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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Biz azad ölkədə yaşayırıq,
sabitlik olan ölkədə yaşayırıq,
özünə güvənən ölkədə yaşayırıq
Fevralın 2-dә Bakıda Azәrbaycan
Gәnclәri Gününün 25 illiyinә hәsr
olunmuş Gәnclәr Forumu keçirilib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Forumda iştirak
edib.
Müstәqil Azәrbaycanın gәnclәr siyasәtinin
әsası ulu öndәr Heydәr Əliyev tәrәfindәn qoyulub. Hәmin illәr sosial-iqtisadi çağırışlar, müharibә şәraiti, müxtәlif istiqamәtlәrdәn daxil olan
ideoloji dәyәrlәrin gәnclәri tәsir altına salma
cәhdlәri ilә müşayiәt olunurdu. Ümummilli lider
aydın strategiya ilә müstәqilliyimizin ilk illәrindә gәnclәrin enerji vә imkanlarını milli maraqlarımızın müdafiәsinә sәfәrbәr etdi, onların vәtәnpәrvәr ruhda formalaşmasına zәmin yaratdı.
1996-cı il fevralın 2-dә keçirilәn Azәrbaycan
Gәnclәrinin Birinci Forumunda ümummilli lider gәnclәr qarşısında mühüm tarixi vәzifәlәr
müәyyәnlәşdirdi.
2003-cü ildәn sonrakı dövrdә isә Prezident
İlham Əliyev gәnclәr siyasәtinin inkişaf istiqamәtini mövcud әnәnәlәr әsasında daha da tәkmillәşdirdi. Azәrbaycan gәncliyi ilә bağlı Dövlәt
proqramları qәbul edildi, 2007-ci il “Gәnclәr ili”
elan olundu, 2011-ci ildә Gәnclәr Fondu yaradıldı, 2013-cü ildә ölkәdә ilk dәfә “Gәnclәr üçün
Prezident Mükafatı” tәsis olundu, Azәrbaycan
gәnclәrinin İnkişaf Strategiyası tәsdiqlәndi.
Gәnclәr siyasәtindә milli vә dövlәtçilik maraqlarının prioritet olması 44 günlük Vәtәn müharibәsindә hәlledici rol oynadı. Müharibәdә әsas
missiyanı mәhz Ali Baş Komandan İlham Əliyevin prezidentliyi dövründә yetişәn gәnclәr yerinә yetirdilәr.
Gülüstan sarayında tәşkil olunan Gәnclәr Forumunda gәnc sahibkarlar, dövlәt proqramlarının iştirakçıları, keçmiş mәcburi köçkün, şәhid
ailәlәrinin gәnc üzvlәri, Vәtәn müharibәsi iştirakçıları, tәhsildә vә sosial inklüziv fәaliyyәtdә
fәrqlәnәnlәr iştirak ediblәr.
Dövlәtimizin başçısı Forumda çıxış etdi vә
bildirdi ki, iyirmi beş il bundan әvvәl ulu öndәr
Heydәr Əliyevin Sәrәncamı ilә Azәrbaycanda
Gәnclәr Günü tәsis edildi vә o gündәn bu günә
qәdәr fevralın 2-dә biz bu günü qeyd edirik. Ondan bir il әvvәl isә Heydәr Əliyevin tәşkilatçılığı
vә tәşәbbüsü ilә Azәrbaycanda Birinci Gәnclәr
Forumu keçirilmişdir. O vaxtdan bu günә qәdәr
gәnclәr siyasәti daim dövlәtin prioritetlәri sırasında idi. O gündәn bu günә qәdәr bir nәsil dәyişdi vә bu gün bu salonda oturan gәnclәr o vaxt
ya hәlә dünyaya gәlmәmişdi, ya da balaca uşaqlar idi. Bir nәsil dәyişdi vә Azәrbaycan dәyişdi.
Əgәr ovaxtkı Azәrbaycan reallıqlarına nәzәr
salsaq görәrik ki, o vaxt vәziyyәt çox ağır idi.
Müstәqilliyimizin cәmi 6 yaşı var idi, Azәrbaycan müstәqil hәyata tәzә-tәzә başlayırdı. Ölkә
qarşısında çox böyük, ciddi, fundamental problemlәr dayanmışdı. Birinci Qarabağ müharibәsindәn cәmi üç il keçmişdi vә böyük ümidlәr var
idi ki, beynәlxalq alәm, vasitәçilәr tezliklә Qarabağ mәsәlәsini hәll edәcәk, әdalәti bәrpa edәcәk. Belә ümidlәr var idi vә bütün digәr sahәlәrdә vәziyyәt çox ağır idi. Siz gәnclәr tәbii ki, o
illәri görmәmisiniz. Ancaq bu, bizim tariximizdir vә bizdәn sonra gәlәn nәsillәr bu tarixi bilmәlidir, unutmamalıdır. Çünki mәhz düzgün tәhlil
apararkәn, tarixdәn ibrәt götürәrkәn biz inamla
irәliyә gedә bilәrik.
O vaxt Azәrbaycan özünü dünya arenasında
hәlә tam tәsdiq etmәmişdi. Azәrbaycan reallıqları demәk olar ki, dünya ictimaiyyәti üçün bәlli
deyildi. Bizә qarşı artıq o vaxt vә bu günә qәdәr
fәaliyyәt göstәrәn ermәni lobbi tәşkilatları Azәrbaycan haqqında yalan, tәhrif edilmiş mәlumatlar ötürürdülәr. Əlbәttә ki, o vaxt beynәlxalq

alәmdә layiqli yer tutmaq öndә duran mәsәlәlәrdәn biri idi.
İqtisadi vәziyyәtә gәldikdә isә deyә bilәrәm
ki, o vaxt iqtisadiyyat anlayışı, ümumiyyәtlә,
yox idi. Çünki Sovet İttifaqı dağılandan sonra
Azәrbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsiplәri tam
bәrqәrar olmamışdı, özәl sahibkarlıq çox aşağı
sәviyyәdә idi. Dövlәt qurumları isә hәlә yeni
idarәetmә üsuluna yiyәlәnә bilmәmişdilәr. İqtisadi tәnәzzül hәr yerdә özünü büruzә verirdi vә
iqtisadi gәlәcәyimiz dә prinsipcә sual altında idi.
Neft-qaz kontraktları tәzәcә imzalanmışdı.
1994-cü ildә bax, bu salonda, bax, bu yerdә “Əsrin kontraktı” imzalanmışdı vә hamımıza böyük
ümidlәr vermişdi. Ancaq o vaxt bu layihәnin
icrasını proqnozlaşdırmaq, әlbәttә ki, mümkün
deyildi. Ümidlәr var idi, amma әminlik yox idi.
1996-cı ildә “Şahdәniz” qaz yatağı üzrә kontraktın imzalanması da әlavә ümidlәr verdi, amma Gәnclәr Günü tәsis edilәndә, - 25 il bundan
әvvәl, - әlbәttә ki, bu layihәlәrin ölkәmizә nә dәrәcәdә xeyir verәcәyini heç kim proqnozlaşdıra
bilmirdi.
Yüz minlәrlә mәcburi köçkün ağır vәziyyәtdә yaşayırdı, öz doğma torpaqlarından qovul-

muş insanlar çadırlarda, vaqonların altında, uyğunsuz binalarda yaşayırdı. Yәni, bu idi ovaxtkı
mәnzәrә. Üstәgәl, nizami ordu yaradılmamışdı
vә nizami ordunun olmaması Birinci Qarabağ
müharibәsindәki mәğlubiyyәtә gәtirib çıxardı.
Bütün digәr xarici amillәrlә yanaşı, Ermәnistana
göstәrilәn böyük xarici maliyyә vә hәrbi dәstәklә yanaşı, onu da demәliyik ki, o vaxt Azәrbaycanda nizami ordu yox idi.
Bax, belә bir vәziyyәtdә Heydәr Əliyev
Gәnclәr Gününü tәsis edir vә xatırlayıram, o
vaxt bәzilәri - yәni, hakimiyyәtdә olanları nәzәrdә tuturam - deyirdilәr ki, indi bu, әsas mәsәlә
deyil, ölkә qarşısında digәr vacib mәsәlәlәr var,
onlar hәll olunmalıdır. Ancaq ulu öndәr hәmişә
olduğu kimi, uzaqgörәnlik göstәrәrәk mәhz
gәnclәrә üz tutdu, onları dәvәt etdi, onlara öz
tövsiyәlәrini verdi vә gәnclәri gәlәcәk inkişaf
üçün tәşkilatlandırmaq vә hazırlamaq üçün
әmәli-praktik addımlar atıldı. Əgәr biz bu kiçik
bir tarixi ekskursa nәzәr salsaq görәrik ki, Heydәr Əliyev nә qәdәr haqlı idi. Çünki bu gün cәmiyyәtimizin böyük hissәsini tәşkil edәn gәnclәr ölkәmizin hәyatında çox önәmli rol oynayır.
Gәnclәrin tәşәbbüslәri, onların әmәyi bu gün hәr

yerdә görünmәkdәdir vә әlbәttә ki, yeni nәslin
vәtәnpәrvәrlik ruhunda, dövlәtә sәdaqәt әsasında yetişdirilmәsi Heydәr Əliyevin xidmәtlәri
arasında önәmli yer tutur.
Bu gün Azәrbaycan tәbii ki, inamla irәliyә
baxır, ölkә qarşısındakı әsas vәzifәlәr öz hәllini
tapmışdır. Mәn, әlbәttә, Qarabağ mәsәlәsini nәzәrdә tuturam. Digәr sahәlәrdә inamla addımlayırıq. Mәn son illәrin әsas hadisәlәrini sadalamağa başlasam, bir neçә saat vaxt lazım olacaq.
Sadәcә olaraq, demәk istәyirәm, indiki gәnclәr
üçün imkanlar tәbii ki, daha genişdir vә gәnclәr
bu imkanlardan istifadә etmәlidirlәr. Biz azad
ölkәdә yaşayırıq, sabitlik olan ölkәdә yaşayırıq,
özünә güvәnәn ölkәdә yaşayırıq. Biz haqlı olaraq fәxr edirik ki, Azәrbaycan vәtәndaşlarıyıq vә
gәnclәr hәm öz gәlәcәk hәyatını düzgün müәyyәn etmәk üçün vә eyni zamanda, dövlәtә maksimum xeyir vermәk üçün fәal olmalıdırlar.
Mәn bu sözlәri demәklә, eyni zamanda, Azәrbaycan gәnclәrinә hәm ürәk sözlәrimi deyirәm,
hәm dә tәşәkkür sözümü deyirәm. Çünki bir çox
hallarda, xüsusilә Vәtәn müharibәsindә gәnclәrin rolu hәlledici olmuşdur vә biz haqlı olaraq
gәnclәrimizlә fәxr edә bilәrik.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Regional inkişaf
davamlı və dinamikdir
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 30da Gәncә şәhәrindә sәfәrdә olub.
Dövlәtimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydәr Əliyevin Gәncә şәhәrinin mәrkәzindә ucaldılmış abidәsini ziyarәt
edib, önünә gül dәstәsi qoyub.
Sәfәr zamanı Prezident İlham Əliyev Gәncә Dövlәt Dram
Teatrının yeni binasının açılışında iştirak edib.
Dövlәtimizin başçısına Gәncә Dövlәt Dram Teatrının yeni
binasında görülәn işlәrlә bağlı mәlumat verildi. Qeyd edildi ki,
Gәncә Dövlәt Dram Teatrının 2014-cü ildә tәmәli qoyulan yeni
binasında 478 yerlik böyük tamaşaçı zalı, 22 tamaşaçı yerlik lojalar vә 120 yerlik kiçik tamaşaçı zalı var. Yeddimәrtәbәli binada,
hәmçinin iki zaldan, 135 eksponat vә rәsm әsәrlәrindәn ibarәt
Gәncә Teatr Muzeyi, zәngin kitabxana, xoreoqrafiya zalı, qrim
otaqları, mehmanxana, kafe vә digәr zәruri infrastruktur yaradılıb. Bir sözlә, teatrın yeni binasında tamaşaların nümayişi üçün
müasir texniki şәrait tәmin edilib, yaradıcı heyәtin mәşqlәri ilә
bağlı bütün mәqamlar nәzәrә alınıb.
Sonra Prezident İlham Əliyev 2 saylı Gәncә regional “ASAN
xidmәt” Mәrkәzinin açılışını edib.
Bu Mәrkәz ölkә üzrә sayca iyirmi ikincidir. Gәncә şәhәri,
Şәmkir, Gәdәbәy, Göygöl, Goranboy, Samux, Naftalan, Kәlbәcәr vә Xocalı rayonlarını әhatә edәn bu bölgәdә qeydiyyatda olan
ümumilikdә 1 milyona yaxın insan var. Lakin Mәrkәz әrazi
mәhdudiyyәti olmadan fәaliyyәt göstәrәcәk.
Dövlәtimizin başçısına Mәrkәzdә yaradılan şәrait barәdә
mәlumat verdi. Bildirildi ki, Mәrkәzdә vәtәndaşlara müxtәlif
dövlәt qurumları, hәmçinin özәl şirkәt vә müәssisәlәr tәrәfindәn
320-dәn çox xidmәt göstәrilәcәk. Mәrkәzdә әmәkdaşların sayı
208, könüllülәrin sayı 85 nәfәr nәzәrdә tutulur. "ASAN xidmәt"
Mәrkәzinin işçilәrinin sayı 40 nәfәrdir ki, onlar da әsasәn şәhid
ailәsi üzvlәri, qazilәr vә ASAN könüllülәrindәn tәşkil olunub.
Prezident İlham Əliyev 2 saylı Gәncә regional “ASAN xidmәt” Mәrkәzini işә saldı.
Gәncәyә sәfәri zamanı Prezident İlham Əliyev Gәncә İdman
Sarayında tikinti işlәrinin gedişi ilә dә tanış olub.
İkimәrtәbәli Gәncә İdman Sarayında böyük idman zalı, üzgüçülük hovuzu, beynәlxalq turnirlәrin keçirilmәsi üçün mәkan,
şahmat, gülәş, boks vә idmanın digәr növlәri üzrә mәktәblәr fәaliyyәt göstәrәcәk.
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafı Dövlәt proqramlarının
uğurlu icrasını tәmin edәn әsas mәsәlәlәrdәn biri infrastruktur layihәlәrinin tikintisinin gedişi ilә Prezidentin yerindә tanış olmasıdır.
Qeyd edәk ki, dövlәtimizin başçısı 2020-ci il iyunun 24-dә
Gәncәyә sәfәri çәrçivәsindә bu idman qurğusunda inşaat işlәrinin gedişi ilә tanış olub, müvafiq tapşırıqlarını vermişdi. Bundan
sonra obyektdә tikinti işlәrinin sürәti daha da artmışdır.
Yanvarın 30-da Gәncәdә “Azәrbaycan Dәmir Yolları” QSCnin lokomotiv deposu istismara verilib.
Prezident İlham Əliyev tәdbirdә iştirak edib.
Dördüncü regional inkişaf proqramı çәrçivәsindә icra olunan
növbәti layihә Gәncә lokomotiv deposudur. Yeni depoda dәyişәn
cәrәyanla işlәyәn elektrovozların texniki xidmәti vә tәmiri işlәri
hәyata keçirilәcәk. 2021-ci ilin noyabrında açılışı olan Bilәcәri
lokomotiv deposu ilә bәrabәr, Gәncә deposu Azәrbaycan
Hökumәti ilә Fransa İnkişaf Agentliyinin birgә maliyyәsi hesabına inşa edilib.
Dövlәtimizin başçısı deponu işә saldı.
Bildirildi ki, әsas tәmir zonasında eyni vaxtda 6 lokomotivә
xidmәt etmәyә imkan verәn ikimәrtәbәli platforma mövcuddur.
Yeni depo sifariş edilmiş bütün dәyişәn cәrәyanlı lokomotivlәrә
fasilәsiz olaraq texniki xidmәt göstәrmәk qabiliyyәtindәdir.
Gәncә lokomotiv deposu ABŞ, Almaniya, İngiltәrә, Hollandiya, İtaliya, Türkiyә, Koreya Respublikası, Çin, Rusiya vә bir
sıra digәr ölkәlәrin istehsalı olan müasir avadanlıq vә cihazlarla
tәchiz olunub. Hәmçinin depo әrazisindә 350 әdәd günәş paneli
quraşdırılıb ki, bu da enerjiyә olan tәlәbatın bir hissәsini qarşılamaq imkanı yaradır.
Yeni depoda 75 nәfәrin işlә tәmin olunması nәzәrdә tutulur.
Gәncә lokomotiv deposunun istismarı enerji resurslarına qәnaәtә, xәrclәrin azalmasına, tәmir vә texniki xidmәtin optimallaşdırılmasına, istismarın etibarlılığının artırılmasına vә fasilәsiz daşımaların tәmin olunmasına imkan yaradacaq.
Prezident İlham Əliyev yanvarın 30-da Gәncә Memorial
Kompleksinin tәmәlini qoyub.
Dövlәtimizin başçısı Kompleksin yaradılacağı әrazi ilә tanış oldu. Prezident İlham Əliyevә Kompleks barәdә mәlumat verildi.
Vәtәn müharibәsi dövründә Gәncә şәhәri oktyabrın 4-ü, 5-i, 8i, 11-i vә 17-dә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn müxtәlif
tәyinatlı “Toçka-U”, “Smerç”, “SCUD” vә digәr raket qurğularından endirilәn zәrbәlәrә mәruz qalıb. Nәticәdә 6-sı uşaq olmaqla, 26 mülki şәxs hәlak olub, 31-i uşaq olmaqla, 142 dinc sakin
müxtәlif dәrәcәli bәdәn xәsarәtlәri alıb.
Prezident İlham Əliyev Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Gәncә
şәhәrinә raket hücumu nәticәsindә hәlak olan dinc sakinlәrin xatirә guşәsinin önünә gül dәstәsi qoydu.
Münaqişә bölgәsindәn kilometrlәrlә kәnar әrazilәrin qadağan
olunmuş kaset bombalarla hәdәfә alınması nә beynәlxalq hüquqa, o cümlәdәn Ermәnistanın 1993-cü ildә ratifikasiya etdiyi Cenevrә konvensiyalarına vә onların әlavә protokollarına, nә müharibәnin әxlaq kodeksinә, nә dә ümumiyyәtlә heç bir mәnәvi müstәviyә uyğun deyildi. Bu ifadәnin dәqiq definisiyası “alçaqcasına
hücum”dur. Azәrbaycan isә müharibәnin ilk günündәn heç bir
halda mülki әhaliyә atәş açmır, yalnız legitim hәrbi hәdәflәri zәrәrsizlәşdirir, qisasımızı döyüş meydanında alırdı.
Ermәnistanın raket hücumları nәticәsindә hәlak olan dinc
sakinlәrin xatirәsi isә bu әrazini ziyarәtә gәlәn hәr kәs tәrәfindәn
ehtiramla anılır.
Prezident İlham Əliyev Gәncә Memorial Kompleksinin tәmәlini qoydu.
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022-ci il müstәqil Azәrbaycanın gömrük xidmәtinin yaradılmasının 30 illiyi
ilә әlamәtdardır. Dövlәt Gömrük Komitәsi 1992-ci il yanvarın 30-da
yaradılıb. Hәr ilin bu günü gömrük әmәkdaşları öz peşә bayramlarını keçirirlәr,
lakin ikinci ildir ki, peşә bayramı әvvәlkilәrdәn fәrqli şәraitdә qeyd olunur. Çünki
biz qalib ölkәnin gömrük әmәkdaşları olaraq bu bayramı qeyd edirik.
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Nazirlәr Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli, 91
nömrәli qәrarında dәyişiklik edilmәsi barәdә Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarı
layihәsi hazırlanaraq münasibәt bildirilmәsi üçün
aidiyyәti qurumlara göndәrilib.
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin
29 avqust 2019-cu il tarixli iclasının 8 nömrәli pro-

Hesabat dövründә gömrük tәmsilçiliyi sisteminin daha da inkişaf etdirilmәsi mәqsәdilә Dövlәt
Gömrük Komitәsi tәrәfindәn “Azәrbaycan Gömrük Broker Xidmәti Şirkәtlәrinin Assosiasiyası”
İctimai Birliyinin yaradılmasına dәstәk göstәrilib.
Assosiasiyanın hәdәflәri gömrük broker xidmәtlәri
sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәri vahid

kalı spirtli içkilәrin qanunsuz dövriyyәsinin qarşısı
alınıb.
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyul
2019-cu il tarixli, 1334 saylı Sәrәncamı ilә tәsdiq
edilәn “Narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin
vә onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyәsinә
vә narkomanlığa qarşı mübarizәyә dair 2019-

Ölkəmizin iqtisadi suverenliyi və təhlükəsizliyi
naminə gömrük xidməti qarşısında qoyulan vəzifələr
bundan sonra da layiqincə yerinə yetiriləcək
Sәfәr MEHDİYEV,
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri,
gömrük xidmәti general-polkovniki

Müstәqilliyimizin әsas atributlarından biri
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Azәrbaycan Respublikasının dövlәt müstәqilliyinin bәrpasından üç
ay sonra tәsis edilmәsi tәsadüfi deyil. Müasir Azәrbaycanın qurucusu, ümummilli lider Heydәr Əliyevin sözlәri ilә desәk, “gömrük xidmәti hәr bir
dövlәtin müstәqilliyinin әsas atributlarından biridir”. Ulu öndәr Heydәr Əliyev Azәrbaycanın iqtisadi tәhlükәsizliyinin qorunmasının vә daha da
möhkәmlәndirilmәsinin әsas istiqamәtlәrindәn
birini mәhz müstәqil vә yüksәk sәviyyәli gömrük
xidmәtinin yaradılmasında görürdü. Mәhz ulu öndәrin uzaqgörәn siyasәti, gömrük sisteminin formalaşması üçün verdiyi dәyәrli tövsiyәlәr vә bu
qurumun modernlәşmәsinә yönәlәn iqtisadi siyasәti nәticәsindә bu gün Azәrbaycanda dünya standartlarına uyğun gömrük xidmәti formalaşıb.
Siyasi vә iqtisadi kataklizmlәrin yaşandığı indiki dünyada, xüsusilә gәnc dövlәtlәrin real müstәqillik tәşәbbüslәri vә müstәqilliyi möhkәmlәndirmәk sәylәri çox aktualdır. Azәrbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin dә bildirdiyi kimi, “müstәqillik bizim әn böyük sәrvәtimiz, әn böyük dәyәrimizdir”.
Dövlәt başçısının işlәtdiyi daha bir ifadә var ki,
Azәrbaycan heç vaxt indiki kimi güclü olmayıb.
Mәhz güclü vә müstәqil Azәrbaycan dövlәtinin
başçısı, Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi altında rәşadәtli Azәrbaycan Ordusu 30 ilә yaxın işğal altında olan әrazilәrimizi
azad etdi, Qarabağ hәsrәtinә son qoydu.
Bu sevinci, bu qüruru bizә yaşatdıqları üçün bir
daha 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.
Şübhәsiz ki, 2020-ci ildә qazanılan bu zәfәr
Azәrbaycan tarixinә qızıl hәrflәrlә yazıldı. 30 il әvvәl müstәqilliyinә qovuşan, әrazilәrinin 20 faizi işğal altında olan, әhalisinin bir milyona qәdәri yurdyuvasından didәrgin düşәn, davamlı olaraq xarici
düşmәnlәrin vә onların daxildәki tәrәfdarlarının
tәzyiq vә tәcavüzünә mәruz qalan bir xalqın, dövlәtin qısa zaman kәsiyindә bu qәdәr uğur әldә etmәsi uzaqgörәn vә düşünülmüş siyasәtin, dәqiq strateji hәdәflәrin vә yüksәk idarәçilik qabiliyyәtinin, bir sözlә, ümummilli lider Heydәr Əliyev dühasının sayәsindә mümkün ola bilәrdi.
Müzәffәr Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyev tәrәfindәn uğurla hәyata keçirilәn bu siyasәt
Azәrbaycanı qüdrәtli dövlәtә, regionun lider
ölkәsinә, beynәlxalq birliyin etibarlı üzvünә çevirdi. Dövlәt başçısının Vәtәn müharibәsinә qәdәr vә
müharibә dövründә hәyata keçirdiyi siyasәt hazırda işğaldan azad olunan әrazilәrimizdә aparılan
quruculuq, abadlıq işlәri ilә uğurla davam etdirilir.
Minatәmizlәmә әmәliyyatları, sürәtli quruculuq,
bәrpa işlәri, yeni inşa olunan yaşayış mәntәqәlәri,
yollar, kommunikasiya xәtlәri, bir sözlә, genişmiqyaslı quruculuq işlәri bir daha ölkәmizin, Ordumuzun vә onun Müzәffәr Ali Baş Komandanının gücündәn, qәtiyyәtindәn xәbәr verir.
Sosial-iqtisadi inkişafa töhfә
Əsası ulu öndәr Heydәr Əliyev tәrәfindәn qoyulan milli dövlәt quruculuğu vә inkişaf konsepsiyasının Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn uğurla
vә qlobal çağırışlara uyğun davam etdirilmәsi nәticәsindә ötәn illәrdә olduğu kimi, 2021-ci ildә dә ölkә iqtisadiyyatında islahatlar davam etdirilib, biznes vә investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, iqtisadiyyatın şaxәlәndirilmәsi, regionların
sosial-iqtisadi inkişafının sürәtlәndirilmәsi, qeyrineft 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 qoyulan vәzifә vә tapşırıqların
yüksәk sәviyyәdә yerinә yetirilmәsi istiqamәtindә
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn ötәn dövrlәrdә olduğu kimi, 2021-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.
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. 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.
“Azәrbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlәt
büdcәsi haqqında” Qanununa әsasәn 2021-ci il әrzindә Dövlәt Gömrük Komitәsi üçün müәyyәnlәşdirilәn 3 milyard 900 milyon manat proqnoza qarşı
4 milyard 342 milyon 967 min manat gömrük
ödәnişlәrinin toplanaraq dövlәt büdcәsinә köçürülmәsi tәmin edilib vә büdcә öhdәliyinә 111,36 faiz
әmәl olunub.
Onu da qeyd edim ki, 2022-ci il üzrә Dövlәt
Gömrük Komitәsi üçün 4 milyard 260 milyon manat hәcmindә büdcә proqnozu müәyyәn edilib.
Qanunvericiliyin tәkmillәşdirilmәsi
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük
Komitәsi vә onun strukturuna daxil olan gömrük
orqanları 2021-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. Hesabat
dövründә Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn
bir sıra qәrar, qanun, sәrәncam layihәlәri hazırlanıb vә müvafiq qaydada qüvvәyә minib.
Gömrük qanunvericiliyinin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli, 427 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “Xarici ticarәt
iştirakçılarının “Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn daimi istifadә hüququnu әldә etmәsi,
hәmin hüququn dayandırılması, lәğvi vә bәrpası Qaydası”nda dәyişiklik edilmәsi haqqında
Fәrman layihәsi, “Azәrbaycan Respublikası
Gömrük Mәcәllәsinin tәsdiq edilmәsi haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun tәtbiqi barәdә” Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli, 499 nömrәli Fәrmanında dәyişiklik edilmәsi haqqında”
Fәrman layihәsi, Azәrbaycan Respublikası
Nazirlәr Kabinetinin 2017-ci il 17 oktyabr tarixli, 437 nömrәli qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitә-

tokolunun icrasından irәli gәlәrәk qüvvәdә
olan Azәrbaycan Respublikasının Gömrük
Mәcәllәsinin Avropa İttifaqının tәkmillәşdirilmiş Gömrük Mәcәllәsinә uyğunlaşdırılması mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsinin yeni layihәsi üzәrindә işlәr dә davam etdirilib.
Gömrük nәzarәtinin
sәmәrәliliyinin artırılması
Dövlәt Gömrük Komitәsi mallar vә
nәqliyyat vasitәlәri üzәrindә hәyata keçirilәn gömrük nәzarәtinin sәmәrәliliyinin
artırılması, sadәlәşdirilmiş gömrük nәzarәti metodlarının tәtbiqi, ticarәtin asanlaşdırılması vә beynәlxalq miqyasda әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi, tranzit potensialının
inkişaf etdirilmәsi, o cümlәdәn gömrük
sisteminin beynәlxalq tәcrübә nәzәrә alınmaqla daha müasir vә yeni çağırışlara cavab verәn model әsasında formalaşdırılması istiqamәtindә davamlı tәdbirlәr hәyata keçirmәkdәdir.
Mәlumdur ki, xarici ticarәt iştirakçılarında könüllü riayәt mәdәniyyәtinin formalaşdırılması, malların vә nәqliyyat vasi-

platformada birlәşdirәrәk onların arasında bilik vә
tәcrübә mübadilәsinin tәmin edilmәsinә yardım etmәk, xarici iqtisadi fәaliyyәt sahәsindә qarşılaşdıqları problemlәrin hәllinә yardımçı olmaq, müasir
texnologiyaların vә beynәlxalq standartların tәtbiqinә dәstәk vermәk, gömrük qanunvericiliyi vә
gömrük işinin tәşkili sahәsindә xarici iqtisadi fәaliyyәt iştirakçılarının maariflәndirilmәsini hәyata
keçirmәk, digәr dövlәtlәrin analoji assosiasiyaları
ilә әlaqәlәr yaradaraq әmәkdaşlığı genişlәndirmәk
vә dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilәn siyasi kursu
tәbliğ etmәkdir.

sinin hesabına köçürülәn vәsaitlәrdәn istifadә Qaydası”nda dәyişiklik edilmәsi barәdә qәrar layihәsi,
“Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin 30 illiyi (1992-2022)” Azәrbaycan Respublikasının yubiley medalının vә “Gömrük orqanları
ilә sәmәrәli әmәkdaşlığa görә” Azәrbaycan Respublikasının medalının tәsis edilmәsi ilә әlaqәdar
“Azәrbaycan Respublikasının orden vә medallarının tәsis edilmәsi haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununda dәyişiklik edilmәsi barәdә
Qanun layihәsi, Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 8 may tarixli, 622 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikası
gömrük orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin xüsusi geyim forması vә fәrqlәnmә nişanları haqqında Əsasnamә”dә dәyişiklik edilmәsi barәdә” Azәrbaycan
Respublikası Prezidentinin Fәrmanı layihәsi hazırlanıb vә baxılması üçün Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinә tәqdim edilib.
Bundan әlavә, “Azәrbaycan Respublikasında
ixrac-idxal әmәliyyatları üzrә gömrük rüsumlarının dәrәcәlәri haqqında” Azәrbaycan Respublikası

tәlәrinin gömrük rәsmilәşdirilmәsi vә gömrük nәzarәtinin daha çevik vә şәffaf hәyata keçirilmәsi
mәqsәdilә 1 fevral 2019-cu il tarixindәn “Yaşıl
dәhliz” buraxılış sistemi tәtbiq edilir.
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn daimi istifadә hüququnun әldә olunması ilә әlaqәdar 2021ci il әrzindә 206 xarici ticarәt iştirakçısı müraciәt
edib. Daxil olmuş 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.
Onu da bildirim ki, ümumilikdә 2019-cu ildәn
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn daimi istifadә
hüququnun әldә olunması ilә әlaqәdar 1049 xarici
ticarәt iştirakçısı müraciәt edib. Daxil olan müraciәtlәrin tәhlilinin nәticәsi olaraq 266 xarici ticarәt
iştirakçısına ixrac, 491 xarici ticarәt iştirakçısına idxal әmәliyyatları üzrә, ümumilikdә isә 757 xarici
ticarәt iştirakçısına “Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn daimi istifadә hüququ verilib.

Gömrük hüquqpozmalarına
qarşı mübarizә
Gömrük qanunvericiliyinin tәlәblәrini tәmin etmәk vә bu qanunvericiliyin tәlәblәrinin pozulması
hallarının qarşısını almaq üçün müvafiq araşdırmalar aparmaq mәqsәdilә 2021-ci il әrzindә hәyata
keçirilәn kompleks tәdbirlәr nәticәsindә 17144
hüquqpozma faktı aşkar edilib. Bu faktlardan 418i cinayәt xarakterli faktlar olub vә hәmin faktlar
üzrә tutulmuş qaçaqmalçılıq әşyalarının vә digәr
cinayәt predmetlәrinin dәyәri 6 milyon 504 min
manatdan çox tәşkil edib.
“Valyuta tәnzimi haqqında” Qanuna vә digәr
qanunvericilik aktlarına әsasәn 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, elәcә dә 7328 әdәd qızıl
zinәt әşyaları, sikkәlәr vә külçәlәr, 428 әdәd gümüşdәn hazırlanmış mәişәt vә zinәt әşyaları, 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 1 780 380 әdәd xaricdә istehsal olunan siqaretlәr, 3389,12 litr spirtli içkilәr, hәmçinin aksiz markalarının tәtbiqi qaydalarının pozulması halları ilә
әlaqәdar Azәrbaycan Respublikasının aksiz markası ilә markalanmış 93 021,5 litr spirtli içki saxlanılıb. Bundan әlavә, 237.4 litr tәşkil edәn 210 әdәd
saxta aksiz markası ilә markalanmış müxtәlif mar-

2024-cü illәr üçün Dövlәt Proqramı”nın icrasını
tәmin etmәk vә gömrük sәrhәdindәn narkotiklәrin qanunsuz keçirilmәsinin qarşısını almaq mәqsәdilә gömrük orqanları tәrәfindәn (o
cümlәdәn digәr hüquq-mühafizә orqanları ilә
birlikdә) görülmüş 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 2021ci ildә götürülmüş narkotiklәrin miqdarı 2 dәfәdәn çox artıb. 2021-ci ildә götürülәn 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) tutulub ki,
bu da ümumi götürülәn narkotiklәrin 75%-dәn
çoxunu tәşkil edir.
Bundan әlavә, hesabat dövründә gömrük
orqanları tәrәfindәn 1504 әdәd mobil telefon vә
6464 әdәd mobil telefonların aksesuarları, 274033
әdәd 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.
Gömrük risklәrinin idarәolunması
Hesabat dövründә gömrük işi sahәsindә risklәri
idarәetmә sistemi әsasında gömrük nәzarәtinin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә bir sıra mühüm tәdbirlәr hәyata keçirilib. Bu mәqsәdlә müasir texnologiyalardan istifadә edilib.
Xarici İqtisadi Fәaliyyәtin Mal Nomenklaturası
üzrә mal kodlarının vә malların gömrük dәyәrinin
düzgün bәyan olunmaması vә digәr risk meyarları
nәzәrә alınmaqla hazırlanan profillәr tәhlil olunub.
Nәticәdә 2021-ci il әrzindә 17 risk profili deaktiv
edilәrәk 44 yeni risk profili sistemә әlavә edilib.
Bununla yanaşı, әvvәllәr qüvvәyә minәn profillәrin tәkmillәşdirilmәsi vә nәticәlәrin izlәnmәsi üzrә
müvafiq tәdbirlәr davam etdirilir.
Risk göstәricilәri әsasında toplam 671 gömrük
bәyannamәsi üzrә riskli әmәliyyatlar aşkar edilәrәk
nәticәdә 10.653.683,97 manatın dövlәt büdcәsinә
ödәnilmәsi tәmin olunub.
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 öyrәnilib. İdxal, 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 vә hazırda Risklәrin Avtomatlaşdırılmış İdarәetmә Sistemindә test olunaraq
mәrhәlәli şәkildә tәtbiq edilir.
davamı 3-cü sәh.
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Ölkəmizin iqtisadi suverenliyi və təhlükəsizliyi
naminə gömrük xidməti qarşısında qoyulan vəzifələr
bundan sonra da layiqincə yerinə yetiriləcək
әvvәli 2-ci sәh.
Ölkә әrazisinә idxal olunan mallara dair tәqdim olunan gömrük bәyannamәlәri üzrә tәtbiq
edilәcәk gömrük nәzarәti formasının seçilmәsi
mәqsәdilә risk ehtimalı yaradan göstәricilәr üzrә avtomatlaşdırılmış “Bәyannamәnin Risk
Direktivi” layihәsi dә test edilmәk üçün hazırdır.
Bundan başqa, idxal-ixrac göstәricilәrinin
daha dәrin tәhlil edilmәsi, nәticәlәrin vizuallaşdırılması vә normalar üzrә kәnarlaşmanın avtomatlaşdırılmış qaydada xәbәrdarlıq mәlumatlarının alınması mәqsәdilә “Tableau” proqramının tәtbiqinә başlanılıb. Qeyd olunan sistem
vasitәsilә xarici iqtisadi fәaliyyәt iştirakçılarının
göstәricilәri, idxal olunan malların dinamikası,
ölkәlәr üzrә mәlumatlar әsasında hesabatların
hazırlanması, idxal әmәliyyatlarının gömrük
dәyәrinin “Standart deviation” (standart meyiletmә) proqramlaşdırılmış riyazi tәtbiqi nәticәsindә uyğunsuzluqlar, eynicinsli mallar üzrә
gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsi zamanı
ortaya çıxan fәrqlәr vә şirkәtlәrin ilk idxal әmәliyyatları barәdә avtomatlaşdırılmış qaydada
mәlumatların әldә olunması tәmin edilib.
Hәmçinin, idxal olunan malların dәyәr vә
çәkisindә yarana bilәcәk risk hallarının proqram
tәrәfindәn avtomatik olaraq aşkar edilmәsi mәqsәdilә elastiklik göstәricilәrinin avtomatlaşdırılması istiqamәtindә beynәlxalq statistik modellәrdәn istifadә edilmәklә tәhlillәr aparılmaqdadır.
Texnoloji vә sosial innovasiyalar
Gömrük xidmәtinin Vahid Avtomatlaşdırılmış
İdarәetmә Sisteminin tәkmillәşdirilmәsi, mәlumatların yoxlanılması vә emalı, biznes prosesin tәkmillәşdirilmәsi, innovasiya layihәlәrinin tәtbiqi, korporativ şәbәkәnin genişlәndirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi, elektron gömrük xidmәtlәrinin tәşkili,
gömrük xidmәtinin informasiya resurslarının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi, Azәrbaycan Respublikası xarici ticarәtinin tәhlilinin aparılması vә gömrük statistikasının tәkmillәşdirilmәsi sahәlәrindә bir
sıra işlәr görülüb.
Eyni zamanda, Komitәnin rәsmi saytında yeni
funksional bölmәlәr yaradılıb, mәlumatlar mütәmadi yenilәnib. “Smart Customs” mobil tәtbiqinin
yeni versiyası hazırlanıb. e.customs.gov.az portalında tәqdim edilәn elektron xidmәtlәrdәn beşi
(“Sadәlәşdirilmiş bәyannamә - elektron ticarәt”,
“Gömrük ödәnişlәrinin ödәyicisinә eynilәşdirmә
nömrәsinin (GÖÖEN) verilmәsi”, “Yüngül minik
nәqliyyat vasitәlәrinin idxalı ilә bağlı gömrük
ödәnişlәrinin hesablanması”, “Elektron növbә” vә
“Sürәtli keçid”) mobil tәtbiqә inteqrasiya edilib.
2021-ci il yanvarın 1-dәn tәkmillәşdirilәn “Sadәlәşdirilmiş Bәyannamә - Elektron Ticarәt”
(“Smart Customs”) layihәsinin tәtbiqinә başlanılıb.
Bu layihә elektron ticarәtin daha şәffaf vә sürәtli
şәkildә hәyata keçirilmәsinә, xidmәt sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә, vaxt itkisinin aradan qaldırılmasına, şәffaflığın tәmin olunmasına, vәtәndaş-mәmur tәmasının minimuma endirilmәsinә, gömrük
statistikasının düzgün aparılmasına, mövcud resurslardan sәmәrәli şәkildә istifadә edilmәsinә şәrait yaradıb.
Tәsadüfi deyil ki, ötәn ilin dekabrında “Smart
Customs” mobil tәtbiqi “NETTY-2021” Azәrbaycan Milli İnternet Müsabiqәsindә “Dövlәt vә Cәmiyyәt” nominasiyası üzrә ilin mobil tәtbiqi elan
edilib.
Hesabat dövründә Azәrbaycan Respublikası
xarici ticarәtinin gömrük statistikasına dair mәlumatlara әlçatanlığın tәmin edilmәsi mәqsәdilә “Ticarәt statistikası” portalı da istifadәyә verilib,
“Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı
beynәlxalq müqavilәlәrlә müәyyәn edilmiş hallarda idxal-ixrac vergilәrindәn azadolma haqqında
sertifikatın verilmәsi” elektron gömrük xidmәtindә
tәkmillәşdirmәlәr aparılıb, әmәliyyatlarla bağlı
gömrük tәdbirlәrinin istәnilәn gömrük orqanında
hәyata keçirilmәsinin mümkünlüyü tәmin edilib.
Bundan başqa, www.e.customs.gov.az portalı
üzәrindәn göstәrilәn xidmәtlәrin sayı 13-ә çatdırılıb. Hәmin elektron gömrük xidmәtlәri üzrә istifadәçi tәlimatları vә videoçarxlar portalda yerlәşdirilib.
www.e.customs.gov.az portalında “Açıq mәlumatlar” bölmәsi dә yaradılıb. Bu bölmә vasitәsilә
vәtәndaşlar üçün müraciәt formaları, poçt vә daşıma şirkәtlәri üçün müvafiq mәlumatların portala
yüklәnmә qaydaları, Dövlәt Gömrük Komitәsinin
elektron sistemlәrindә istifadә olunan tәsnifatlar
әldә edilir.
Beynәlxalq әmәkdaşlıq
2021-ci il әrzindә gömrük işi sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi vә genişlәndirilmәsi mәqsәdilә müvafiq tәdbirlәr görülüb.
Ötәn ilin aprelindә “Azәrbaycan Respublikası
Hökumәti ilә Türkiyә Respublikası Hökumәti
arasında sadәlәşdirilmiş gömrük dәhlizi haqqında
Anlaşma Memorandumunun Texniki şәrtlәr sәnәdi”, “Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük
Komitәsi ilә Türkiyә Respublikasının Ticarәt Nazirliyi arasında Gömrük Sahәsindә Birgә Komitәnin dördüncü iclasının Protokolu”, “Azәrbaycan
Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi vә Türkiyә Respublikasının Ticarәt Nazirliyi arasında

laşıb. Qәrb Ərazi Baş Gömrük
İdarәsinin Tovuz gömrük terminalı vә
anbarlarının, Şimal Ərazi Baş
Gömrük İdarәsinin “Xanoba” gömrük postu vә terminalının әrazisindә
tәmir-tikinti işlәri aparılıb.
İşğaldan azad olunan әrazilәrdә
yenidәnqurma işlәrinin hәyata keçirilmәsinә dәstәk verilmәsi mәqsәdilә
hәmin әrazilәrdә gömrük xidmәtinin
tәşkili üçün Dövlәt Gömrük Komitәsinin müvafiq sәrәncamları ilә
Qubadlı rayonu әrazisindә “Qubadlı”,
Zәngilan rayonu әrazisindә “Qazançı” vә Füzuli rayonu әrazisindә yerlәşәn Füzuli beynәlxalq hava limanında isә “Füzuli beynәlxalq hava
limanı” gömrük postları yaradılaraq
istifadәyә verilib. “Qubadlı” vә
“Qazançı” gömrük postlarının fәaliyyәtinin tәşkili üçün bütün lazımi
tәdbirlәr görülüb, gömrük postlarının
zәruri texniki avadanlıqlar vә digәr lәvazimatlarla tәmin edilmәsi tәşkil edilib.
2021/2022-ci illәr üzrә gömrük işi sahәsindә әmәkdaşlığın vә qarşılıqlı yardımın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә dair tәdbirlәr planı”, Ümumdünya
Gömrük Tәşkilatının Yük Hәdәflәmә Sisteminin
(YHS) Azәrbaycan gömrük xidmәtindә tәtbiqi ilә
bağlı görülmüş işlәrin yekunlaşmasını nәzәrdә
tutan sәnәd imzalanıb.
May ayında Moskva şәhәrindә “Azәrbaycan
Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә Federal Gömrük Xidmәti (Rusiya Federasiyası) arasında müәyyәn növ mallara münasibәtdә gömrük
nәzarәtinin nәticәlәrinin elektron qaydada qarşılıqlı
tanınması haqqında Protokol”, sentyabrda Bakı
şәhәrindә “Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә
Gürcüstan Hökumәti arasında Azәrbaycan Respublikası vә Gürcüstan arasında dövlәt sәrhәd buraxılış mәntәqәlәri haqqında Saziş”, oktyabrda İzmir şәhәrindә “Azәrbaycan Respublikası Hökumәti, Türkiyә Respublikası Hökumәti vә Gürcüstan
Hökumәti arasında Gömrük Mәsәlәlәri üzrә
Üçtәrәfli Komitәnin yaradılması haqqında Protokol”, noyabrda Ər-Riyad şәhәrindә “Azәrbaycan
Respublikası Hökumәti ilә Sәudiyyә Ərәbistanı
Krallığı Hökumәti arasında gömrük işi sahәsindә
әmәkdaşlıq vә qarşılıqlı yardım haqqında Saziş”
imzalanıb.
2021-ci il әrzindә Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn regional vә beynәlxalq sәviyyәli tәdbirlәr
keçirilib, eyni zamanda gömrük әmәkdaşlarımız
digәr ölkәlәrdә tәşkil olunan tәdbirlәrdә itirak ediblәr.
Yanvar ayında ÜGT strategiyasının müәyyәnlәşdirilmәsindә strateji proqnozlaşdırma metodologiyasının istifadәsinә dair virtual regional seminarın tәşkilinә dair onlayn görüş, “Azәrbaycan Respublikası, Əfqanıstan İslam Respublikası vә Türkmәnistan arasında ticarәt vә investisiya, energetika,
nәqliyyat vә loqistika, telekommunikasiya vә informasiya texnologiyaları, gömrük vә sәrhәd mәsәlәlәri sahәlәrindә әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi
vә dәrinlәşdirilmәsi üzrә Yol Xәritәsi”nin layihәsinin müzakirәsi ilә bağlı virtual iclas, ÜGT-nin
Harmonik Sistemin yenidәn nәzәrdәn keçirilmәsinә dair Altkomitәsinin 58-ci Sessiyası (onlayn);
fevral ayında ÜGT strategiyasının müәyyәnlәşdirilmәsindә strateji proqnozlaşdırmada istifadә üzrә
regional virtual seminar, ABŞ-ın İxrac Nәzarәti vә
Əlaqәdar Sәrhәd Tәhlükәsizliyi Proqramı vә
Federal Tәhqiqatlar Bürosu (FBR) tәrәfindәn
Azәrbaycan gömrük әmәkdaşları üçün “Kütlәvi
qırğın silahlarının yayılmasının maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә” mövzusunda videokonfrans, ÜGT-nin Regional Strukturlarının Qlobal İclası (virtual), ÜGT-nin Potensialın Güclәndirilmәsinә dair Komitәsinin 12-ci Sessiyası (virtual); mart
ayında ÜGT Dәyişdirilmiş redaksiyada Kioto
Konvensiyasının İdarәetmә Komitәsinin 24-cü iclası (onlayn), Əfqanıstan İslam Respublikasının
gömrük xidmәtinin ekspertlәri üçün seminar; aprel
ayında GUAM Ticarәtә vә Nәqletmәyә Yardım
Layihәsinin Rәhbәredici Komitәsinin 33-cü iclası,
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә Türkiyә Respublikasının Ticarәt Nazirliyi
arasında Gömrük Sahәsindә Birgә Komitәnin dördüncü iclası; may ayında ÜGT-nin sessiyalarının
gündәliyindә duran mәsәlәlәrin müzakirәsi ilә
bağlı onlayn iclas, ÜGT-nin Avropa regionunda
“köklü dәyişmә yaradan texnologiyalar” mövzusunda virtual seminar, MDB üzv dövlәtlәrin Gömrük Xidmәti Rәhbәrlәri Şurasının ekspertlәrinin
virtual iclası; iyun ayında ÜGT Avropa Regionu
Gömrük Xidmәti Rәhbәrlәrinin virtual Konfransı,
ÜGT Siyasi Komissiyasının 84-cü sessiyası, ÜGT
Gömrük Əmәkdaşlıq Şurasının 138-ci sessiyası,
Koreya Gömrük Xidmәti tәrәfindәn Gömrük
Modernlәşdirilmәsi üzrә Mәslәhәtlәşmә Layihәsi
çәrçivәsindә seminar; iyul ayında Azәrbaycan vә
İran gömrük xidmәti rәhbәrlәrinin onlayn formatda
görüşü, avqust ayında sәrhәddә gömrük nәzarәti vә
rәsmilәşdirilmәsi prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi
üzrә Özbәkistan gömrük xidmәtinin nümayәndәlәri üçün Azәrbaycan tәcrübәsinin öyrәnilmәsi
mövzusunda işçi görüş, dekabr ayında isә ÜGT-nin
Avropa Regionu üçün “Harmoniklәşdirilmiş Sis-

tem 2022-nin tәtbiqi” mövzusunda onlayn seminar,
ÜGT Siyasi Komissiyasının 85-ci sessiyası (onlayn) vә digәr tәdbirlәr baş tutub.
Hesabat dövründә Dövlәt Gömrük Komitәsi
rәhbәrliyinin bir sıra ikitәrәfli görüşlәri - Əlcәzair
Xalq Demokratik Respublikası, Rusiya Federasiyası, Pakistan İslam Respublikası, Türkiyә Respublikası, Serbiya Respublikası, Amerika Birlәşmiş Ştatları vә İsrail Dövlәtinin ölkәmizdәki sәfirlәri, elәcә dә Çilinin ölkәmizdәki sәfirliyinin iqtisadi attaşesi, Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının
Azәrbaycandakı nümayәndәsi vә Almaniyanın
Azәrbaycandakı sәfiri, BMT-nin Azәrbaycandakı
rezident әlaqәlәndiricisi, Türkiyә ticarәt nazirinin
müavini Rza Tuna Turaqay, Moskva şәhәrindә Rusiya Federal Gömrük Xidmәtinin rәhbәri Vladimir
Bulavin, ÜGT Baş katibi Kunio Mikuriya (onlayn), Ukrayna Dövlәt Gömrük Xidmәti sәdrinin
müavini Ruslan Çerkasskiy, Ər-Riyad şәhәrindә
Sәudiyyә Ərәbistanı Krallığının Zәkat, Vergi vә
Gömrük Orqanının Baş direktoru Suheyl bin
Mәhәmmәd Əbәnimi, ÜGT Baş katibinin müavini
Ricardo Treviño Chapa (videoformat), elәcә dә İzmir şәhәrindә Azәrbaycan, Türkiyә vә Gürcüstan
gömrük xidmәti rәhbәrlәri vә digәr şәxslәrlә
görüşlәr keçirilib.
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, 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.
Ötәn il Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin
“Astara” gömrük postunda sәrnişin nәqliyyatı binasının yenidәnqurulması vә genişlәndirilmәsi,
elәcә dә әrazinin abadlaşdırılması işlәri başa çatıb.
“Astara” gömrük postunun әrazisindә yük maşınlarının yoxlanılması üçün “NUCTECH
PB2028TD Fixed Scanner” rentgen qurğusunun,
“Astara” dәmir yolu gömrük postunda isә dәmir
yolu üzәrindә “HCVT-60” tipli X-RAY rentgennәzarәt buraxılış mәntәqәsinin tikinti işlәri yekun-

“Qubadlı” gömrük postunda Gorus - Qafan
avtomagistral yolunun Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq sәviyyәdә tanınan әrazisindәn
keçmәklә ölkә әrazisinә daxil olan şәxslәr, mallar
vә nәqliyyat vasitәlәri müvafiq qaydada gömrük vә
sәrhәd nәzarәtindәn keçirilir, hәmçinin Azәrbaycan
Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin 211-ci maddәsinә әsasәn, xarici dövlәtlәrin avtonәqliyyat
vasitәlәri yol vergisinә vә “Dövlәt rüsumu haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununun
24-cü maddәsinә әsasәn, dövlәt rüsumuna cәlb
olunur vә toplanan gömrük ödәnişlәri dövlәt büdcәsinә köçürülür.
Gömrük xidmәti koronavirusla
mübarizә zamanı
Mәlum olduğu kimi, koronavirus (COVID-19)
infeksiyasının ölkәmizin әrazisindә yayılmasının
qarşısının alınması mәqsәdilә gömrük-sәrhәd
buraxılış mәntәqәlәri güclәndirilmiş iş rejimindә
fәaliyyәtini davam etdirir. Ötәn il bu istiqamәtdә
müәyyәn edilәn bir sıra tapşırıqlar yerinә yetirilib.
Gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrinin vә
orada tәtbiq edilәn prosedurların Beynәlxalq TibbiSanitariya Qaydalarına, o cümlәdәn Ümumdünya
Sәhiyyә Tәşkilatının müvafiq tövsiyәlәrinә uyğunluğunun tәmin edilmәsi mәqsәdilә ÜST-nin ekspertlәri ilә birgә Heydәr Əliyev Beynәlxalq Hava
Limanı, elәcә dә “Beynәlxalq Dәniz Ticarәt Limanı”, “Samur” vә “Astara” gömrük postlarında qiymәtlәndirmә aparılıb. Qiymәtlәndirmә haqqında
ekspertlәrin tәqdim etdiklәri hesabat tәhlil olunub
vә bu istiqamәtdә tәdbirlәr görülüb.
Gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn
keçәn şәxslәrin vә gömrük әmәkdaşlarının mәlumatlandırılması vә tәlimatlandırılması üçün
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının tövsiyәlәri әsasında yeni posterlәr hazırlanaraq yerlәrә göndәrilib.
Hazırda gömrük әmәkdaşlarının fәaliyyәt göstәrdiyi, hәmçinin vәtәndaşların vә nәqliyyat vasitәlәrinin keçdiyi әrazilәr, elәcә dә yoluxma riski olan
digәr yerlәr davamlı şәkildә dezinfeksiya olunur.
Onu da bildirim ki, ölkәmizdә pandemiya ilә
mübarizә aparmaq üçün ayrılan 46 dövlәt xәstәxanasından biri dә Mәrkәzi Gömrük Hospitalıdır.
Hospital artıq il yarımdan çoxdur yalnız koronavirus xәstәlәrinin müalicәsi ilә mәşğul olur. Bu
müddәt әrzindә 1600-dan çox koronavirus xәstәsi
Mәrkәzi Gömrük Hospitalında stasionar müalicә
alıb.
Dövlәt Gömrük Komitәsi ötәn ilin noyabrında
maariflәndirmә mәqsәdilә “COVID-19: Erkәn vә
gecikmiş fәsadlar” mövzusunda beynәlxalq elmi
konfransın keçirilmәsini dә tәşkil edib. Tәdbir
DGK Tibbi Xidmәt İdarәsinin Elmi-Tәcrübi vә

Tәdris Mәrkәzi, Mәrkәzi Gömrük Hospitalı vә
Mәrkәzi Gömrük Hospitalının rәsmi tәrәfdaşı
“Florence Nightingale” Xәstәxanalar Qrupunun
birgә tәşkilatçılığı ilә baş tutub.
Peşәkarlıq sәviyyәsinin artırılması
Gömrük sahәsindә elm, tәdris vә tәdqiqat fәaliyyәtinә, hәmçinin gömrük әmәkdaşlarının ixtisas
vә peşәkarlıq sәviyyәsinin artırılmasına da xüsusi
diqqәt yetirilir. Hesabat dövründә 630 nәfәr gömrük әmәkdaşı gömrük orqanlarının әmәkdaşları
üçün tәşkil edilmiş ilkin vә ixtisasartırma tәlimlәrindә iştirak edib. Gömrük xidmәti ilә әlaqәli tәhsil
alan 160 nәfәr tәlәbә isә gömrük orqanlarında istehsalat tәcrübәsinә cәlb olunub.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası
ölkәnin ali tәhsil müәssisәlәrinin arasında ilk olaraq
BMT-nin Qlobal Müqavilәsinә, Tәhsilin Mәsuliyyәtli İdarә Edilmәsi Prinsiplәrinә vә “Akademik
tәsir” proqramına qoşulub.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 24 yanvar 2012-ci il tarixli Sәrәncamına
әsasәn yaradılıb. Akademiya ali vә әlavә tәhsil
proqramlarını hәyata keçirәn, fundamental vә tәtbiqi elmi tәdqiqatlar aparan xüsusi tәyinatlı dövlәt
ali tәhsil müәssisәsidir.
Akademiya bir sıra beynәlxalq qurumlarla
әmәkdaşlıq edir. Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı,
Gömrük Universitetlәrinin Beynәlxalq Şәbәkәsi
(INCU), Rusiya Gömrük Akademiyası vә s. beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlıq qurulub, Estoniya,
Latviya, Litva, Rusiya, Ukrayna, Şimali Makedoniyanın müxtәlif ali tәhsil müәssisәlәri, Türkiyә,
Belarus, Cәnubi Koreya vә İspaniyanın gömrük
tәdris mәrkәzlәri ilә müqavilәlәr imzalanıb. Akademiya Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının müxtәlif
layihә vә proqramlarında tәmsil olunur. Akademiyanın geniş beynәlxalq platforma olan edX® ilә
әmәkdaşlığı sayәsindә tәlәbәlәrlә yanaşı, gömrük
xidmәti әmәkdaşları da sözügedәn platformadakı
modullardan istifadә etmәk imkanlarına malikdirlәr.
Akademiyanın әsas fәaliyyәt istiqamәtlәri
bakalavr vә magistr hazırlığı ilә yanaşı, xidmәtә ilkin hazırlıq vә ixtisasartırma tәlimlәrinin tәşkilidir.
Tәlimlәr Dövlәt Gömrük Komitәsi sisteminә daxil
olan gömrük orqanları әmәkdaşlarının peşә vә ixtisas sәviyyәsini artırmaq, gömrük orqanlarına xidmәtә yeni qәbul edilmiş әmәkdaşlara peşә biliklәrinin vә xidmәti intizam qaydalarının tәlәblәrinin
öyrәdilmәsi mәqsәdilә tәşkil olunur.
Ümumiyyәtlә, Prezident İlham Əliyevin uğurla
davam etdirdiyi gәnclәr siyasәti dövlәt quruculuğu
vә idarәçiliyindә, cәmiyyәt hәyatının bütün sahәlәrindә gәnclәrin tәmsil olunmasına münbit şәrait
yaradıb. Bu gün ölkәmizdә geniş vüsәt alan könüllülük hәrәkatı da bu siyasәtin bariz nümunәsidir.
Könüllülük hәrәkatı çәrçivәsindә bu günәdәk
Dövlәt Gömrük Komitәsindә dә yüzlәrlә gәnc bilik
vә bacarıqlarını artırmaq, gömrük işini dәrindәn
mәnimsәmәk imkanı әldә edib. Dövlәt Gömrük
Komitәsindә “Könüllü gömrükçü” dәstәsi fәaliyyәt göstәrir vә könüllü gömrükçülәr Komitәnin
müxtәlif struktur bölmәlәrindә fәaliyyәtlәrini
uğurla davam etdirirlәr.
Sonda bir daha vuğulamaq istәrdim ki,
ölkәmizdә müasir tәlәblәrә cavab verәn gömrük
sisteminin yaradılması işi dövlәt vә hökumәt tәrәfindәn bu gün dә dәstәklәnir, gömrük sahәsindә әldә olunan nailiyyәtlәr layiqincә dәyәrlәndirilir.
Dövlәt başçısının diqqәt vә qayğısı nәticәsindә
vaxtaşırı olaraq gömrük orqanlarının maddi-texniki
vә intellektual bazasının möhkәmlәndirilmәsi,
elәcә dә ölkә rәhbәrliyi tәrәfindәn bir sıra gömrük
әmәkdaşlarının xüsusi rütbәlәr vә medallarla tәltif
edilmәsi dediklәrimizә nümunәdir.
Azәrbaycan Prezidenti, Müzәffәr Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu
daxili vә xarici siyasәt nәticәsindә Azәrbaycan
sabit vә davamlı inkişafdadır, ölkәmiz nәinki regionda, elәcә dә bütün dünyada әmin-amanlıq vә
iqtisadi tәrәqqiyә xidmәt edәn qlobal layihәlәrin
әsas tәşәbbüskarı qismindә çıxış etmәkdәdir. Öz
növbәsindә, әminliklә deyә bilәrәm ki, Azәrbaycan gömrük xidmәti gәlәcәkdә dә respublikamızın iqtisadi inkişafına tәkan vermәklә ölkәnin
iqtisadi qüdrәtinin artırılmasında, әhalinin sosial
vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasında, dövlәt başçısının hәyata keçirdiyi siyasi kursun reallaşmasında mühüm rol oynayacaq, gömrük orqanları
ölkәdә sahibkarlıq mühitinin vә özәl sektorun
inkişafı, ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyinin tәminatı,
büdcә öhdәliyinә dair tapşırıqların yerinә yetirilmәsi istiqamәtindә üzәrinә düşәn vәzifәlәrin icrasını daha sәmәrәli şәkildә vә sürәtlә hәyata keçirәcәklәr.
Bir sözlә, gömrük әmәkdaşları bu vәzifәlәrin
reallığa çevrilmәsinin tәminatçısı olacaq, Dövlәt
Gömrük Komitәsinin şәxsi heyәti milli dövlәtçiliyimizin daha da möhkәmlәndirilmәsi, doğma Vәtәnin iqtisadi suverenliyi vә tәhlükәsizliyi naminә
gömrük xidmәti qarşısında qoyulan vәzifәlәrin
layiqincә yerinә yetirilmәsi üçün bundan sonra da
qüvvә vә bacarığını әsirgәmәyәcәkdir.
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin yaradılmasının 30 illiyi münasibәtilә bütün gömrük әmәkdaşlarını tәbrik edir, onlara cansağlığı vә işlәrindә daim uğurlar arzulayıram!
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Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının
yaradılmasının 30-cu ildönümü qeyd olunub

Dövlət Gömrük
Komitəsinin şəhid
əməkdaşı Ülvi Hacıyevin
xatirəsi anılıb
30 yanvar - gömrük orqanlarının yaradılmasının 30-cu ildönümü vә gömrük әmәkdaşlarının peşә bayramı günündә Dövlәt Gömrük Komitәsinin şәhid әmәkdaşı Ülvi Hacıyevin xatirәsi anılıb.

Yanvarın 30-da Dövlәt Gömrük Komitәsindә Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanlarının yaradılmasının 30-cu ildönümü
vә gömrük әmәkdaşlarının peşә bayramı
münasibәtilә tәntәnәli mәrasim keçirilib.

Yubiley tәdbirindә Azәrbaycanda sәfәrdә olan
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Baş katibi Kunio
Mikuriya da iştirak edib.
Mәrasimdәn öncә ÜGT-nin Baş katibi Kunio
Mikuriya vә Dövlәt Gömrük Komitәsinin әmәkdaşları Fәxri xiyabana gәlәrәk xalqımızın ümummilli
lideri, müasir müstәqil Azәrbaycan dövlәtinin memarı vә qurucusu Heydәr Əliyevin xatirәsini ehtiramla
yad edib, mәzarı önünә әklil qoyublar. Görkәmli oftalmoloq alim, akademik Zәrifә xanım Əliyevanın da
xatirәsi anılıb, mәzarı üzәrinә tәr çiçәklәr düzülüb.
Sonra Şәhidlәr xiyabanında Azәrbaycanın müstәqilliyi vә әrazi bütövlüyü uğrunda mübarizәdә canlarından keçәn qәhrәman Vәtәn övladlarının xatirәsi
anılıb, "Əbәdi mәşәl" abidәsinin önünә әklil qoyulub.
Dövlәt Gömrük Komitәsindә keçirilәn yubiley
mәrasimini Komitә sәdri, gömrük xidmәti generalpolkovniki Sәfәr Mehdiyev açıq elan etdikdәn sonra
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Himni sәslәnib.
Mәrasimdә çıxış edәn DGK sәdri Sәfәr Mehdiyev
tәdbirin ali qonağı ÜGT-nin Baş katibi Kunio Mikuriyanı vә gömrük әmәkdaşlarını salamlayaraq, onları
Beynәlxalq Gömrük Günü vә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin yaradılmasının 30
illiyi münasibәtilә tәbrik edib, fәaliyyәtlәrindә uğurlar arzulayıb.
Komitә sәdri vurğulayıb ki, hәr il yanvarın 30-u
Azәrbaycanda gömrükçülәrin peşә bayramı günü kimi qeyd edilir, lakin ikinci ildir peşә bayramını әvvәlkilәrdәn fәrqli şәraitdә - qalib ölkәnin gömrük әmәkdaşları olaraq qeyd edirik. Eyni zamanda, builki peşә
bayramı müstәqil Azәrbaycanın gömrük xidmәtinin
yaradılmasının 30-cu ildönümünә tәsadüf edir.
"Müstәqil Azәrbaycan gömrüyü demәk olar ki,
dövlәt müstәqilliyimizlә hәmyaşıddır", - deyә Sәfәr
Mehdiyev diqqәtә çatdırıb ki, Dövlәt Gömrük Komitәsi dövlәt müstәqilliyinin bәrpasından üç ay sonra 1992-ci il yanvarın 30-da yaradılıb. O zaman dövlәt
quruculuğu sahәsindә tәxirәsalınmaz vәzifәlәrdәn biri dә ölkәnin iqtisadi maraqlarının vә mәnafelәrinin
qorunması, sәmәrәli xarici-iqtisadi fәaliyyәt vә idxalixrac әmәliyyatlarına dövlәt nәzarәt sisteminin yaradılması, sәrhәdlәrin iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin
edilmәsi idi. Qısa zaman kәsiyindә ölkәnin milli
gömrük xidmәtinin yaradılması vә formalaşdırılması
bütün kәskinliyi ilә qarşıda dururdu.
Hәmin illәrdә Dövlәt Gömrük Komitәsi yaradılsa
da, lakin mürәkkәb ictimai-siyasi vәziyyәt gömrük
orqanlarının formalaşmasına imkan vermәdi. Yalnız
ümummilli lider Heydәr Əliyevin yenidәn hakimiyyәtә qayıdışından sonra bütün sahәlәrdә olduğu kimi,
gömrük sistemindә dә islahatlar aparıldı, Dövlәt
Gömrük Komitәsinin fәaliyyәtindә ciddi dönüş yarandı. Dahi rәhbәr Azәrbaycanın iqtisadi tәhlükәsizliyinin qorunmasının vә daha da möhkәmlәndirilmәsinin әsas istiqamәtlәrindәn birini mәhz müstәqil vә
yüksәk sәviyyәli gömrük xidmәtinin yaradılmasında
görürdü. Mәhz Heydәr Əliyevin uzaqgörәn siyasәti,

gömrük sisteminin formalaşması üçün verdiyi dәyәrli
tövsiyәlәr vә bu qurumun modernlәşmәsinә yönәlәn
iqtisadi siyasәti nәticәsindә bu gün Azәrbaycanda
dünya standartlarına uyğun gömrük xidmәti formalaşıb.
Sәfәr Mehdiyev qeyd edib ki, indi dünyada xüsusilә gәnc dövlәtlәrin real müstәqillik tәşәbbüslәri vә
müstәqilliyi möhkәmlәndirmәk sәylәri çox aktualdır.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dә bildirdiyi
kimi, "müstәqillik bizim әn böyük sәrvәtimiz, әn böyük dәyәrimizdir". Dövlәt başçısının işlәtdiyi daha
bir ifadә var ki, Azәrbaycan heç vaxt indiki kimi güclü olmayıb. Mәhz güclü vә müstәqil Azәrbaycan
dövlәtinin başçısı, Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi altında rәşadәtli Ordumuz 30
ilә yaxın işğal altında olan әrazilәrimizi 44 günlük
müharibә әrzindә azad etdi, Qarabağ hәsrәtinә son
qoydu."Bu sevinci, bu qüruru bizә yaşatdıqları üçün
bir daha 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", - deyә Dövlәt
Gömrük Komitәsinin sәdri söylәyib.
Vurğulanıb ki, 2020-ci ildә qazanılan bu zәfәr
Azәrbaycan tarixinә qızıl hәrflәrlә yazılıb. Dövlәt
başçısının, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın Vәtәn müharibәsinә qәdәr vә müharibә
dövründә hәyata keçirdiklәri siyasәt hazırda işğaldan
azad olunan әrazilәrimizdә aparılan quruculuq, abadlıq işlәri ilә uğurla davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev hәr bir sahәdә olduğu kimi, gömrük sisteminin dә bütün istiqamәtlәr üzrә daha da tәkmillәşdirilmәsi işini daim diqqәt mәrkәzindә
saxlayır vә bunun nәticәsidir ki, son illәr Azәrbaycan
gömrük xidmәti dinamik inkişaf edir, yeni, müasir
layihәlәr hәyata keçirmәklә beynәlxalq standartlara
cavab verәn nümunәvi tәşkilat kimi inamla irәlilәyir.
DGK sәdri Sәfәr Mehdiyev bildirib ki, Azәrbaycan gömrük xidmәti öz fәaliyyәtindә informasiyakommunikasiya texnologiyalarının tәtbiqinә xüsusi
önәm verәrәk bu sahәdә köklü islahatlar aparıb.
Gömrük sistemindә şәffaflığın tәmin olunması, idarәçiliyin tәkmillәşdirilmәsi, elektron xidmәtlәrin sayının artırılması vә digәr sahәlәrdә islahatların әhatә
dairәsi genişlәndirilib. Bu islahatlar xidmәt mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsindә, xarici ticarәt iştirakçılarında könüllü riayәt prinsiplәrinin formalaşdırılmasında
vә beynәlxalq ticarәtin asanlaşdırılmasında әhәmiy-

yәtli rol oynayıb.
Mәlumat verilib ki, 2021-ci il әrzindә
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilәn kompleks
tәdbirlәr nәticәsindә, ümumilikdә 3 ton 43 kiloqramdan çox narkotik vasitәlәr, psixotrop
maddәlәr vә onların prekursorları qanunsuz
dövriyyәdәn götürülüb.
Ötәn illәrdә olduğu kimi, 2021-ci ildә dә
Dövlәt Gömrük Komitәsinin ölkә üzrә illik
büdcә daxilolmalarında xüsusi çәkisi artıb vә
qanunla müәyyәn olunan illik büdcә öhdәliyinin artıqlaması ilә yerinә yetirilmәsinә nail
olunub. Ötәn il Dövlәt Gömrük Komitәsi
üçün nәzәrdә tutulan 3 milyard 900 milyon
manat proqnoza qarşı 4 milyard 342 milyon
967 min manat gömrük ödәnişlәrinin toplanaraq dövlәt büdcәsinә köçürülmәsi tәmin edilib vә büdcә öhdәliyinә 111,36 faiz әmәl olunub.
Daha sonra tәdbirdә çıxış edәn Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Baş katibi Kuniyo Mikuriya gömrük әmәkdaşlarını peşә
bayramı münasibәtilә tәbrik edib vә ÜGT-nin
üzv dövlәtlәri tәrәfindәn Azәrbaycan gömrüyünün 30 illik fәaliyyәtinin yüksәk qiymәtlәndirildiyini diqqәtә çatdırıb. Baş katib ÜGTnin "sәrhәdlәr ayırır, gömrük birlәşdirir" devizinin Azәrbaycan gömrük xidmәti tәrәfindәn
uğurla yerinә yetirildiyini bildirib.
Kunio Mikuriya potensialın güclәndirilmәsi istiqamәtindә Azәrbaycan gömrüyünün
mühüm nailiyyәtlәr әldә etdiyini, bu sahәdә
әldә edilәn bilik vә bacarıqları ölkә hüdudlarından kәnara çıxarmağa nail olduğunu vurğulayıb.
Beynәlxalq әmәkdaşlıq istiqamәtindә Azәrbaycan
gömrük orqanlarının sәmәrәli fәaliyyәtindәn danışan
Baş katib ÜGT-nin әn mötәbәr tәdbirlәrindәn olan İnformasiya Texnologiyaları konfrans vә sәrgisinin,
ABŞ-ın Narkotiklәrlә Mübarizә Administrasiyası ilә
birlikdә Narkotiklәrlә Mübarizә üzrә 36-cı konfransın Bakıda keçirilmәsinin bunun bariz nümunәsi
olduğunu bildirib. Kunio Mikuriya 2 il әrzindә ÜGTnin Avropa regionuna sәdrlik etmәsini, tәşkilatın Siyasi Komissiyasına üzvlüyünü dә DGK-nın beynәlxalq gömrük ailәsindә qazandığı nüfuzun vә etimadın nümunәsi kimi qiymәtlәndirib.
Tәdbirdә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Bakı
şәhәrindә yerlәşәn Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә
Avropa Regional Ofisinin rәhbәri Eser Çengel, Rusiya Federasiyasının ölkәmizdәki sәfirliyinin gömrük
mәsәlәlәri üzrә müşaviri Georgiy Pesçanskix çıxış
edәrәk Azәrbaycan gömrüyünün fәaliyyәtindәn
mәmnunluqla bәhs edib vә yubiley münasibәtilә tәbriklәrini çatdırıblar.
Daha sonra mәrasimdә çıxış edәn veteran gömrükçülәr gömrük oranlarının yaradılması vә fәaliyyәti
ilә bağlı fikirlәrini bölüşüblәr.
Tәdbirdә müxtәlif ölkәlәrin gömrük orqanları
rәhbәrlәrinin Azәrbaycan gömrüyünün 30 illik yubileyi ilә bağlı tәbrik mesajları, gömrük orqanlarının
fәaliyyәtinә dair sәnәdli film nümayiş etdirilib.
Mәrasimdә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Gömrük Komitәsi ilә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı arasında әmәkdaşlığın inkişafında xidmәtlәrinә
görә Azәrbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Sәrәncamına әsasәn "Dostluq" ordeni ilә tәltif
edilәn ÜGT Baş katibi Kunio Mikuriyaya ali mükafat
tәqdim olunub.
Eyni zamanda, Kunio Mikuriya "Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin 30 illiyi
(1992–2022)" Azәrbaycan Respublikasının yubiley
medalı ilә tәltif edilib.
Mәrasim çәrçivәsindә Dövlәt Gömrük Komitәsinin xidmәtdә fәrqlәnәn bir qrup әmәkdaşına "Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin 30
illiyi (1992-2022)" Azәrbaycan Respublikasının yubiley medalları, Ümümdünya Gömrük Tәşkilatının
sertifikatları verilib.
Yubiley mәrasiminin sonunda tәdbir iştirakçıları
adından Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevә müraciәt qәbul olunub.

Azərbaycan və İran gömrükçüləri arasında görüş keçirilib
Fevralın 2-dә Azәrbaycan Respublikasının Astara şәhәrindә İran vә Azәrbaycan
gömrük xidmәtlәrini tәmsil edәn nümayәndә heyәtlәri arasında görüş keçirilib.
Azәrbaycan nümayәndә heyәtinә Dövlәt Gömrük Komitәsi Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin
rәisi Pәrviz Rәhimov, İran nümayәndә heyәtinә
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Astara gömrük keçid mәntәqәsinin rәisi Sәid Nadiri
rәhbәrlik edib.
Görüşdә iki ölkә arasında münasibәtlәrdәn, iqtisadi әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsi vә ticarәtin artması müzakirә olunub. Hәr iki tәrәf nәqliyyat vasitәlәrinin keçidindә yarana bilәcәk hәr hansı problemin
dәrhal aradan qaldırılmasının zәruriliyini vurğulayıblar.
Tәrәflәr beynәlxalq ticarәtin asan vә sürәtli şәkil-
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dә aparılmasını, elәcә dә nәqliyyat vasitәlәrinin
gömrük sәrhәdindәn sürәtli vә maneәsiz keçidini tәmin etmәk mәqsәdilә gömrük orqanlarının gördüyü
işlәri vә bu istiqamәtdә әmәkdaşlığın perspektivlәrini müzakirә ediblәr. Elәcә dә, iki ölkә sәrhәdindә
yeganә avtomobil körpüsündәn keçәn yük maşınlarının sayının mümkün olduğu qәdәr artırılmasının
vacibliyi qeyd edilib.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi
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Anım mәrasimindә şәhidin ailә üzvlәri vә yaxınları, Dövlәt Gömrük Komitәsinin aidiyyәti strukturlarının rәhbәrlәri,
tanınmış sәnәtçilәr, döyüş vә iş yoldaşları,
tәhsil aldığı mәktәbin şagirdlәri iştirak
ediblәr.
Mәrasim Azәrbaycan Respublikası
Dövlәt Himninin sәslәndirilmәsi ilә başlanıb, sonra Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçәn Vәtәn övladlarının xatirәsi bir dәqiqәlik sükutla
yad edilib.
Mәrasimdә çıxış edәn millәt vәkili,
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Tibbi Xidmәt İdarәsinin Elmi Tәcrübi vә Tәdris
Mәrkәzinin rәisi Dr. Rәşad Mahmudov,
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Texnoloji
İnnovasiyalar vә Statistika Baş İdarәsinin
rәisi, gömrük xidmәti general-mayoru
Tәmkin Xәlilov, İnsan Resursları İdarәsinin rәisi Fәrhad Babayev, xalq şairi Vahid
Əziz, Azәrbaycan Respublikasının Xalq
artisti Fidan Hacıyeva, şәhid pilot Rәşad
Atakişiyevin hәyat yoldaşı Könül Atakişiyeva, şәhidin döyüş yoldaşları Müzәffәr
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә 44 günlük Vәtәn müharibәsindәki şanlı qәlәbәmizin әldә olunmasında
canlarından keçәn Vәtәn övladlarının
qәhrәmanlığından bәhs edib, onların xatirәsinin daim xalqımızın qәlbindә yaşayacağını
vurğulayıblar.
Gömrükçü kimi nümunәvi xidmәti ilә
seçilәn Ülvi Hacıyev 2020-ci ilin iyul ayında
baş verәn Tovuz döyüşlәrindәn sonra könüllü
olaraq ordu sıralarına yazılıb vә Vәtәn müharibәsinin ilk günlәrindә cәbhәyә yollanıb. Cәbrayıl, Xocavәnd, Füzuli, Hadrut uğrunda gedәn döyüşlәrdә qәhrәmanlıq göstәrib vә oktyabrın 18-dә şәhidlik zirvәsinә ucalıb.
Qeyd edәk ki, gömrük әmәkdaşlarının peşә
bayramı günündә “Azәrbaycan Respublikası
Dövlәt Gömrük Komitәsinin 30 illiyi (19922022)” Azәrbaycan Respublikasının yubiley
medalı ilә tәltif edilәnlәr sırasında şәhid Ülvi
Hacıyev dә var. Mәrasim zamanı medal şәhidin atası Şirin Hacıyevә tәqdim olunub.

Mәrasimdә Ülvi Hacıyevә hәsr olunan
mahnı ifa olunub, 6 nömrәli mәktәb-liseyin şәhidin adını daşıyan 4c sinif şagirdlәri Fәttah
Babayev vә Aydan Əsәdullayeva şeirlәr sәslәndiriblәr, elәcә dә şәhidin hәyatından vә döyüş yolundan bәhs edәn videoçarxlar nümayiş
etdirilib.
Şәhidin anası Hәmidә Qurbanova çıxış
edәrk Ülvi ilә bağlı xatirәlәrini bölüşüb vә tәşkilatçılara ailәsi adından minnәtdarlığını bildirib.
Onu da qeyd edәk ki, şәhid Ülvi Hacıyev
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti İlham
Əliyevin sәrәncamları ilә ölümündәn sonra
“Vәtәn uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına
görә”, “Cәbrayılın azad olunmasına görә” vә
“Xocavәndin azad olunmasına görә” medalları ilә tәltif edilib.

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Belarus
Respublikasının ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb
Fevralın 4-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev Belarus Respublikasının Azәrbaycandakı fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri
Andrey Ravkov ilә görüşüb.
Sәfәr Mehdiyev Azәrbaycanla Belarus
arasında sağlam tәmәllәr üzәrindә qurulan
münasibәtlәrin formalaşmasında hәr iki
ölkәnin prezidentlәrinin fәaliyyәtini xüsusi
vurğulayaraq qarşılıqlı әmәkdaşlıq münasibәtlәrinin sәviyyәsindәn mәmnunluğunu
bildirib, әlaqәlәrin bundan sonra da inkişaf edәcәyinә әminliyini ifadә edib.
Azәrbaycanın Belarusla gömrük sahәsindә
dә qarşılıqlı әmәkdaşlıq әlaqәlәrindәn razılığını
bildirәn Komitә sәdri bu әlaqәlәrin daha da genişlәndirilmәsinin vacibliyini vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә
Azәrbaycanda gömrük işinin sәmәrәli tәşkili istiqamәtindә hәyata keçirilәn islahatlar barәdә
mәlumat verәn Sәfәr Mehdiyev tәtbiq edilәn
yeniliklәrin beynәlxalq ticarәtin tәhlükәsiz,
asan vә sürәtli şәkildә reallaşdırılmasına, gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsinә şәrait
yaratdığını bildirib.
Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә ölkә-

mizin gömrük sistemindә aparılan islahatları
yüksәk qiymәtlәndirәn Belarusun ölkәmizdәki
fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri Andrey Ravkov
iki dost ölkә arasında bütün sahәlәrdә, o cümlәdәn gömrük sahәsindә әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsinin vacibliyini vurğulayıb, qarşılıqlı
fәaliyyәtin, tәcrübә mübadilәsinin әhәmiyyәtini
önә çәkib.
Görüşdә, eyni zamanda, qarşılıqlı maraq
doğuran bәzi mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb, birgә әmәkdaşlığın perspektivlәri
müzakirә olunub.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Dövlət Gömrük Komitəsinin
rəsmi veb-saytı yenilənib
İnformasiya texnologiyalarının sürәtlә inkişaf etdiyi bir dövrdә mәlumatların
әlçatanlığını, istifadәçilәrin rahatlığını
tәmin etmәk vә müasir tәlәblәrә uyğunlaşdırmaq mәqsәdilә Dövlәt Gömrük Komitәsinin rәsmi veb-saytı yenilәnib.
Yeni sayt Dövlәt Gömrük Komitәsinin rәsmi internet resursu olmaqla yanaşı, xarici iqtisadi fәaliyyәt iştirakçıları üçün portal rolunu da
oynayacaq. “customs.gov.az” veb-saytı Komi-
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tәnin fәaliyyәt istiqamәtlәri haqqında mәlumatların, mövcud vә yeni qanunvericilik aktlarının,
Komitәnin tәqdim etdiyi elektron xidmәtlәrin
vә yeniliklәrin ictimaiyyәtin diqqәtinә çatdırılmasını tәmin edәcәk. Azәrbaycan vә ingilis dillәrindә fәaliyyәt göstәrәcәk yeni saytın mobil
versiyası da yaradılıb.
Müasir üslubda dizaynı ilә diqqәti cәlb edәn
saytda DGK tәrәfindәn göstәrilәn elektron xidmәtlәr, bu xidmәtlәr barәdә tәlimatlar, statistika,
xәbәrlәr, müraciәtlәr vә s. alt bölmәlәr tәqdim
edilir.
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