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Gömrük xidmәti hәr bir
dövlәtin müstәqilliyinin әsas
atributlarından biridir
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Prezident İlham Əliyev Ümumdünya
Gömrük Təşkilatının Baş katibini
videoformatda qəbul edib

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

30 YANVAR
Dövlət Gömrük Komitəsinin
yaranmasının
30 İLLİYİ
münasibətilə bütün
gömrük əməkdaşlarını
təbrik edirik!

Kunio Mikuriyanın “Dostluq”
ordeni ilə təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddәsinin 23-cü bәndini rәhbәr tutaraq qәrara alıram:
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı arasında әmәkdaşlığın inkişafında xidmәtlәrinә görә Kunio Mikuriya “Dostluq” ordeni ilә
tәltif edilsin.
İlham Əliyev,
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şәhәri, 28 yanvar 2022-ci il

Sülh missiyası,
quruculuq
zamanı
Müstәqilliyinin bәrpasından ötәn 30 ildә әldә
etdiyi nailiyyәtlәrlә Cәnubi Qafqazın lider dövlәti
statusuna sahiblәnәn Azәrbaycan bu gün hәm dә sivilizasiyalar arasında mәnәvi körpü rolunu oynayır.
Demokratik inkişaf yolunu seçmiş Azәrbaycanın
sәsi dünyanın әn mötәbәr kürsülәrindәn eşidilir.

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 28-dә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Baş katibi Kunio
Mikuriyanı videoformatda qәbul edib.
Prezident İlham Əliyev Azәrbaycanla Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı
arasında sәmәrәli әmәkdaşlığı vә tәşkilatın ölkәmizә göstәrdiyi dәstәyi qeyd
edәrәk, Kunio Mikuriya ilә әvvәllәr
keçirdiyi görüşlәri vә aparılmış müzakirәlәri mәmnunluqla xatırladı. Dövlәtimizin başçısı Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Baş katibinin Azәrbaycanla әmәkdaşlığı daim diqqәt
mәrkәzindә saxlamasını yüksәk qiymәtlәndirdiyini, tәşkilatın dәyәrli tövsiyә vә mәslәhәtlәrinin ölkәmizdә bu
sektorun inkişafına töhfә verdiyini diqqәtә çatdırdı.
Baş katib Kunio Mikuriya Azәrbaycanda gömrük xidmәtinin yaradılmasının 30 illiyi әrәfәsindә Bakıda olmasından mәmnunluğunu ifadә etdi, ölkәmizin regionda vә dünyada rolunun
artması münasibәtilә Prezident İlham
Əliyevә tәbriklәrini çatdırdı. O, rәhbәrlik etdiyi tәşkilatın Azәrbaycanda
gömrük sahәsindә aparılan islahatlara
dәstәyinin davam edәcәyini vurğulayaraq, Azәrbaycanın regional inkişaf
vә nәqliyyat qovşağı mәrkәzinә çevrildiyini bildirdi. Kunio Mikuriya Cәnubi
Qafqaz regionunda yaranmış sabitliyin
regional әmәkdaşlıq, insanlararası tәmaslar vә nәqliyyat bağlantılarının inkişafı üçün әlverişli imkanlar yaratdığı-

nı qeyd etdi.
Prezident İlham Əliyev ölkәmizin
әlverişli coğrafi mövqeyi, infrastruktura yatırılmış investisiyalar, qonşu
dövlәtlәrlә qurulmuş әlaqәlәr sayәsindә Azәrbaycanın regionun nәqliyyatlogistika mәrkәzinә çevrildiyini bildirdi vә regional bağlantıların әmәkdaşlıq üçün әlverişli mühit yaratdığını
diqqәtә çatdırdı. Dövlәtimizin başçısı
regional әmәkdaşlıq mәsәlәlәrinә toxunaraq, COVID-19 pandemiyasının
yaratdığı qlobal iqtisadi böhrana baxmayaraq, Azәrbaycanın keçәn il әsas
tәrәfdaş dövlәtlәrlә ticarәt dövriyyәsinin artmasının ölkә iqtisadiyyatının
bәrpasının vә inkişafının göstәricisi
olduğunu bildirdi. Azәrbaycan Prezidenti keçәn il iqtisadiyyatın 5 faizdәn
çox, qeyri-neft sektorunun 7 faiz, qeyri-neft sәnaye sektorunun isә 20 faiz
artmasının aparılmış islahatların nәticәsi olduğunu qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Ermәnistan vә Azәrbaycan arasında münaqişәnin bitmәsindәn sonra regionda әmәkdaşlıq üçün
yeni imkanların yarandığını vurğuladı.
Görüşdә Azәrbaycan ilә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı arasında
әmәkdaşlığın inkişaf perspektivlәrinә
dair fikir mübadilәsi aparıldı.

President Ilham Aliyev received
in video format Secretary General
of World Customs Organization
President of the Republic of Azerbaijan
Ilham Aliyev has received in a video format
Secretary General of the World Customs
Organization (WCO) Kunio Mikuriya.
Hailing the fruitful cooperation between Azerbaijan
and the World Customs Organization and the support
of the organization for the country, President Ilham
Aliyev recalled with pleasure previous meetings and
discussions he held with Kunio Mikuriya. The head of
state hailed the fact that the cooperation with
Azerbaijan has always been in the focus of attention of
the World Customs Organization's Secretary General,
pointing out that the organization's valuable recommendations and advice contributed to the development
of this sector in the country.
Secretary General Kunio Mikuriya expressed satisfaction with his visit to Baku ahead of the 30th
anniversary of the establishment of the customs service in Azerbaijan and congratulated President Ilham
Aliyev on the growing role of the country in the region
and across the world.
Emphasizing that his organization will continue to
support customs reforms in Azerbaijan, he noted that
Azerbaijan has become a center of regional development and transport hub. Kunio Mikuriya said that the

stability in the South Caucasus region has created
favorable opportunities for the development of regional cooperation, people-to-people contacts and transport
links.
President Ilham Aliyev noted that Azerbaijan has
become a transport and logistics center in the region
thanks to the country's favorable geographical position, investments in infrastructure, and relations with
neighboring countries, adding that regional ties create
a favorable environment for cooperation. Pointing to
the issues of regional cooperation, the head of state
said that despite the global economic crisis caused by
the COVID-19 pandemic, the increase in trade with
key partner countries for Azerbaijan last year was an
indicator of the country's economic recovery and
development.
The President of Azerbaijan described last year's
growth of the economy by more than 5 percent, the
non-oil sector by 7 percent and the non-oil industry by
20 percent as a result of reforms. President Ilham
Aliyev hailed new opportunities for cooperation in the
region after the end of the conflict between Armenia
and Azerbaijan.
The sides exchanged views on prospects for developing cooperation between Azerbaijan and the World
Customs Organization.

Azәrbaycan öz yüksәlişi ilә dünyanı tәәccüblәndirmәyi
bacarır. Müәllifi olduğu parlaq uğurlara diqqәt cәlb edir. Bu
tәcrübәnin öyrәnilmәsinә, başqa ölkәlәrdә, cәmiyyәtlәrdә dә
belә unikal addımların tәtbiqinә meyil yaradır. Bütün bunlar
dünya inkişafının hәrәkәtverici qüvvәlәrindәn birinә çevrilmәk demәkdir. Bu tәrәqqinin mәrkәzindә olmaqdır. Tarixin
axarını müәyyәnlәşdirmәk bacarığıdır.
Azәrbaycan dövlәti hazırda Prezident İlham Əliyevin hәyata
keçirdiyi siyasәtin parlaq uğurları sayәsindә tarixin axarını
dәyişir. Bu axarı bütün bәşәriyyәt üçün faydalı olan, davamlı
inkişafa, insanların rifahına xidmәt edәn daha geniş bir mәcraya yönәldir. Bu zaman yeni maraqlar formalaşır. Gәlәcәklә
bağlı müasir strateji baxışlar müәyyәnlәşir. Qlobal iqtisadiyyat
yeni imkanların axtarışına çıxır.
Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü mәqsәdyönlü siyasәt
sayәsindә ölkәmiz dünyanın dәyişәn meyillәrini hazırlıqlı
qarşılayır. Ona görә dә indi Azәrbaycan bir çox ölkәdәn fәrqli
olaraq qlobal dәyişikliklәrin kәnar seyrçisi deyil, bu dәyişikliklәri yaradanlardandır. İnkişaf proseslәrini irәli aparanlardandır. Onu yeni-yeni mütәrәqqi tәcrübәlәrlә zәnginlәşdirәnlәrdәndir. Ortaya qoyduğu nümunәlәrlә başqaları üçün dә model
tәqdim edәnlәrdәndir.
davamı 2-ci sәh.

Baş nazir Əli Əsədov
Ümumdünya Gömrük
Təşkilatının Baş katibi
ilə görüşüb
Azәrbay can Respublikasının Baş
naziri
Əli
Əsәdov yanvarın 28-dә
Ümumdünya
Gömrük Tәşkilatının Baş
katibi Kunio
Mikuriya ilә görüşüb.
Görüşdә Azәrbaycanda bütün istiqamәtlәrdә, o cümlәdәn
gömrük sahәsindә hәyata keçirilәn genişmiqyaslı islahatlar barәdә söhbәt açılıb.
Görüş zamanı Azәrbaycan ilә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı arasında hәyata keçirilәn uğurlu әmәkdaşlıq yüksәk qiymәtlәndirilib, әlaqәlәrin inkişaf perspektivlәri müzakirә olunub.
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Sülh missiyası, quruculuq zamanı
әvvәli 1-ci sәh.
44 günlük Vәtәn müharibәsindәki böyük qәlәbәmizdәn sonra Azәrbaycanın
әsas arzusu mәhz sülhә nail olmaqdır. Hәr
hansı iddiaları, aqressiv meyillәri kәnara
qoyub regionun inkişafı barәdә düşünmәkdir. Qәlәbәdәn sonra yaranmış yeni
tarixi reallıqdan mәqsәdyönlü şәkildә bәhrәlәnmәkdir. Bütün region dövlәtlәrinin
mövcud imkanlardan gәlәcәk inkişaf üçün
faydalana bilmәsidir. Bu xoş niyyәti
Prezident İlham Əliyev öz çıxışlarında,
bәyanatlarında sәslәndirir. Yanvarın 12-dә
yerli televiziya kanallarına müsahibәsi zamanı da dövlәt rәhbәrimiz Azәrbaycanın
sülh arzusunu bir daha bәyan etdi.
Ermәnistanın böyük ehtimalla MDB
mәkanında baş verәn son hadisәlәrә bel
bağlayaraq müәyyәn dәstәk ümidi ilә sәrhәddә törәtdiyi tәxribatlara münasibәt bildirәrkәn Ali Baş Komandan xüsusi vurğuladı ki, onlar İkinci Qarabağ müharibәsindәki kimi, kimlәrinsә onlara yardım
edәcәyindәn asılı olmayaraq, Azәrbaycan
istәdiyinә nail olacağını, heç kimin, heç
nәyin bizi dayandıra bilmәyәcәyini unutmamalıdırlar: “Bizi dayandıran sadәcә
odur ki, üçüncü müharibә istәmirik, bu,
bizim planlarımızda yoxdur. Biz istәyirik
ki, müharibә dövrü başa çatsın, istәyirik ki,
normal әlaqәlәr yaradılsın, Ermәnistan
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü, nәhayәt,
tanısın. Biz bunu istәyirik. Amma әgәr biz
görsәk ki, dediyim kimi, bizim üçün
tәhlükә var, o tәhlükә elә yerindәcә mәhv
edilәcәk”.
Sülh ilk növbәdә hәr iki tәrәfdәn insan
itkilәrinin qarşısını almaqdan ötrü lazımdır. Vәtәnin haqq savaşında insanın canını
fәda etmәsi hәr nә qәdәr şәrәfli bir missiya
olsa da, şәhidlәrimiz qәlbimizdә әbәdi yer
tutsalar da, bütün ömürlәr tәkrarolunmazdır. Müharibәdә hәr bir fәrdin ölümü tәkcә
onun yaxınlarından ötrü deyil, bütün xalq
üçün böyük faciәdir. İnsan dünyaya yaşamaq, yaratmaq, bәşәr nәslini davam etdirmәk üçün gәlir. Ona görә dә tarix boyu
insanları müharibәlәrdәn, düşmәnçilik
әhvali-ruhiyyәsi ilә yaşayanların әsassız
iddialarından qorumaq, mövcud ziddiyyәtlәrin sülh yolu ilә hәllinә çalışmaq
müdrik dövlәt rәhbәrlәrinin әn böyük missiyası olub. Azәrbaycan Prezidenti İlham
Əliyev dә bu missiyaya hәr zaman sadiqdir. Bu, ulu öndәr Heydәr Əliyevin dövlәtçilik fәlsәfәsindәn әxz edilmiş yüksәk dәyәrdir.
Azәrbaycan sülhә, danışıqlara münaqişәnin hәllinin әsas vasitәsi kimi baxırdı.
Hәll prosesinin tәxminәn 30 ilә yaxın
müddәt çәkmәsi dә bununla bağlı idi. Bu
müddәtdә ölkәmiz mәsәlәnin müharibә

etmәdәn, sülh yolu ilә hәlli üçün mövcud
olan bütün imkanları dәyәrlәndirirdi.
Ölkәmiz danışıqlar prosesinә hәr zaman
sadiq qaldı. Münaqişәnin nizamlanması
üzrә mandat daşıyan ATƏT-in Minsk
qrupuna öz vәzifәsini yerinә yetirmәkdәn
ötrü şәrait yaratdı. Münaqişәnin dinc yolla
hәllinin tәrәfdarı oldu. Bütün diplomatik
çevrәlәrdә, beynәlxalq tәşkilatlarda Azәrbaycanın haqq sәsinin eşidilmәsini istәdi.
İkili standartların kәnara qoyulmasını,
işğalçı ilә işğala mәruz qalan tәrәfin bәrabәr tutulmamasını, Ermәnistanın tәcavüzkar mövqeyindәn çәkinmәsi, işğal altında
saxladığı Azәrbaycan әrazilәrindәn çıxarılması üçün әmәli addımların atılmasını
tәlәb etdi.
Dövlәt başçısı bütün bunlarla yanaşı,
әgәr danışıqlar alınmazsa, sülh proseslәri
fayda vermәzsә, münaqişәnin hәrbi yolla
hәlli variantını da heç zaman istisna saymadı. Azәrbaycanda güclü ordu quruldu.
Ölkәmizin hәrbi potensialı güclәndirildi.
Diplomatik çevrәlәrdә ölkәmizin mövqelәri möhkәmlәndirildi. Azәrbaycan özünә
ilk növbәdә dostlar qazandı. Ermәnistanın
illәrlә yaratdığı yalanları, saxta miflәri ifşa
edildi. Münaqişә ilә bağlı hәqiqәtlәri
beynәlxalq dairәlәr daha aydın dәrk etmә-

yә başladılar.
Sülh danışıqlarına sadiqlik göstәrilmәklә yanaşı, dövlәtimiz elә imkanlar formalaşdırırdı ki, hәrbi әmәliyyatlar başlanarsa, böyük itkilәr olmadan, daha iri faciәlәrә yol açmadan cәmi bir neçә gün
içindә torpaqlarımız düşmәndәn tәmizlәnsin. Azәrbaycan yalnız sülh danışıqlarının
artıq heç bir sәmәrәsinin qalmadığını anlayandan, eyni zamanda Ermәnistanın hәrbi-siyasi tәxribatları dözülmәz şәkil alandan sonra silaha әl atdı vә 30 ilin münaqişәsini cәmi 44 gün içindә hәll etdi. Bununla da işğalçıların torpaqlarımızdan çıxması
barәdә BMT-nin 30 ilә yaxındır havadan
asılı qalmış qәtnamәlәrini cәmi 44 gün
müddәtindә icra etdi. Nәzәrә almaq lazımdır ki, bu nәticәnin özü dә sülh dövrünün
yaratdığı imkanlar sayәsindә әldә olundu.
Artıq müharibә geridә qalıb. Azәrbaycan Prezidentinin hәyata keçirdiyi ardıcıl
iş, diplomatik fәaliyyәt sayәsindә dünya
birliyi Vәtәn müharibәsinin nәticәlәrini
qәbul edir. Haqq savaşımızdakı qәlәbәmizә bizim üçün qaneedici sәviyyәdә münasibәt göstәrir. Əslindә, bu münasibәtin formalaşmasında da Azәrbaycanın sülh
missiyasının böyük rolu var. Mәsәlәlәrә
obyektivlik prizmasından yanaşan hәr kәs

ölkәmizin regiona sülh, tәhlükәsizlik,
davamlı inkişaf arzusunu görür. Bu arzunun reallaşdırılması üçün ortaya qoyulan
fәdakar zәhmәti dәyәrlәndirir. Azәrbaycan
Prezidentinin gәlәcәyә strateji baxışında
bölgәnin sabahı aydın tәsәvvür edilir.
Əgәr belә bir gәlәcәyi yaratmaq mümkün
olarsa, Cәnubi Qafqaz regionu qısa
müddәtdәn sonra dünyanın böyük inkişaf
mәkanlarından birinә, sülh, inkişaf cәnnәtinә çevrilә bilәr. Bunun üçün isә tәbii
ki, Azәrbaycanın xoş niyyәtlәrlә atdığı
addımların qarşılığı verilmәlidir.
Sülhün әldә olunmasını, qarşılıqlı әlaqәlәrin bәrpasını, ölkәlәrin әrazi bütövlüyünә hörmәt prinsiplәri әsasında normal
qonşuluq münasibәtlәrinin qurulmasını әn
azı Azәrbaycan qәdәr hamı istәmәlidir.
Ölkәmiz bu istәklә sülh gündәliyini artıq
Ermәnistan tәrәfinә tәqdim edib. Prezident
İlham Əliyev müsahibәsindә bu mәqama
toxundu: “Biz, әslindә, bu sülh gündәliyini
onlara tәqdim etmişik vә delimitasiya ilә
bağlı, әgәr o baş tutarsa, ondan sonra
demarkasiya ilә bağlı çox aydın tәkliflәr
irәli sürmüşük. Bildiyiniz kimi, ilkin
mәrhәlәdә Ermәnistan cavab vermirdi, nә
hә, nә yox deyirdi. Yәni, bu, bir daha onu
göstәrir ki, Ermәnistan rәhbәrliyindә

gәlәcәklә bağlı açıq-aydın tәsәvvür yoxdur. Bizim siyasәtimiz isә tam aydındır istәr müharibә ilә bağlı, istәr keçmiş Qarabağ münaqişәsinin baş vermiş hәlli ilә
bağlı, istәr gәlәcәklә bağlı. Biz tәklif etmişik ki, hәr iki ölkә bir-birinin әrazi bütövlüyünü tanısın, sәrhәdlәrin delimitasiyası ilә
bağlı işlәrә start verilsin, kommunikasiyaların açılması prosesinә start verilsin vә
sülh müqavilәsi imzalansın. Yәni, sülh
müqavilәsinin imzalanması 100 faiz qarantiya olmasa da, hәr halda, müharibә riskini böyük dәrәcәdә minimuma endirir”.
Sülh qurucu insanların әn böyük arzusudur. Yalnız vandalizmi hәyat tәrzinә
çevirәnlәr, dağıdıcılığı, insan faciәlәrini
özünә qazanc bilәnlәr, xarabalıqlarda xoşbәxtlik axtaranlar müharibә arzusunda ola
bilәrlәr. Necә ki, bunu mәnfur qonşularımızın işğal dövründә yurdlarımızda törәtdiklәri dәhşәtli vandalizm әmәllәrindәn
görürük. Bu illәrdә onlar torpağın köksünә
elә ağır yaralar vurublar ki, onu sağaltmağa illәr gedәcәk. Amma bütün çәtinliklәrә, böyük xәrclәrә rәğmәn Azәrbaycan
bu yaraları da sağaldacaq. Azad yurdlarımız әn qısa zamanda yenidәn gülüstana
çevrilәcәk. Sülh bizә hәm dә bu işi uğurla
hәyata keçirmәk, qәlәbәmizdәn dәrhal
sonra bu torpaqlarda başlanmış genişmiqyaslı bәrpa-quruculuq işlәrini nizamında
aparmaq üçün lazımdır.
44 günlük Vәtәn müharibәsindә hәyata
keçirilәn hәrbi әmәliyyatların peşәkar sәviyyәsi, tәtbiq edilәn innovativ silahların
qüdrәti ilә dünyanı heyran qoyan Azәrbaycan bu gün dә apardığı bәrpa-quruculuq proseslәrinin sürәti, miqyası ilә hәr
kәsi heyrәtlәndirir. Hәtta işğaldan әvvәl
heç bir hava limanının olmadığı Füzulidә
indi әn müasir tәlәblәrә cavab verәn, beynәlxalq statuslu hava limanı var vә başqa
azad yurdlarımızda da yeni hava limanları
tikilmәkdәdir.
Torpaqların minalardan tәmizlәnmәsi
sürәtlә aparılır vә zәruri infrastruktur qurulur. Abad yollar, digәr kommunikasiya
xәtlәri çәkilir. Azәrbaycan Prezidenti bildirdi ki, tәkcә Kәlbәcәr, Laçın, Zәngilan,
Qubadlı - Ermәnistanla hәmsәrhәd olan
yerlәrdә - hәrbi mövqelәrimizә gedәn istiqamәtlәrdә 700 kilometrә yaxın yol çәkilib. Əsgәr vә zabitlәrimizin sәrhәddә normal xidmәt apara bilmәlәri üçün müasir
infrastruktur qurulub. Bütün azad edilmiş
torpaqlarımızda cәmi bir ildә 7 yarımstansiya inşa edilib vә onlar hamısı ümumi
dairәvi şәbәkәyә qoşulub. Kәlbәcәr rayonuna qışda, qar şәraitindә hündürlüyü
3500 metr olan Daşkәsәndәn elektrik dirәklәrinin çәkilmәsi böyük fәdakarlıq olmaqla Azәrbaycanın yüksәk potensialını

göstәrir.
Göygöldәn Kәlbәcәrә uzunluğu 11 kilometrdәn çox olan tunel çәkilir. Kәlbәcәrlә
Laçın arasında 4 kilometr uzunluğunda
ikinci tunel inşa edilmәkdәdir. Bu infrastruktur Göygöl-Gәncә istiqamәtindәn
Kәlbәcәrә rahatlıqla gәlmәyә şәrait yaradacaq. Bәrdә-Ağdam avtomobil yolu inşa
edilir, Naftalan Talış vә Suqovuşanla
birlәşdirilir. Bu, hәm Suqovuşanı, hәm
Ağdәrә әrazisini turizm mәrkәzinә çevirmәk, eyni zamanda insanlarımızın bu әrazilәrә qayıdışı planına xidmәt edir. Azәrbaycan “Zәfәr yolu” kimi tarixә düşmüş
Füzuli-Şuşa yolunu cәmi bir ilә çәkmәyә
nail olub. Hazırda ikinci magistral yol
çәkilmәkdәdir. Füzuli-Hadrut, FüzuliCәbrayıl, Horadiz-Ağbәnd, ZәngilanQubadlı-Laçın yolu, Laçın istiqamәtindә
әlavә yolların tikintisi yönündә dә işlәr
gedir. Eyni zamanda Bәrdә-Ağdam, Horadiz-Ağbәnd-Zәngәzur dәhlizinin bir
parçası olan dәmir yollarının inşasına başlanılıb. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın mina tәhlükәsi olmayan, kәnd tәsәrrüfatı üçün artıq uyğun sayılan hissәlәrindә әkin işlәri aparılır. Azәrbaycan xalqının simasında bu torpağın әbәdi-әzәli
sakinlәri kimi ruzi-bәrәkәti dә özünә qayıdıb.
Şәhәrsalma layihәlәri dә uğurla icra
olunur. Baş planları artıq hazır olan Şuşa
vә Ağdamda bu proses sürәtli şәkildә hәyata keçirilir. Vәtәn müharibәsindә tәtbiq
etdiyi innovativ silahlarla XXI әsrin müharibәsini aparan Azәrbaycan bәrpa-quruculuq işlәrindә dә dünyanın әn müasir
texnologiyalarını tәtbiq edir. Bәrpa edilәn
yaşayış mәntәqәlәri “Ağıllı şәhәr”, “Ağıllı
kәnd” konseptindә qurulur. Azәrbaycan
bununla azad yurdlarımızın işğal dövründә itirilmiş illәrini dә geri qaytarır. Bu torpaqlar inkişaf axarına müasir çağdan
qoşulur. Zәngilanın Ağalı kәndindә yaradılan ilk “Ağıllı kәnd”in inşası artıq başa
çatıb. Yaxın vaxtlardan mәcburi köçkünlәrimizin ilk qrupunun ata-baba torpaqlarına
qayıdışı başlanacaq. Şuşada böyük yaşayış
kompleksinin tәmәli qoyulub. İşğaldan
azad edilmiş digәr şәhәrlәrimizin baş
planlarının hazırlanması istiqamәtindә dә
tәdbirlәr hәyata keçirilmәkdәdir.
Azәrbaycan dövlәti bu yurdların müasir
inkişafı ilә yanaşı, azad әrazilәrimizdәki
tarixi abidәlәrimizi dә hәyata qaytarır. Bu
abidәlәr әcdadlarımızın torpağın köksündәki nәcib izlәridir. Şuşada, başqa azad
şәhәr vә kәndlәrimizdә tarixi abidәlәr bәrpa olunur. Azәrbaycan sülh amalını hәm
özümüzә, hәm dә digәr xalqlara aid millimәnәvi dәyәrlәrә hörmәt ruhunda ifadә
edir.

Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ilə Azərbaycan

arasında əlaqələr dinamik inkişaf edir
"Avrasiya regionunda gömrük
sahәsindә islahatlarla bağlı Azәrbaycan gömrüyünün tәcrübәsini hәr
zaman nümunә göstәrirәm".
Bu fikirlәri Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Baş katibi Kunio Mikuriya yanvarın
28-dә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt
Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti
general-polkovniki Sәfәr Mehdiyevlә görüşündә sәslәndirib.
Ali qonağı salamlayan DGK sәdri Sәfәr
Mehdiyev ÜGT ilә Azәrbaycan gömrüyü
arasında sәmәrәli vә işgüzar münasibәtlәrdәn
mәmnunluqla bәhs edib vә bu әmәkdaşlıq
çәrçivәsindә Azәrbaycan gömrüyünün inkişafına müxtәlif sahәlәrdә göstәrilәn dәstәyә
görә tәşәkkürünü bildirib.
Komitә sәdri Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn gömrük sistemindә dә aparılan islahatlar nәticәsindә şәffaflığın tәmin olunması, fiziki tәmasın minimuma endirilmәsi, “kölgә iqtisadiyyatı”nın aradan qaldırılması, ölkәmizin ixrac vә tranzit imkanlarının artırılması, beynәlxalq ticarәtin asan vә sürәtli şәkildә hәyata keçirilmәsi istiqamәtindә mühüm nailiyyәtlәr әldә olunduğunu bildirib.
Vurğulanıb ki, hәyata keçirilәn islahatlar, tәtbiq edilәn yeniliklәr hesabına, ümumilikdә ötәn il xarici ticarәt dövriyyәsinin
11 milyard dollara qәdәri "Yaşıl dәhliz" buraxılış sisteminin iştirakçıları tәrәfindәn gömrük orqanına gәlmәdәn, gömrük
әmәkdaşı ilә tәmas olmadan hәyata keçirilib.
Komitә sәdri bütün gömrük-keçid mәntәqәlәrinin әn
müasir texniki nәzarәt vasitәlәri, rentgen avadanlıqları ilә tәmin olunduğunu, yeni gömrük-keçid mәntәqәlәrinin inşa edildiyini bildirib.
Qeyd edilib ki, ötәn il fiskal sahәdә, qaçaqmalçılıqla, xüsusilә narkotiklәrin qanunsuz dövriyyәsi ilә mübarizә istiqamәtindә mühüm nailiyyәtlәr әldә olunub. Sәfәr Mehdiyev
Azәbaycanın 188 ölkә ilә ticarәt әmәliyyatları hәyata keçirdiyini vә bu ölkәlәrin gömrük orqanlarına güzgülü statistika әsasında mәlumat mübadilәsi aparmaq mәqsәdilә müraciәt olun-

Relations between World Customs
Organization and Azerbaijan are
developing dynamically
“With regard to the reforms in the customs been built.
It was noted that last year significant progress was made in
sphere in the Eurasian region I always refer to the
the
fiscal sphere, in the fight against smuggling, especially illicexperience of Azerbaijan’s customs service.”
it drug trafficking. Safar Mehdiyev said that Azerbaijan con-

duğunu diqqәtә çatdırıb.
ÜGT-nin Baş katibi Kunio Mikuriya bir daha Azәrbaycanda olmaqdan mәmnunluq duyduğunu, sәmimi qonaqpәrvәrliyә görә tәşәkkürünü bildirib. Baş katib Prezident İlham
Əliyevlә görüşündәn, ÜGT ilә Azәrbaycan arasında әlaqәlәrin
dinamik inkişafından mәmnunluqla bәhs edib.
Kunio Mikuriya Azәrbaycanın bölgәdә ticarәt vә nәqliyyat
qovşağına çevrilmәsi istiqamәtindә gömrük sistemindәki islahatların әhәmiyyәtindәn danışıb. Baş katib gömrük sahәsindә
әmәliyyatların kağızsız texnologiyalarla, tәmassız, rәqәmsal
formatda hәyata keçirilmәsinin vacibliyini vurğulayıb vә Azәrbaycan gömrüyünün bu istiqamәtdә әldә etdiyi tәcrübәnin
nümunә tәşkil etdiyini bildirib.
DGK sәdrinin güzgülü statistika ilә bağlı tәşәbbüsünü
tәqdir etdiyinin diqqәtә çatdıran Baş katib Azәrbaycan gömrüyünün ÜGT-nin Avropa regionuna sәdr müavinliyi dövründә
uğurlu fәaliyyәt göstәrdiyini vurğulayıb, әmәkdaşlığın daha da
inkişaf edәcәyinә әminliyini ifadә edib.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Secretary General of the World Customs Organization
(WCO) Kunio Mikuriya said this during his meeting with
chairman of the State Customs Committee of the Republic of
Azerbaijan, customs service Colonel-General Safar Mehdiyev
on January 28.
Welcoming the honorable guest, chairman of the State
Customs Committee Safar Mehdiyev praised the fruitful relations between the WCO and Azerbaijan’s customs service and
expressed his gratitude for the support provided for the development of the Azerbaijani customs in various fields.
The chairman of the committee said that as a result of the
reforms carried out by President Ilham Aliyev in the customs
system, significant achievements had been made in ensuring
transparency, minimizing physical contact, eliminating the
"shadow economy", increasing the country's export and transit
opportunities, facilitating the international trade.
It was underlined that due to the reforms, innovations, last
year up to $11 billion in foreign trade turnover was realized by
the participants of the "Green Corridor" without coming to the
customs bodies and without contacting with the customs officers.
The chairman of the committee said that all customs checkpoints had been provided with the state-of-the-art technical
control equipment, X-ray equipment, and new checkpoints had

ducted trade operations with 188 countries and the customs
bodies of those countries had been applied to for exchanging
information on the basis of mirror statistics.
Secretary General of the World Customs Organization
(WCO) Kunio Mikuriya said he was pleased to be back in
Azerbaijan, expressed his gratitude for hospitality. The
Secretary General expressed satisfaction with his meeting with
President Ilham Aliyev, dynamic development of relations
between the WCO and Azerbaijan.
Kunio Mikuriya spoke about the importance of the reforms
in the customs sphere in terms of turning Azerbaijan into a
trade and transport hub in the region. The Secretary General
underlined the importance of practicing customs operations via
paperless technologies, in a contact-free, digital format, said the
experience of Azerbaijan’s customs service served as an example.
Praising the initiative of the chairman of the State Customs
Committee on mirror statistics, the Secretary General stressed
the success of the Azerbaijani customs service in capacity of
the Vice-Chair of the WCO Europe region, and expressed his
confidence in the further development of cooperation.
Press and Public Affairs Department of the
State Customs Committee
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Dövlət Gömrük Komitəsində Gömrük Sərnişin
Məlumat
Mərkəzinin
Kollegiya iclası keçirilib açılış mərasimi
Yanvarın 26-da Dövlәt Gömrük
Komitәsinin 2021-ci il әrzindәki
fәaliyyәtinin yekunlarına hәsr olunan Kollegiya iclası keçirilib.

Videokonfrans formatında keçirilәn mәrasimdә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev
bildirib ki, müstәqil Azәrbaycanın memarı ulu
öndәr Heydәr Əliyevin әsasını qoyduğu mükәmmәl milli inkişaf konsepsiyası Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn uğurla davam etdirilir.
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi
ilә xalq vә ordu birliyinin nәticәsindә 2020-ci il
sentyabrın 27-dә başlanan İkinci Qarabağ müharibәsi 44 gün әrzindә qәlәbәmizlә başa çatdı
vә torpaqlarımız düşmәndәn azad edildi. 2021ci ildә isә müharibәdәki qәlәbәmizin bir ili xalqımız tәrәfindәn tәntәnәli şәkildә qeyd edildi.
Ötәn 2020 vә 2021-ci illәr әrzindә vә bu gün
dә davam edәn koronavirus pandemiyası insanların sağlamlığına tәsir etmәklә yanaşı, dünya
ölkәlәrinin, o cümlәdәn Azәrbaycan iqtisadiyyatına mәnfi tәsirini göstәrib. Mövcud şәraitdә
vә gәlәcәyә hesablanan yeni strateji çağırışların
yerinә yetirilmәsi üçün büdcәnin gәlirlәr hissәsinin qeyri-neft sektorunun fәaliyyәtindәn daxilolmalar hesabına formalaşdırılması әsas hәdәflәrdәn olub.
Son illәr ölkәdә hәyata keçirilәn islahatlar
çәrçivәsindә gömrük orqanlarının da bir sıra yeniliklәr tәtbiq etdiyini diqqәtә çatdıran Sәfәr
Mehdiyev qeyd edib ki, fiskal, hüquqpozmalara
qarşı mübarizә, gömrük nәzarәti, ticarәtin asanlaşdırılması vә şәffaflığın tәmin olunması istiqamәtindә ciddi nailiyyәtlәr әldә olunub.
Komitә sәdri vurğulayıb ki, gömrük sistemindә aparılan struktur vә kadr islahatları idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsinә, kadrların peşә hazırlığının
artırılmasına, bir sözlә, gömrük işinin müasir dünyanın çağırışlarına uyğun şәkildә yenidәn qurulmasına
münbit şәrait yaradıb. Ən müasir idarәetmә strukturuna malik Azәrbaycan gömrüyü fәaliyyәtini nәzarәtdәn xidmәtә doğru dәyişәrәk beynәlxalq ticarәtin tәhlükәsiz, asan vә sürәtli şәkildә reallaşdırılması, modern gömrük nәzarәti istiqamәtindә mühüm addımlar
atır.
Sonra Kollegiyanın gündәliyindәki mәsәlәlәr
müzakirә olunub.
"Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin 2021-ci ildәki fәaliyyәtinin yekunları vә
qarşıda duran vәzifәlәr" barәdә Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin birinci müavini, gömrük xidmәti gen-

eral-leytenantı İsmayıl Hüseynov çıxış edib.
İsmayıl Hüseynov bildirib ki, COVID-19 pandemiyasının iqtisadiyyatda yaratdığı qlobal problemlәrә
baxmayaraq gömrük orqanlarının öz faәliyyәtini sәmәrәli şәkildә qurması nәticәsindә büdcә öhdәliyinin
yerinә yetirilmәsi, yükdaşımaların asan vә sürәtli şәkildә hәyata keçirilmәsi, sәrhәdkeçmә proseslәrinin
sadәlәşdirilmәsi, hüquqpozmaların qarşısının alınması istiqamәtindә mühüm nailiyyәtlәr әldә edilib.
Qeyd edilib ki, ötәn illәrdә olduğu kimi, 2021-ci
ildә dә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük
Komitәsinin ölkә üzrә illik büdcә daxilolmalarında
xüsusi çәkisi artıb vә qanunla müәyyәn olunan illik
büdcә öhdәliyinin artıqlaması ilә yerinә yetirilmәsinә
nail olunub.
Belә ki, 2021-ci il üzrә Dövlәt Gömrük Komitәsi
üçün nәzәrdә tutulan 3 milyard 900 milyon manat

büdcә öhdәliyinә qarşı faktiki olaraq 4 milyard 342 milyon 967 min manat olmaqla,
proqnoz göstәricilәri ilә müqayisәdә 442
milyon 967 min manat artıq gömrük vergi
vә rüsumları toplanaraq dövlәt büdcәsinә
köçürülüb vә illik büdcә öhdәliyinә 111,36
faiz әmәl olunub.
2021-ci il әrzindә Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn әmәliyyat-axtarış vә hüquq-mühafizә fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi istiqamәtindә hәyata
keçirilәn kompleks tәdbirlәr nәticәsindә
17144 hüquqpozma faktı aşkar edilib. Hesabat dövründә narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin vә onların prekursorlarının
qanunsuz dövriyyәsi ilә әlaqәdar 55 fakt
aşkar olunub. Bu faktlar üzrә hesabat ilindә
ümumilikdә 3 ton 43 kiloqramdan çox narkotik vasitәlәr, psixotrop maddәlәr vә onların prekursorları qanunsuz dövriyyәdәn götürülüb.
Mәlumat verilib ki, "Yaşıl dәhliz" buraxılış sistemindәn daimi istifadә hüququnun
әldә olunması ilә әlaqәdar 2021-ci il әrzindә 206 xarici ticarәt iştirakçısı müraciәt
edib. Daxil olan müraciәtlәrin tәhlilinin nәticәsi olaraq 33 xarici ticarәt iştirakçısına ixrac, 63 xarici ticarәt iştirakçısına idxal әmәliyyatları üzrә, ümumilikdә 96 xarici ticarәt
iştirakçısına "Yaşıl dәhliz" buraxılış sistemindәn daimi istifadә hüququ verilib.
Qeyd olunub ki, hesabat ili әrzindә elektron gömrük xidmәtlәri sahәsindә Dövlәt
Gömrük Komitәsinin rәsmi saytında yeni
funksional bölmәlәr yaradılıb, mәlumatlar
mütәmadi yenilәnib.
2021-ci ildә "Smart Customs" mobil
tәtbiqinin yeni versiyası hazırlanıb,
www.e.customs.gov.az portalı üzәrindәn göstәrilәn
xidmәtlәrin sayı 13-ә çatdırılıb. Eyni zamanda e.customs.gov.az portalında tәqdim edilәn elektron
xidmәtlәrdәn 5-i mobil tәtbiqә inteqrasiya edilib.
Sonra Naxçıvan MR Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәhәt Hәbibbәyli, Əmәliyyat vә İstintaq Baş
İdarәsinin rәisi Mәsum Rәsulov, Dövlәt Gömrük Komitәsi Akademiyasının rәisi Qulu Novruzov, Tibbi
Xidmәt İdarәsinin rәisi Ceyhun Mәmmәdov, Sosial
İnnovasiyalar vә Analitik Tәhlil İdarәsinin rәisi Vüqar Əliyev çıxış edәrәk ötәn dövr әrzindә görülәn işlәr vә qarşıda duran vәzifәlәr barәdә mәlumat veriblәr.
Bundan başqa, iclasda "Azәrbaycan Respublikası
Dövlәt Gömrük Komitәsinin 2022-ci il üçün İş Planı"
tәsdiq edilib.

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının
Baş katibi ADA Universitetində
məruzə ilə çıxış edib

Yanvarın 29-da Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Baş katibi Kunio Mikuriya
ADA Universitetindә “Postpandemiya dövründә dayanıqlı ticarәtin tәmin edilmәsindә
gömrüyün artan rolu” mövzusunda mәruzә ilә çıxış edib. Tәdbirdә Dövlәt Gömrük
Komitәsinin rәhbәrliyi, ADA Universitetinin, Dövlәt Gömrük Komitәsi Akademiyasının, Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetinin tәlәbәlәri iştirak edib.

Tәdbirdәn әvvәl ÜGT Baş katibi ADA Universiteti ilә tanış olub, qonağa bu tәhsil ocağının fәaliyyәti, tәdris prosesinin tәşkili barәdә mәlumat verilib.
ADA Universitetin prorektoru Dr. Fariz İsmayılzadә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı vә qurumun
rәhbәri Kunio Mikuriyanın fәaliyyәti haqqında mәlumat verәrәk mәruzәnin gömrük orqanlarının post-

pandemiya dövründәki fәaliyyәtinin öyrәnilmәsi
baxımından xüsusi önәm daşıdığını vurğulayıb.
ÜGT Baş katibi mәruzәsindә gömrük işinin
әhәmiyyәtindәn, Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının fәaliyyәtindәn danışıb. Beynәlxalq ticarәtin
asanlaşdırılmasında gömrük orqanlarının xüsusi rol
oynadığını bildirәn Baş katib rәhbәrlik etdiyi tәş-

kilat tәrәfindәn bu istiqamәtdә hәyata keçirilәn layihәlәrdәn, informasiya texnologiyalarının gömrük
sistemindә tәtbiqinin vacibliyindәn, beynәlxalq
әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi, gömrük orqanlarının
fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi istiqamәtindәn görülәn işlәrdәn bәhs edib.
Pandemiya dövründә beynәlxalq ticarәtin qarşılaşdığı problemlәrin aradan qaldırılması istiqamәtindә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı tәrәfindәn
atılan addımlardan bәhs edәn Kunio Mikuriya, xüsusilә virusla mübarizә çәrçivәsindә zәruri dәrman
preparatlarının, vaksinlәrin vaxtında tәyinat nöqtәsinә çatdırılmasında gömrük orqanlarının fәaliyyәtini
müsbәt qiymәtlәndirib.
Kunio Mikuriya gömrük işinin sәmәrәli tәşkilindә insan kapitalının xüsusi rol oynadığını vә Azәrbaycan gömrüyünün bu istiqamәtdә mühüm işlәr
gördüyünü vurğulayıb.
Baş katib dünәn Prezident İlham Əliyevlә görüşünü mәmnunluqla xatırlayaraq Şәrq-Qәrb nәqliyyat dәhlizi uzәrindә strateji movqedә yerlәşәn Azәrbaycanın regional inteqrasiyada әhәmiyyәtli rolun-

dan bәhs etdiklәrini, bu istiqamәtdә perspektivlәrin
müzakirә olunduğunu da diqqәtә çatdırıb.
Mәruzәdәn sonra ÜGT Baş katibi auditoriyanın
suallarını әtraflı cavablandırıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Yanvarın 25-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Gömrük Sәrnişin Mәlumat
Mәrkәzinin açılışı olub.

Açılış mәrasimindә Dövlәt Gömrük
Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev, Komitәnin aidiyyәti strukturlarının rәhbәrlәri,
Böyük Britaniyanın Azәrbaycandakı sәfiri Ceyms Şarp, BMT-nin rezident әlaqәlәndiricisi Vladanka Andreyeva, Böyük Britaniya Sәrhәd Xidmәtinin Avrasiya regionu üzrә rәhbәri Mateyu Bekinqem, BMT-nin Terrorizmә qarşı mübarizә İdarәsinin Terrorçuların sәyahәtlәri ilә mübarizә şöbәsinin müdiri Kristin
Erika Bredli, Beynәlxalq Miqrasiya
Tәşkilatının Azәrbaycandakı nümayәndәliyinin rәhbәri Vladimir Gjorgjiev vә
digәr şәxslәr iştirak ediblәr.
Gömrük Sәrnişin Mәlumat Mәrkәzi
Dövlәt Gömrük Komitәsi vә Böyük Britaniyanın Sәrhәd Xidmәti arasında birgә
hәyata keçirilәn "Hunter" layihәsi çәrçivәsindә vә BMT-nin "Terrorçuların Sәyahәtlәri ilә Mübarizә Proqramı"nın
dәstәyi әsasında tәsis edilib.
Mәrkәzin açılışı münasibәtilә keçirilәn tәdbirdә çıxış edәn Dövlәt Gömrük
Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev
Gömrük Sәrnişin Mәlumat Mәrkәzinin
fәaliyyәtә başlamasının Azәrbaycan
gömrük xidmәti üçün әlamәtdar hadisә
olduğunu bildirib.
Komitә sәdri qeyd edib ki, ümummilli lider Heydәr Əliyevin siyasi kursunun
layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin apardığı zәngin dövlәtçilik әnәnәlәrinә söykәnәn uğurlu daxili vә xarici
siyasәt ölkә iqtisadiyyatını sürәtlә inkişaf
etdirir vә aparılan kompleks islahatlar
müstәqil Azәrbaycanı dünyanın tәrәqqi
edәn ölkәlәri sırasında yer almasına şәrait yaradıb.
Vurğulanıb ki, Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә 44
günlük Vәtәn müharibәsi nәticәsindә
işğal altındakı әrazilәrimizin azad edilmәsi regional inteqrasiyanın güclәndirilmәsi, Azәrbaycanla yanaşı, qonşu
dövlәtlәrin dә iqtisadi inkişafı üçün yeni imkanlar yaradıb. Azәrbaycanın Şәrq-Qәrb vә ŞimalCәnub beynәlxalq nәqliyyat dәhlizlәrinin qovşağında yerlәşmәsi iqtisadi inkişafa tәkan
vermәklә yanaşı, öz növbәsindә tәhlükәsizliyin
tәmin olunması üzrә davamlı sәmәrәli tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini vә bu istiqamәtdә
müasir texnologiyaların tәtbiqini zәruri edir.
Ölkәmizin tәhlükәsizliyini qorumaq, dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafı tәmin etmәk istiqamәtindә gömrük orqanlarının son illәr hәyata
keçirdiyi tәdbirlәrin müsbәt nәticәlәrindәn dә
bәhs edәn Komitә sәdri fiskal, hüquqpozmalarla mübarizә, ticarәtin asanlaşdırılması istiqamәtindә әldә edilәn nailiyyәtlәr barәdә mәlumat
verib.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin beynәlxalq
әmәkdaşlığa xüsusi önәm verdiyini söylәyәn
Sәfәr Mehdiyev bu istiqamәtdә Böyük Britaniyanın aidiyyәti qurumları vә BMT ilә işgüzar
münasibәtlәrdәn danışıb vә onlara Azәrbaycanda "Sәrnişinlәrә dair ilkin mәlumat" (API)
vә "Sәrnişin adlarının qeydiyyatı" (PNR) sistemlәrinin qurulmasında göstәrdiklәri dәstәyә
görә minnәtdarlığını bildirib.
Komitә sәdri ümidvar olduğunu bildirib ki,
Gömrük Sәrnişin Mәlumat Mәrkәzi mәlumatların dövlәt orqanlarına әvvәlcәdәn ötürülmәsi
vә sәmәrәli risk idarәetmә sisteminin tәtbiqi ilә
dövlәt qurumları, aviaşirkәtlәr vә digәr maraqlı
tәrәflәr arasında mövcud prosedurların sadәlәşdirilmәsinә, mәlumat tәhlili bazalarının inkişaf
etdirilmәsinә, sәyahәtçilәrin gömrük-sәrhәd
buraxılış mәntәqәlәrindәn sürәtli keçidinin
tәmin edilmәsinә, ölkәmizin milli maraqlarına
zәrәr verә bilәcәk şәxslәrin vә malların ölkәyә
daxil olmasının vaxtında qarşısının alınmasına
töhfә verәcәk.
Böyük Britaniyanın Azәrbaycandakı sәfiri
Ceyms Şarp ölkәmizin gömrük orqanları ilә
sәmәrәli әmәkdaşlıqdan, әldә edilәn uğurlardan
danışıb vә gömrük әmәkdaşlarının sәrhәdlәrin
tәhlükәsizliyi baxımından diqqәtәlayiq işlәr
gördüyünü, hәyata keçirilәn tәdbirlәrin ölkәlәrin tәhlükәsizliyi baxımından mühüm әhәmiyyәt daşıdığını bildirib.
BMT-nin rezident әlaqәlәndiricisi Vladanka
Andreyeva Mәrkәzin açılışını mühüm hadisә
kimi qiymәtlәndirib vә bunun sәmәrәli beynәlxalq әmәkdaşlığın nәticәsi olduğunu bildirib.
BMT nümayәndәsi gömrük orqanlarının tәq-

dirәlayiq fәaliyyәt hәyata keçirdiyini, iqtisadi,
milli vә ekoloji tәhlükәsizliyin tәmin olunmasında, insanların rifah halının yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynadıqlarını diqqәtә çatdırıb,
qarşılıqlı әmәkdaşlığın daha da güclәndirilmәsinin vacibliyini vurğulayıb.
Böyük Britaniya Sәrhәd Xidmәtinin Avrasiya regionu üzrә rәhbәri Mateyu Bekinqem,
BMT-nin Terrorizmә qarşı mübarizә İdarәsinin Terrorçuların sәyahәtlәri ilә mübarizә şöbәsinin müdiri Kristin Erika Bredli, Beynәlxalq Miqrasiya Tәşkilatının Azәrbaycandakı
nümayәndәliyinin rәhbәri Vladimir Gjorgjiev
çıxış edәrәk Azәrbaycan gömrük xidmәti ilә
faydalı әmәkdaşlıqdan, xüsusilә narkotik
vasitәlәrin aşkar edilmәsindә ölkәmizin gömrük orqanlarının sәmәrәli fәaliyyәtindәn danışıblar. Qeyd olunub ki, Azәrbaycan gömrüyünün müasir texnologiyalara, peşәkar kadrlara malik olması layihәnin digәr ölkәlәrlә müqayisәdә daha qısa zaman kәsiyindә reallaşdırılmasına şәrait yaradıb.
Sonra Dövlәt Gömrük Komitәsi Gömrük
Nәzarәtinin Tәşkili vә Ticarәtin Asanlaşdırılması Baş İdarәsinin Beynәlxalq ticarәtә dәstәk
şöbәsinin rәisi Rövşәn Namazov "Azәrbaycanda "Sәrnişinlәrә dair ilkin mәlumat" (API) vә
"Sәrnişin adlarının qeydiyyatı" (PNR) sistemlәrinin qurulması" üzrә görülәn işlәr, o cümlәdәn yeni yaradılan Gömrük Sәrnişin Mәlumat
Mәrkәzinin funksiyaları vә mәqsәdlәri" barәdә
tәqdimat nümayiş etdirib.
Xatırladaq ki, "Sәrnişinlәrә dair ilkin mәlumat" (API) vә "Sәrnişin adlarının qeydiyyatı"
(PNR) sistemlәrinin qurulması üzrә aidiyyәti
dövlәt qurumlarının nümayәndәlәrindәn ibarәt
yaradılmış işçi qruplara Dövlәt Gömrük Komitәsi rәhbәrlik edir.
Daha sonra Mәrkәzin açılışında sәmәrәli
fәaliyyәtlәrinә görә Böyük Britaniyanın Sәrhәd
Xidmәti vә BMT-nin aidiyyәti qurumlarının
әmәkdaşlarına "Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin 30 illiyi (1992-2022)"
Azәrbaycan Respublikasının yubiley medalları
tәqdim olunub.
Tәdbirin sonunda Hava Nәqliyyatında Baş
Gömrük İdarәsinin inzibati binasında yerlәşәn
Gömrük Sәrnişin Mәlumat Mәrkәzinin rәsmi
açılışı olub. Mәrkәzin fәaliyyәti ilә yaxından
tanış olan tәdbir iştirakçılarına "goTravel" risk
idarәetmә sisteminin tәtbiqi ilә bağlı tәqdimat
nümayiş etdirilib.
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"Gömrük sistemində islahatlar:
nəticələr, perspektivlər"
mövzusunda təlim keçirilib
Yanvarın 24-25 tarixlәrindә media
nümayәndәlәri üçün "Gömrük sistemindә islahatlar: nәticәlәr, perspektivlәr" mövzusunda tәlim keçirilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsi vә Medianın İnkişafı Agentliyinin birgә tәşkilatçılığı ilә keçirilәn
tәlimdә 40-a yaxın media qurumunun nümayәndәsi iştirak edib.
Tәlimin açılış mәrasimindә Dövlәt Gömrük
Komitәsi Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr
İdarәsinin rәisi Natiq Axundov bildirib ki, mәqsәd Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn gömrük
sistemindә hәyata keçirilәn islahatlar çәrçivәsindә tәtbiq edilәn yeniliklәr, layihәlәr vә
dәyişikliklәrlә bağlı jurnalistlәri mәlumatlandırmaqdır. Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA)
ilә birgә tәşkil edilәn bu tәdbir hәm dә gömrükmedia әlaqәlәrinin daha da güclәndirilmәsindә,
sahәvi jurnalistikanın inkişafında, media nümayәndәlәrinin gömrük sahәsindәki biliklәrinin
artırılmasında mühüm rol oynayacaq.
Medianın İnkişafı Agentliyinin nümayәndәsi
Pәrvanә İbrahimova bildirib ki, ölkәnin müxtәlif orqanlarında gerçәklәşdirilәn islahatlar barәdә mәlumatların cәmiyyәtә düzgün çatdırılması, müxtәlif hәdәf qruplarının bu sahәdә baş
verәn dәyişikliklәrin mәzmun vә mahiyyәtindәn zamanında xәbәrdar olması, bu xüsusda
dövlәt qurumlarının media subyektlәri ilә peşәkar әmәkdaşlığının güclәndirilmәsi Medianın
İnkişafı Agentliyi tәrәfindәn daim diqqәt
mәrkәzindә saxlanılır. MEDİA jurnalistlәrin
sahәvi biliklәrinin artırılması mәsәlәlәrinә xüsusi
önәm verir vә Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә birgә keçirilәn bu tәlimin faydalı olacağına әminik.
Sonra tәlim başlayıb. Tәlimin ilk günündә Dövlәt
Gömrük Komitәsinin mütәxәssislәri tәrәfindәn gömrük sahәsindә risklәrin idarә edilmәsi, informasiya
texnologiyalarının tәtbiqi, hüquqpozmalarla mübarizә, fiskal fәaliyyәt, "Yaşıl dәhliz" buraxılış sistemi,
avtonәqliyyat vasitәlәrinin rәsmilәşdirilmәsi prosesindәki dәyişikliklәrә dair tәqdimatlar nümayiş etdirilib. Eyni zamanda, Medianın İnkişafı Agentliyinin
mütәxәssislәri "Media islahatları: әsas hәdәflәr"
mövzusunda tәqdimatla çıxış ediblәr.
Tәlim çәrçivәsindә jurnalistlәrin Dövlәt Gömrük
Komitәsi Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Astara" gömrük postuna sәfәri tәşkil olunub. Burada jurnalistlәr gömrük sistemindә tәtbiq edilәn yeniliklәri

әyani şәkildә müşahidә etmәk imkanı әldә ediblәr.
Tәlimin sonuncu günündә isә DGK Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsi rәisinin birinci müavini Güloğlan
Muradlı “Qaçaqmalçılıqla mübarizәdә әldә olunan
nailiyyәtlәr” adlı tәqdimatla çıxış edib, gömrük hüquqpozmalarına qarşı mübarizә sahәsindә görülәn işlәr vә nәticәlәr barәdә danışıb.
DGK Gömrük Tariflәrinin Tәnzimlәnmәsi vә
Ödәnişlәr Baş İdarәsi rәisinin müavini Əsgәr Mәmmәdov isә “Avtonәqliyyat vasitәlәrinin rәsmilәşdirilmәsi prosesindәki dәyişikliklәr” mövzusunda tәqdimatla çıxış edib.
Sonra mövzularla bağlı jurnalistlәrin sualları cavablandırılıb.
Tәlimin bağlanış mәrasimindә Dövlәt Gömrük
Komitәsi sәdrinin birinci müavini, gömrük xidmәti
general-leytenantı İsmayıl Hüseynov iştirakçıları Komitә rәhbәrliyi adından salamlayaraq Medianın İnki-

şafı Agentliyi ilә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
birgә tәşkil etdiyi tәdbirә qatılan jurnalistlәrә
tәşәkkürünü bildirib.
Qeyd olunub ki, milli mәtbuatın inkişafı,
söz vә informasiya azadlığının tәmin olunması
sahәsindә tәmәli ümummilli lider Heydәr Əliyev tәrәfindәn qoyulan siyasәti bu gün Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Mәhz
dövlәt başçısının vә birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyevanın yorulmaz fәaliyyәti,
qayğısı sayәsindә media qurumlarına, jurnalistlәrә hәrtәrәfli dәstәk göstәrilir, bu sahәnin
inkişafı üçün layihәlәr, xüsusi proqramlar hәyata keçirilir.
İsmayıl Hüseynov yaxın günlәrdә bir yaşını
qeyd edәn Medianın İnkişafı Agentliyinin qısa
dövr әrzindәki sәmәrәli fәaliyyәtindәn danışıb, milli mәtbuatın üzәrinә düşәn çәtin vә şәrәfli missiyanı uğurla yerinә yetirdiyini diqqәtә çatdırıb. Vurğulanıb ki, 44 günlük Vәtәn
müharibәsi zamanı informasiya cәbhәsindә
qazanılan nailiyyәtlәrdә medianın rolu bunun
parlaq örnәyidir.
DGK sәdrinin birinci müavini Azәrbaycan
gömrük xidmәtinin dә media qurumları vә jurnalistlәrlә münasibәtlәri şәffaf, sәmәrәli vә işgüzar müstәvidә qurmağa çalışdığını, xüsusilә
dә son 4 ildә gömrük-media münasibәtlәrindә
yeni dövrün başladığını diqqәtә çatdırıb. Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn gömrük sistemindә aparılan islahatların mahiyyәtinin,
gömrük orqanlarının fәaliyyәti haqqında doğru, düzgün mәlumatların geniş ictimaiyyәtә
çatdırılmasında medianın roluna toxunan
İsmayıl Hüseynov bu istiqamәtdә Komitәyә
göstәrilәn dәstәyә, peşәkar yanaşmaya görә tәşәkkürünü ifadә edib.
Sonra Medianın İnkişafı Agentliyinin şöbә müdiri
Natiq Mәmmәdli çıxış edәrәk bildirib ki, bu tәdbir
sahәvi jurnalistikanın formalaşmasında mühüm
әhәmiyyәt kәsb edir vә jurnalist araşdırmalarında ilkin mәnbәdәn alınan bu mәlumatlardan geniş istifadә
olunacaqdır. Dövlәt Gömrük Komitәsinin media savadlılığı istiqamәtindә fәaliyyәtini yüksәk qiymәtlәndirәn şöbә müdiri bunu nümunәvi fәaliyyәt kimi xarakterizә edib.
Daha sonra tәlimdә iştirakçıların әldә etdiklәri biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi aparılıb vә fәrqlәnәn jurnalistlәr mükafatlandırılıb.
Tәlimdә iştirak edәn media nümayәndәlәrinә sertifikatlar da tәqdim olunub.

Ötən il ərzində 17144
hüquqpozma faktı aşkar edilib
2021-ci il әrzindә Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn әmәliyyat-axtarış vә hüquqmühafizә fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi istiqamәtindә hәyata keçirilmiş
kompleks tәdbirlәr nәticәsindә 17144
hüquqpozma faktı aşkar edilib.
Bu faktlardan 418-i cinayәt xarakterli faktlar olub vә hәmin faktlar üzrә tutulmuş qaçaqmalçılıq әşyalarının vә digәr cinayәt predmetlәrinin dәyәri 6 milyon 504 min manatdan çox
tәşkil edib. Bu әmәllәrin törәdilmәsindә şübhәli bilinәn 427 nәfәrin (333 Azәrbaycan vәtәndaşı, 94 әcnәbi) barәsindә müvafiq tәdbirlәr
görülüb.
Gömrük orqanları tәrәfindәn (o cümlәdәn
digәr hüquq-mühafizә orqanları ilә birlikdә)
görülәn tәdbirlәr nәticәsindә 2021-ci il әrzindә narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin vә onların
prekursorlarının qanunsuz dövriyyәsi ilә әlaqәdar
55 fakt aşkar olunub. Bu faktlar üzrә ümumilikdә 3
ton 43 kq 507 qramdan çox narkotik vasitәlәr, psixotrop maddәlәr vә onların prekursorları qanunsuz
dövriyyәdәn götürülüb.
2020-ci illә müqayisәdә 2021-ci ildә götürülmüş
narkotiklәrin miqdarı 2 dәfәdәn çox artıb. 2021-ci
ildә götürülmüş narkotiklәrin içәrisindә daha ağır vә
tәhlükәli narkotiklәr olan heroin vә metamfetaminin
xüsusi çәkisinin kәskin artması ciddi narahatlıq
doğurur. Belә ki, 622 kq 75 qramı maye halında olmaqla 2 ton 106 kq 135 qram heroin (2020-ci illә
müqayisәdә 47 % çox), 194 kq 122 qram metamfetamin (2020-ci illә müqayisәdә 30 dәfә çox) tutulmuşdur ki, bu da ümumi götürülmüş narkotiklәrin 75%-dәn çoxunu tәşkil edir.
Bundan әlavә, 2021-ci ildә 698 kq 247 qram
tiryәk, 44 kq 672 qram hәşiş, 89,9 qram kokain, 57
qram marixuana, 17,64 qram metadon, 145 qram
MDMA (ekstazi), 20 qram fenobarbital vә digәr
maddәlәr qanunsuz dövriyyәdәn çıxarılıb.
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2021-ci il әrzindә narkotiklәrin qanunsuz dövriyyәsindә şübhәli bilinәn 56 nәfәr: 55 kişi vә 1 qadın
olmaqla 22 nәfәr Azәrbaycan vәtәndaşı, 34 nәfәr
әcnәbi (14 İran, 12 Türkiyә, 6 Rusiya, 1 Ukrayna vә
1 Gürcüstan vәtәndaşı) barәsindә müvafiq tәdbirlәr
görülüb, 3 halda bu әmәllәri törәdәn cinayәtkar dәstә ifşa edilib.
2021-ci il әrzindә Azәrbaycan Respublikası
gömrük orqanları tәrәfindәn aşkar olunmuş 16726
gömrük qaydaları әleyhinә inzibati xәta faktları üzrә
1749 hüquqi şәxs (o cümlәdәn 481 xarici hüquqi
şәxs) vә 14 989 fiziki şәxs (o cümlәdәn 10 453 xarici vәtәndaş) inzibati mәsuliyyәtә cәlb edilib, göstәrilәn şәxslәrә qarşı 3 milyon 523 min 402 manat
cәrimә tәtbiq olunmaqla, dәyәri 1 milyon 300 min
605 manat olan mallar mәhkәmә orqanları tәrәfindәn müsadirә edilib.
Gömrük orqanları valyuta vә valyuta sәrvәtlәrinin Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsi üzәrindә nәzarәti hәyata keçirәrkәn qanunvericiliyin tәlәblәrini pozan şәxslәrdәn
137 910 ABŞ dolları, 3 348 000 rus rublu, 41 550
avro, 6820 gürcü larisi, 50300 saxta ABŞ dolları, 2

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

milyon 713 min 831 manat dәyәrindә 7328
әdәd qızıl zinәt әşyaları, sikkәlәr vә külçәlәr,
23 378 manat dәyәrindә 428 әdәd gümüşdәn
hazırlanmış mәişәt vә zinәt әşyaları, 1 335
135 manat dәyәrindә 11 692 karat qiymәtli
daşlar vә s. aşkar olunub.
Hesabat dövründә gömrük orqanları tәrәfindәn alkoqollu içkilәrin, etil (yeyinti) spirtinin vә tütün mәmulatlarının idxalı zamanı
vergidәn yayınma vә aksiz markalarının tәtbiqi qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması üçün hәyata keçirilәn tәdbirlәr
nәticәsindә aksiz markasız vә ya digәr qanunsuz yollarla ölkәyә gәtirilmәsinә cәhd
göstәrilәn 310 679,7 manat dәyәrindә 1 780
380 әdәd xaricdә istehsal olunan siqaretlәr,
147057 manat dәyәrindә 3389,12 litr spirtli
içkilәr, hәmçinin aksiz markalarının tәtbiqi
qaydalarının pozulması halları ilә әlaqәdar
Azәrbaycan Respublikasının aksiz markası
ilә markalanmış 1 719 761 manat dәyәrindә 93
021,5 litr spirtli içki saxlanılıb. Bundan әlavә, 237.4
litr tәşkil edәn 210 әdәd saxta aksiz markası ilә
markalanmış müxtәlif markalı spirtli içkilәrin qanunsuz dövriyyәsinin qarşısı alınıb.
Bundan әlavә, hesabat dövründә gömrük orqanları tәrәfindәn 210812 manat dәyәrindә 2200 әdәd
kosmetika, 965 465 manat dәyәrindә 1504 әdәd
mobil telefon vә 6464 әdәd mobil telefonların aksesuarları, 363411 manat dәyәrindә mis, 263257 manat dәyәrindә mәişәt texnikası vә әşyaları, 274033
pirotexniki mәmulatlar, 2 әdәd pnevmatik silah, 390
әdәd soyuq silah vә xeyli miqdarda digәr mallar tutulub. Sözügedәn dövrdә gömrük orqanları tәrәfindәn 101 hüquqpozma faktı üzrә 749 435 manat dәyәrindә dәrman vasitәlәrinin, 255 582 manat dәyәrindә qida әlavәlәrinin, 40472 manat dәyәrindә
tibbi lәvazimatların qanunsuz dövriyyәsinin qarşısı
alınıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi
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ÜGT-nin Avropa
Regionu üçün elektron
ticarət üzrə onlayn
seminarı
Yanvarın 24-28 tarixlәrindә
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Avropa Regionu üçün nәzәrdә tutulan elektron ticarәt üzrә
onlayn seminarı keçirilib.
Seminarda Azәrbaycan Respublikasını Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin
birinci müavini, gömrük xidmәti generalleytenantı İsmayıl Hüseynov tәmsil edib.
İsmayıl Hüseynov seminarda bildirib
ki, koronavirus pandemiyasının beynәlxalq pәrakәndә ticarәtdә bir sıra mәhdudiyyәtlәr yaratması xarici ticarәt әmәliyyatlarında qlobal elektron ticarәtin
hәcmi ildәn-ilә yüksәlir. Buna görә dә
ÜGT-nin Avropa Regionu üçün nәzәrdә
tutulan elektron ticarәt üzrә seminarı
elektron xidmәtlәrin, müasir texnologiyaların vә mütәrәqqi beynәlxalq tәcrübәnin tәtbiqi, elәcә dә bu sahәdә bilik vә
bacarıqların artırılması vә tәcrübә mübadilәsi istiqamәtindә informasiya texnologiyalarının sürәtli inkişafının әhәmiyyәtini önә çıxarır.
DGK sәdrinin birinci müavini qeyd edib
ki, Azәrbaycanda әsası ulu öndәr Heydәr Əliyev tәrәfindәn qoyulan milli dövlәt quruculuğu vә inkişaf strategiyası Prezident İlham
Əliyev tәrәfindәn uğurla vә qlobal çağırışlara
uyğun davam etdirilir. Digәr sahәlәrlә yanaşı,
iqtisadi sahәdә aparılan islahatların da mәqsәdi
dayanıqlı iqtisadiyyatın vә әlverişli biznes mühitinin tәmin olunması, beynәlxalq ticarәtin
asan vә sürәtli şәkildә hәyata keçirilmәsidir.
Diqqәtә çatdırılıb ki, Azәrbaycanın
yerlәşdiyi әlverişli geostrateji mövqeyi tranzit vә logistika imkanlarının genişlәnmәsi,
beynәlxalq elektron ticarәt mәhsullarının
poçt vasitәsilә daşınma vә çatdırılması, ümumilikdә regionda beynәlxalq ticarәtin inkişafı
baxımından öz töhfәsini verir. 30 illik Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsinә son qoyulması vә Azәrbaycanın tarixi qәlәbәsi ilә nәticәlәnәn 44 günlük Vәtәn müharibәsi regionda sülhün vә inkişafın bәrqәrar olmasına
әsaslı zәmin yaradıb. 10 noyabr 2020-ci il
tarixdә imazalanan üçtәrәfli bәyanatda әksini
tapmış yeni nәqliyyat kommunikasiyalarının
açılması regionda ticarәt hәcminin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artmasına, qloballaşan dünya-

da beynәlxalq ticarәtin maneәsiz inkişafına
öz töhfәsini verәcәkdir.
İsmayıl Hüseynov bildirib ki, ölkә әrazisindә elektron ticarәt iqtisadiyyatın prioritet
sahәlәrindәn birinә çevrilib. Elektron ticarәtin
inkişafı vә tәkmillәşdirilmәsilә bağlı islahatlar
fonunda müasir texnologiyaların tәtbiqi ilә
elektron layihәlәrin hәyata keçirilmәsi Dövlәt
Gömrük Komitәsinin daim diqqәt mәrkәzindә
olub. Elektron ticarәtin daha şәffaf vә sürәtli
şәkildә hәyata keçirilmәsinә, xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә, gömrük statistikasının
düzgün aparılmasına, mövcud resurslardan
sәmәrәli şәkildә istifadә edilmәsinә şәrait
yaradacaq layihәlәrә "e.customs.gov.az" portalı vә "Smart Customs" mobil tәtbiqini nümunә göstәrmәk olar.
Çıxışının sonunda DGK sәdrinin birinci
müavini bir daha nәzәrә çatdırıb ki, Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi
ticarәtin rәqәmsallaşdırılması üzrә sәylәrini
daha ciddi şәkildә artırır vә müasir texnologiyanın tәtbiqi ilә modern sәrhәd idarәçiliyi,
elәcә dә "bir pәncәrә" sisteminin tәtbiqi nәticәsindә vahid sistemә inteqrasiya sahәsindә bir
çox uğurlar әldә edib.

Gömrük zəmanət
sistemi barədə
məlumat verilib
Yanvarın 27-dә ölkәmizdә fәaliyyәt göstәrәn bank vә sığorta
şirkәtlәrinin nümayәndәlәri
üçün "Ümumi tranzit proseduru
üçün gömrük zәmanәt sistemi"
mövzusunda seminar keçirilib.
Seminar Avropa İttifaqının dәstәyi ilә
icra edilәn "Ümumi Tranzit Proseduru
Konvensiyası, Mallarla Ticarәtdә Sәnәdlәşmәnin Sadәlәşdirilmәsi Konvensiyası
vә Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit
Sisteminә (YKTS) qoşulmaq prosesindә
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinә Dәstәk" tvinninq layihәsi
çәrçivәsindә tәşkil olunub.
Mәqsәd ölkәmizdә bank vә sığorta
şirkәtlәrini tranzit prosedurunda gömrük
zәmanәtinә dair Avropa İttifaqının qanunvericiliyi ilә tanış etmәkdir.
Tәdbirdә Dövlәt Gömrük Komitәsi
Gömrük Risklәrinin İdarәolunması vә
Audit Baş İdarәsinin rәisi Fәrid Əliyev,
Komitәnin aidiyyәti strukturlarının әmәkdaşları, İqtisadiyyat Nazirliyi, İtaliya Aksiz,
Gömrük
vә
İnhisar
Agentliyinin
mütәxәssislәri, bank vә sığorta şirkәtlәrinin
30-a yaxın nümayәndәsi iştirak edib.
Seminarın açılış mәrasimindә Avropa ilә
Asiya arasında körpü rolu oynayan vә mühüm
nәqliyyat dәhlizlәrini özündә birlәşdirәn
Azәrbaycanda logistika sahәsindә hәyata
keçirilәn irimiqyaslı layihәlәrdәn bәhs olunub.
Bildirilib ki, bu layihәlәr ölkәnin tranzit
imkanlarının artmasına ciddi tәkan verәcәk.
Hazırda tranzit qanunvericiliyinin tәkmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamәtindә mühüm addımlar atılır.
Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә
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qoşulduqdan sonra ölkәmizin tranzit imkanları
ilә yanaşı, ixrac potensialı da sürәtlә artacaq.
Layihәnin uğurlu icrası ölkәnin bank-maliyyә
sektoru üçün dә yeni imkanlar yaradacaq. Tәlimin mәqsәdi dә bu istiqamәtdә aidiyyәti qurumların mәlumatlandırılmasıdır.
Sonra İtaliya Aksiz, Gömrük vә İnhisar
Agentliyinin mütәxәssislәri Antonio Lo Parco,
Marco Ciampi vә Antonio Carroccia Ümumi
Tranzit Proseduru vә Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sistemi, Ümumi Tranzit Konvensiyası çәrçivәsindә zәmanәt sisteminin hüquqi,
prosedur vә әmәliyyat aspektlәri, Ümumi
Tranzit Prosedurunda zaminlәrin vәzifәlәri,
funksiyaları vә üstünlüklәri mövzularında
tәqdimatlarla çıxış edib, seminar iştirakçılarının suallarını cavablandırıblar.
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