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LAYİHƏNİN BAŞLANMASI 
 

“Ümumi Tranzit Proseduru Konvensiyası, Mallarla Ticarətdə 
Sənədləşmənin Sadələşdirilməsi Konvensiyası və Yeni 
Kompüterləşdirilmiş Tranzit Sisteminə (YKTS) qoşulmaq 
prosesində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 
Komitəsinə Dəstək” tvinninq layihəsi rəsmi olaraq 1 iyun 
2020-ci il tarixində fəaliyyətə başlamışdır. 
Layihənin müddəti 15 ay, büdcəsi 1 milyon avro təşkil edir. 
Üzv Dövlətin Tvinninq layihəsini həyata keçirən tərəfdaşı 
maliyyə və inzibati məsələlərdə Studiare Sviluppo 
(səlahiyyətli orqan olaraq) tərəfindən dəstəklənən İtaliya 
Gömrük və İnhisar Agentliyidir. 
Layihənin ümumi məqsədi Azərbaycanın mövcud Aİ gömrük 
sistemləri ilə əlaqəsini asanlaşdırmaq və Aİ ilə Azərbaycan 
arasında ticarətin asanlaşdırılması məqsədilə 
sadələşdirmələr təmin etməkdir. 
Layihənin xüsusi məqsədi Azərbaycan Respublikasının 
Mallarla Ticarətdə Sənədləşmənin Sadələşdirilməsi haqqında 
20 may 1987-ci il tarixli Konvensiyaya, 20 may 1987-ci il tarixli 
Ümumi Tranzit Konvensiyasına (CTC) qoşulmasını və Yeni 
Kompüterləşdirilmiş Tranzit Sisteminin həyata keçirilməsinə 
hazırlıq prosesini dəstəkləmək məqsədilə müvafiq hüquqi, 
inzibati və texniki mühitin yaradılmasında Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinə kömək etməkdir. 

 

 

İlk Rüblük Hesabat və 1-ci iş planının təsdiqlənməsi 
məqsədilə Rəhbər Komitənin ilk görüşü 4 sentyabr 
tarixində keçirilmişdir. 
Görüş Üzv Dövlətin və Benefisiar ölkənin layihə 
Rəhbərləri və Rezident Tvinninq Məsləhətçisi və onun 
tərəfdaşı, Studiare Sviluppo tərəfindən Layihə meneceri, 
Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin 
layihə üzrə meneceri, İN-nin nümayəndəsi, hər iki gömrük 
idarələrinin komponent rəhbərləri və assistentlərin 
iştirakı ilə baş tutmuşdur. 

 
 

LAYİHƏNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ 

 
 

LAYİHƏNİN HAZIRLIQ PROSESİ 
 

 COVID pandemiyasının layihənin hazırlanması 
mərhələsindəki təsirinə baxmayaraq ilk iş planı 
Benefisiarla birlikdə distant şəkildə 
hazırlanmışdır. 

Həmçinin, Benefisiar tərəfindən ofis məkanının 
müəyyənləşdirilməsi, kompüterlərin, internet 
şəbəkəsinin, telefonların, surətçıxarma aparatı, 
printer və skanerin və tvinninq layihəsinin işçi 
qrupuna lazım olan bütün imkanların təchiz 
edilməsi prosesi başlamış, hər iki assistentin 
seçim prosesi də distant formada aparılmışdır.         

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

FƏALİYYƏTİN BAŞLANMASI 

 

 
 
 

 

Azərbaycanda tranzit sektorunun qanunvericilik səviyyəsində 
qiymətləndirməsindən ibarət olan ilk fəaliyyət iş planında 
nəzərdə tutulan qaydada sentyabrın 7-də baş tutmuşdur, daha 
sonra bu prosses Tranzit prosedurlarının və DGK-nın müvafiq 
İT sisteminin (MÖVCUD VƏZİYYƏT) qiymətləndirilməsi ilə 
izlənilmiş və hazırda tvinninq layihəsinin əsas inkişaf 
istiqamətlərini əks etdirən tranzit gömrük proseduru ilə 
əlaqədar olaraq DGK-nın təhlili ilə davam etdirilir. 
Hazırda fəaliyyətlər mütəxəssislərin missiyalarının ölkədə 
ənənəvi şəkildə davam etdirilməsini gözləyərək distant şəkildə 
həyata keçirilir. 
Tvinninq layihəsinin uğurlu prinsipləri və metodları ilə 
ziddiyyət təşkil edən fəaliyyətlərin virtuallaşdırılmasına əlavə 
olaraq, mütəxəssislər Azərbaycanda və Aİ-də tranzit sahəsində 
istifadə olunan prosedurları real vaxt ərzində nümayiş 
etdirməklə həm iştirakçı sayını artıraraq, həm də interaktiv 
sessiyalara yer verərək rəqəmsal platformanın səmərəli 
istifadəsini maksimum dərəcədə artırmağa çalışırlar.  
 
 

 

Layihənin işçi qrupu 
Antonio Lo Parco – RTM – email: antonio.loparco@adm.gov.it  
Fatima Jafarova – RTM Assistenti – email: jafarovafatima@gmail.com  
Nurana Rzayeva – Dil üzrə Assistent. – email: nurana0001@gmail.com  
Telefon: +994 50 6244071 
Ünvan: Dövlət Gömrük Komitəsi, İnşaatçılar pr. 2 – Bakı şəhəri, 
Azərbaycan, AZ1073 

 

 
 

RTM-NİN GƏLİŞİ 
 

RTM Bakıya sentyabrın 14-də gəlmişdir və ölkədə 
qüvvədə olan sağlamlıq qaydalarına uyğun 
olaraq Tvinninq ofisində tapşırığı üzrə fəaliyyətə 
başlamazdan əvvəl karantin rejiminə cəlb 
olunmuşdur. 
16 sentyabr tarixində Avropa Birliyinin 
Azərbaycandakı Nümayəndəliyi fərqli yanaşma 
və tətbiqetmə təcrübələrini öyrənmək 
məqsədilə Azərbaycanda hazırda davam edən və 
başlamağa hazırlaşan tvinninq layihələrinin 
bütün RTM-ləri ilə görüş keçirmiş (bu günə qədər 
yalnız üç RTM ölkədədir) və hər kəsə 
Azərbaycanda yaşamaq və işləmək üçün lazım 
olan bütün məlumatları özündə birləşdirən 
“RTM Welcome Pack” göndərmədən əvvəl 
ünsiyyət qurma fürsəti yaratmışdır. 

 

 
Layihə Aİ tərəfindən maliyyələşdirilir 

 

 

  

  
“Bu nəşrin məzmunu yalnız Tvinning layihəsinin RTM-i Antonio Lo Parconun məsuliyyətidir 

və heç bir şəkildə Avropa İttifaqının mövqeyini əks etdirmir “ 
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