Lo Parco
layihәnin әhәmiyyәti vә gәlәcәk perspektivlәrilә bağlı әtraflı
mәlumat verib.
Tәdbir çәrçivәsindә layihә ilә bağlı fikir mübadilәsi aparılıb,
iştirakçıların sualları cavablandırılıb.
Xatırladaq ki, Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük
Komitәsi ilә İtaliya Gömrük vә İnhisar Agentliyi tvinninq tәrәfdaşlarıdır. Tvinninq layihәsinin mәqsәdi Azәrbaycanın mövcud
Avropa İttifaqı gömrük sistemlәri ilә әlaqәsinin vә tәrәflәr arasında ticarәtin asanlaşdırılmasını tәmin etmәkdir.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Gömrük Akademiyası ixtisasartırma
tәlimlәrini onlayn davam etdirir
Dövlәt Gömrük Komitәsi sisteminә daxil olan
gömrük orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin peşә vә
ixtisas biliklәrini artırmaq, onların peşәkarlıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә
gömrük orqanlarının vәzifәli şәxslәri üçün xidmәtә ilkin hazırlıq tәlimlәrinin davam etdirilmәsi
haqqında Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr
Mehdiyev müvafiq sәrәncam imzalayıb.
DGK sәdrinin "Gömrük orqanlarının vәzifәli şәxslәri üçün
ixtisasartırma tәlimlәrinin keçirilmәsi haqqında" müvafiq sәrәncamına әsasәn, tәlimlәr 25 yanvar-16 fevral 2021-ci il tarixlәrindә xüsusi karantin rejimi nәzәrә alınaraq onlayn formada
davam etdirilir. Bununla yanaşı, gömrük orqanlarının qarşısında qoyulmuş vәzifәlәrin icrası çәrçivәsindә gömrük orqanlarının әmәkdaşlarına yeni biliklәrin verilmәsi, bacarıqların vә
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İşinin Tәşkili Baş İdarәsinin strukturuna daxil olan şöbәlәrin әmәkdaşları üçün 26-28 yanvar 2021-ci il tarixlәrindә "Fiziki şәxslәr tәrәfindәn istehsal, yaxud kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan malların gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsinin güzәştli vә sadәlәşdirilmiş qaydaları" üzrә onlayn formada ixtisasartırma tәlimlәri keçirilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası tәrәfindәn
tәşkil olunan tәlimlәr müvafiq tәdris proqramına uyğun
olaraq tәlim cәdvәli әsasında aparılır. Gömrük rәsmilәşdirilmәsi, gömrük qanunvericiliyi, Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarәetmә Sistemi (VAİS) ilә iş, ticarәtin
asanlaşdırılması, gömrük orqanlarının hüquq-mühafizә
fәaliyyәti vә digәr sahәlәri әhatә edәn mövzular tәdris
olunur.
Tәlimlәrin onlayn tәşkil olunması ilә әlaqәdar mövcud tәlim proqramlarının mәzmununa müvafiq dәyişiksәriştәlәrin aşılanmasını tәmin etmәk mәqsәdilә Komitә sәdrinin sәrәncamı ilә Gömrük Sәrhәd Buraxılış Mәntәqәlәrinin liklәr edilib.
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Vәtәn müharibәsindә
şәhidlik zirvәsinә
ucalan gömrükçünün
büstü qoyulub
Dövlәt Gömrük Komitәsinin “Azәrterminalkompleks” Birliyinin inzibati binasında Vәtәn
müharibәsindә şәhidlik zirvәsinә ucalan gömrük
әmәkdaşı Ülvi Hacıyevin xatirәsini әbәdilәşdirmәk üçün büstü qoyulub.
Bununla bağlı keçirilәn mәrasimdә şәhid Ülvi Hacıyevin
valideynlәri vә yaxınları, “Azәrterminalkompleks” Birliyinin rәhbәrliyi iştirak edib.

Mәrasimdәn әvvәl tәdbir iştirakçıları ümummilli lider
Heydәr Əliyevin inzibati binadakı büstünün qarşısına әklil
qoyub, xatirәsini ehtiramla yad ediblәr.
Daha sonra şәhid Ülvi Hacıyevin büstünün açılış mәrasimi olub.
Azәrterminalkompleks” Birliyinin rәisi, gömrük xidmәti
general-mayoru Ehtiram Xәlilov mәrasimdә çıxış edәrәk
Ülvinin hәyat yolu barәdә mәlumat verib, onun bütün gömrük әmәkdaşları üçün vәtәnpәrvәrlik, qәhrәmanlıq nümunәsi olduğunu vә xatirәsinin daim yaşadılacağını bildirib.
Qeyd edәk ki, 26 yaşında şәhidlik zirvәsinә ucalan Ülvi
Hacıyev Bakı şәhәrindә doğulub. Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetindә bakalavr vә magistr tәhsilini başa vurduqdan sonra cәbhә xәttindә hәqiqi hәrbi xidmәt keçib.
2010-cu ildә şәhidlik zirvәsinә ucalan Milli qәhrәman
Mübariz İbrahimovun göstәrdiyi rәşadәt Ülvinin hәyatında
dönüş nöqtәsi olub.
Ülvi Hacıyev ömrünün hәr anını vәtәn uğrunda döyüşlәrә
atılmaq, işğal altındakı torpaqlarımızı düşmәn tapdağından
azad etmәk arzusu ilә yaşayıb. 2020-ci ilin iyun ayında
Ermәnistanın Tovuz istiqamәtindәki hücumu zamanı könüllü olaraq orduya yazılan Ülvinin istәyi sentyabr ayının 28dә hәyata keçib. Cәbhәyә yollanan Ülvi Hacıyev Füzuli,
Cәbrayıl, Xocavәnd rayonları vә Hadrut uğrunda gedәn döyüşlәrdә qәhrәmanlıq göstәrib. Oktybrın 19-da Şuşa şәhәrinin 10 kilometrliyindә baş verәn döyüşlәr zamanı qәhrәmanımız şәhidlik zirvәsinә ucalıb.
“Vәtәn uğrunda” medalı ilә tәltif olunan Ülvi Hacıyev 2ci fәxri xiyabanda torpağa tapşırılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi
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