Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və
Türkiyə Cümhuriyyəti Baş Bakanlıq Gömrük Müstəşarlığı arasında
narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, prekursorların, silah və
sursatların qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsində keçirilən iclasın
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30 aprel 2010-cu il

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Sədr müavini cənab
Əsgər Abdullayev və Türkiyə Cümhuriyyəti Baş Bakanlıq Gömrük
Müstəşarlığının Müstəşar yardımçısı cənab Arslan Günler ilə 29.03.2010 və
07.04.2010-cu il tarixləri arasında “SİPƏR-2” şərti adlı əməliyyat planının 9-cu
bəndinə müvafiq olaraq keçirilmiş tədbirlərin nəticəsi ilə bağlı müzakirələr
qarşılıqlı dostluq şəraitində aparılmış və qaçaqmalçılıqla mübarizə aparılması
istiqamətlərində belə tədbirlərin keçirilməsinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini
bir daha sübut etmişdir.
30 aprel 2010-cu il tarixdə Naxçıvan şəhərində Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsinin və Türkiyə Cümhuriyyəti Baş Bakanlıq Gömrük
Müstəşarlığının nümayəndələri arasında keçirilən görüşdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Sədri gömrük xidməti general-leytenantı
Asəf Məmmədov çıxış edərək Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal
Atatürkün “Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir” və bu gün Türk
və Azərbaycan xalqlarının milli şüarına çevrilmiş Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin “Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir” ifadələrini dilə gətirmiş,
iki qardaş ölkə arasında qarşılıqlı münasibətlərin sarsılmaz təməllər üzərində
qurulduğunu diqqətə çatdırmışdır.Məhz böyük Atatürkün ciddi təkidləri
nəticəsində Naxçıvan Qars və Moskva müqavilələrini imzalayan dövlətlər
tərəfindən Azərbaycan torpağı kimi qəbul olunmuş, onun uzaqgörənliyi sayəsində
Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan Vilayəti yaradılmışdır. Mustafa Kamal Paşa
Naxçıvanla bağlı fikirlərini belə ifadə etmişdir: “Azərbaycana bağlı Naxçıvan
Vilayəti qardaş Türkiyə ilə 11 kilometrlik sərhəddə olan türk yurdudur. Naxçıvan
türk dünyasının qapısıdır, onu qorumaq lazımdır”.
Naxçıvanın ağır və dözülməz illərində Muxtar Respublika Ali Məclisinin
Sədri işləyən Ulu Öndər Heydər Əliyevin blokadanın ağır fəsadlarının aradan
qaldırılması yönündə əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də tarixi TürkiyəAzərbaycan, Naxçıvan birliyinin gündəmə gətirilməsi, əlaqələrin bərpası və
ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi olmuşdur. Azərbaycanla Türkiyə
arasında, Sədərək rayonu ərazisində Araz çayı üzərində salınmış körpünün, 28
may 1992-ci il tarixdə “Ümüd Körpüsü”nün açılışı olmuşdur. Ulu öndər Heydər
Əliyev “Ümüd Körpüsü”nün açılış mərasimində demişdir: “70 ildən artıq idi ki,
biz bu günü gözləyirdik və arzularımız həyata keçdi. Bu həqiqətən də bizim ümid
və arzularımızın körpüsüdür və türk dünyasına pəncərə açmağa kömək edəcəkdir”.
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Asəf Məmmədov qeyd etmişdir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev “Ümüd
Körpüsü”nün Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi,
mədəni, sosial əlaqələrin genişlənməsinə və inkişaf etməsinə, qardaş xalqların birbirinə yaxınlaşmasına xidmət etdiyini nəzərə alaraq, 9 iyun 1992-ci il tarixli
qərarla Sədərək-Dilucu körpüsünü Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan
Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında rəsmi sərhəd keçid qapısı
elan etmişdir. Fəaliyyət göstərdiyi dövrdə bu körpü iki qardaş xalqı bir-birinə daha
sıx birləşdirməklə yanaşı, hər iki xalgin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına da
böyük töhfə vermişdir.
Komitə Sədri son illər Muxtar Respublika gömrük sisteminin dinamik
inkişaf ahənginə uyğun olaraq sürətlə yeniləşdiyini diqqətə çatdırmışdır. Qeyd
olunmuşdur ki, Ümummilli liderimizin layiqli davamçısı, ölkə başçısı cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında və Ali Məclisin Sədri cənab Vasif Talıbovun
təşəbbüskarlığı sayəsində Muxtar Respublikada geniş vüsət alan abadlıq,
quruculuq işlərindən Sədərək Gömrük İdarəsinə də pay düşmüş, 2005-ci ildə bu
sərhəd keçid məntəqəsi yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. Bu tədbirlərin
davamı olaraq Sədərək Gömrük İdarəsi üçün daha müasir və modern sərhəd keçid
kompleksinin tikilişi nəzərdə tutulmuşdur.
Asəf Məmmədov Türk dünyasının birlik və bərabərliyində bölgənin
əhəmiyyətindən danışaraq, 2009-cu ilin oktyabr ayının 2-3-də Naxçıvanda türkdilli
ölkələrin dövlət başçılarının IX zirvə görüşü keçirildiyini və sammitin türk xalqları
arasındakı mədəni və iqtisadi əlaqələri dərinləşdirmək, qarşılıqlı əməkdaşlığı
artırmaq, ortaq tarixi, milli-mənəvi ortaq dəyərləri öyrənmək, qorumaq və təbliğ
etmək, türkdilli ölkələrin beynəlxalq sülh və sabitliyə xidmət edən müsbət
fəaliyyətlərini artırmaq, ölkələrin yerləşdiyi coğrafiyanı əməkdaşlıq, sabitlik və
sülh bölgəsinə çevirmək, onların beynəlxalq siyasi arenada ortaq maraqlardan çıxış
etməsini təmin etmək baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu xüsusilə
vurğulamışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası gömrük orqanlarının qonşu dövlətin müvafiq
orqanları ilə əməkdaşlığından da söz açan Komitə sədri bu sahədə bir sıra işlər
görüldüyünü də vurğulamışdır. Sonda Asəf Məmmədov bu gün keçirilən görüşün
əməkdaşlığın gələcək dövrdə də davam etdirilməsi üçün əsas yaratdığını
vurğulamışdır.
Cənab Arslan Günler iki ölkənin gömrük orqanları arasında narkotik
vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının, silah və sursatların
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı birgə mübarizədə əməkdaşlığın gələcək
perspektivlərinə toxunmuş və qeyd etmişdir ki, gələcəkdə də bu işlərin davamlı
aparılması qarşılıqlı münasibətlərin daha da genişləndirilməsi baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Cənab Əsgər Abdullayev gömrük qanunvericiliyinin pozulmasının ölkələrin
iqtisadi, vergi və ictimai maraqlarına ziyan vurduğunu, narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin, onların prekursorlarının və silahların qanunsuz
dövriyyəsinin xalqların təhlükəsiz yaşam tərzinə və eləcə də insanların
sağlamlığına mənfi təsir göstərdiyini vurğulamış, eləcə də Türkiyə Cümhuriyyəti
və Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən imzalanmış,

3

əməkdaşlığın və qarşılıqlı yardımın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə
istiqamətlənmiş “SİPƏR-2” şərti adlı əməliyyat planının bəndlərinə müvafiq
olaraq hazırıq tədbirləri çərçivəsində bir sıra işlər görüldüyünü qeyd etmişdir. Belə
ki, konkret istiqamət və buraxılış məntəqələri üzrə xidmət aparacaq əməkdaşlardan
ibarət operativ mobil qruplar yaradılmış və gömrük nəzarətinin səmərəli aparılması
məqsədi ilə həmin qruplar əlavə texniki vasitələrlə təmin edilmişdir. Yaradılmış
operativ qrupların tərkibi instruktor kinoloqlarla gücləndirilmişdir.
Həmçinin çıxış zamanı, Cənab Əsgər Abdullayev narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin, onların
prekursorlarının və silahların qanunsuz
dövriyyəsinin aşkar edilməsi istiqamətində əməkdaşlığın gücləndirilməsi və
əməliyyat tədbirlərinin effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə hər iki ölkənin
gömrük orqanlarının əməliyyat idarələrinin əməkdaşları üçün birgə treninqlərin
keçirilməsinin və illik tədris proqramlarının hazırlanmasının zəruri olduğunu
vurğulamışdır.
Sonda Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük
Sahəsində Hüquqpozmalara qarşı Mübarizə şöbəsinin rəisi Vüsal Həsənov çıxış
edərək narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının, silah
və sursatların qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə görülmüş işlər və bu
sahədə Türkiyə Respublikası gömrük orqanları ilə əməkdaşlıq barəsində məlumat
vermişdir.
Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq iclas nəticəsində aşağıdakı Qərarlar alındı:
1. 2009-2010-cu illər üçün narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və
onların prekursorlarının, silah və sursatın qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə
sahəsində Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyətinin gömrük orqanları
tərəfindən imzalanmış, əməkdaşlığın və qarşılıqlı yardımın səmərəliliyinin
yüksəldilməsinə istiqamətlənmiş təşkilati və təcrübi xarakterli planda nəzərdə
tutulmuş müddəaların həyata keçirilməsi davam etdirilsin.
2. Tədbirlər planının 6-cı bəndinin icrası ilə əlaqədar itlərin istifadə
effektivliyinin artırılmasında, itlərin saxlanması və qulluq edilməsi qaydalarında,
təlim, məşq və xidməti itlərin praktiki tətbiqində əldə edilmiş qabaqcıl, nümunəvi
təcrübə ümumiləşdirilərək hər iki ölkənin gömrük orqanlarının kinoloji xidmətləri
arasında qarşılıqlı olaraq mübadilə edilsin.
3. Gömrük nəzarətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə xidmət edən X-ray
aparatlarının effektiv istifadəsinə dair nəzəri və təcrübi biliklərin qarşılıqlı
mübadiləsi aparılsın.
4. Tədbirlər planının 7-ci bəndinin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyətinin gömrük sərhədindən narkotik
vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının, silah və sursatların
keçirilməsi ilə məşğul olan şəxslər, onların bu məqsədlə istifadə etdiyi nəqliyyat
vasitələri və mallar haqqında, regional əməkdaşlıq çərçivəsində, qarşılıqlı ciddi
əməliyyat məlumatları ilə bağlı mübadilə aparılsın və müvafiq iş aparılaraq
aşağıdakılar müəyyən edilsin:
- narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının, silah
və sursatların qaçaqmalçılıq yolu ilə əsas daşınma marşrutlarının müəyyən
edilməsi məqsədi ilə birbaşa informasiya mübadiləsinin təşkil edilməsi;
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- Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyətinin gömrük
sərhədindən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının
keçirilməsini təşkil edən şəxslər barəsində qabaqlayıcı məlumat mübadiləsinin
təşkil edilməsi;
- Narkotik vasitələrin, psixatrop maddələrin və onların prekursorlarının,
silah və sursatların qanunsuz keçirilməsi ilə əlaqədar yeni metodlar, istifadə olunan
gizli saxlanc yerləri barədə məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi.
5. Tədbirlər planının 8-ci bəndinin icrası ilə əlaqədar, Azərbaycan
Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyətinin gömrük orqanlarının əməliyyat
idarələrinin əməkdaşları üçün ixtisaslarının artırılması və narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının, həmçinin silah və sursatlarının
qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar əməliyyat şəraitinin təhlili, transmilli cinayət
qruplarının, müxtəlif növ beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarının, habelə daha
hiyləgər gizlətmə üsullarının aşkar olunması istiqamətində nəzəri biliklərə
yiyələnmək məqsədilə treninqlər keçirilsin, illik proqramların və təcrübələrin
mübadiləsi aparılsın.
6. 2011-2012-ci illər üçün narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və
onların prekursorlarının, silah və sursatın qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə
sahəsində Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyətinin gömrük orqanları
arasında əməkdaşlığın və qarşılıqlı yardımın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə
istiqamətlənmiş təşkilati və təcrübi xarakterli yeni Tədbirlər Planı hazırlansın.
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