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Viza prosedurları sadələşdiril

2011-ci il Azərabaycanda rəsmi olaraq “Turizm ili” elan edilib. Bu
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2011-ci il aprelin 18-də Gömrük M

olunmuşdu. Birinci oxunuşdan sonra M

məcəllə 63 hissədən və 348 maddədən ibarətdir. 

infrastrukturunun modernləşdirilm

yaradılması, gömrük qanunvericiliyin

Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olma prosesini

etməsi gözlənilir. 

şdiriləcək 

smi olaraq “Turizm ili” elan edilib. Bununla əlaqədar olaraq,

ci ildə viza prosedurlarını sadələşdirmək məqsədi il

yun ayından qüvvədə olacaq. 

etibarən, Azərbaycana turizm məqsədilə gələn

tron viza almaq üçün müraciət edə biləcəklər.

Azərbaycan səfirliklərinə müraciət etməli olacaqlar

diplomatik nümayəndəliklərin internet səhifələrində

pasportların surəti, foto şəkil, dövlət rüsumunun ödənişini

dinin turizm olmasını sübut edən sənədlərin (yə

ri ilə birlikdə elektron olaraq təqdim etməlidirlər. 

rizələrə müraciət edildiyi gündən ən geci 15 gün

çıxış vizasının müddəti 30 gün olacaqdır. Onu da qeyd ed

olunmayaraq ayrıca sənəd şəklində veriləcəklər. Elektron

müraciət sənədləri  poçt vasitəsilə də Azərbaycan s

cəklər. 

elektron ərizə vermək imkanı yalnız turistlər üçün

lər vizanı Azərbaycan səfirliklərinə (ya da konsulluqları

rbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə (Heyd

lxalq Hava Limanı da daxil olmaqla) müraciət edərək əldə edə biləcəklər. 

Sazişi ilə əlaqədar yenilikər

əzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şəfəq və Asiman dəniz blokunun 

ənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında» Sazişin 5-ci əlavəsində qeyd olunmuş 

ı Hökumətinin təminatı və öhdəlikləri» hissəsini təsdiq edib. Bildirmək 

-cu ildə ARDNŞ və BP Exploration Operating Company Ltd arasında 

əsi 

Gömrük Məcəlləsi layihəsi Milli Məclisin ikinci oxunuş

Birinci oxunuşdan sonra Məcəllə yenidən işlənilmişdir. Hal hazırda, layih

ədən və 348 maddədən ibarətdir. Məcəllənin qəbul edilməsinin 

şdirilməsi, gömrük nəzarətinin gücləndirilməsi üçün

, gömrük qanunvericiliyinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması 

ına daxil olma prosesinin sürətləndirilməsi kimi

pg 1 of 4

dar olaraq, Milli Məclis 

di ilə qanun qəbul edib. 

n əcnəbilər  turizm 

. Bunun üçün turizm

li olacaqlar. Daha dəqiq desək, 

yerləşdirilmiş ərizə 

nişini təsdiq edən və 

əni, avia biletlər və 

n geci 15 gün ərzində baxılacaqdır. 

. Onu da qeyd edək ki, elektron 

Elektron ərizələrə alternativ 

rbaycan səfirliklərinə və ya 

r üçün mümkün olacaqdır. 

(ya da konsulluqlarına) gedib və 

(Heydər Əliyev adına 

ə Asiman dəniz blokunun 

əlavəsində qeyd olunmuş 

əsdiq edib. Bildirmək 

Exploration Operating Company Ltd arasında 

isin ikinci oxunuşunda müzakirə 

ırda, layihə şəklində olan 

əcəllənin qəbul edilməsinin gömrük

üçün əlverişli şəraitin 

ğunlaşdırılması və Azərbaycanın 

kimi məqsədlərə xidmət 



PwC Azerbaijan Times pg 2 of 4

Malta və Mərakeş arasında  ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair 

Sazışlərin müzakirəsi 

Azərbaycan və Mərakeş arasında Gəlirlər üzrə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair Sazişin 

müzakirəsinin birinci sessiyası  may 2011-ci ildə başlayacaqdır. 2011-ci ilin iyunun 7-9 isə 

Azərbaycan Mərakeşlə danışıqların  ikinci sessiasını keçirəcək. 

Sazişlər, Protokollar, Memorandumlar 

Azərbaycan və İordaniya arasında Ticarət Protokolu/Memorandumları imzalanmışdır 

12 aprel 2011-ci il tarixində, Azərbaycan və İordaiya arasında ticarət, iqtisadiyyat və informasiya 

texnologiyaları sahələrində əməkdaşlıq üzrə bir neçə sənəd imzalanmışdır. 

 Təhsil üzrə protokol 

 İnformasiya Rabitə  Texnologiyaları sahəsində qarşılıqlı anlaşma haqqında memorandum

 Kənd təsərrüfatı sahəsində Memorandum

 Gömrük işində yardım haqqında saziş

 Hava nəqliyyatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş

Azərbaycan, İran və Türkiyə arasında Urmiya Bəyannaməsi 

Azərbaycan, İran və Türkiyənin xarici işlər nazirləri 16 aprel 2011-ci ildə İranda Urmiya 

Bəyannaməsini təsdiq ediblər. Bəyannamədə iqtisadiyyatın inkişafı, turizm, elm və mədəniyyət 

sahələrində  əməkdaşlığın genişləndirilməsi, terrorizmə, insan alverinə və cinayətkarlığa qarşı 

mübarizə, regional və beynəlxalq təşkılatlarla əməkdaşlıq, münaqişələrin dövlətlərin ərazi bütövlüyü 

və sərhədlərin toxunulmazlığı çərçivəsində həlli və digər məsələlər əhatə olunmuşdur. 

Azərbaycan və Yunanıstan arasında imzalanmış Memorandum və Sazişlər 

AZPROMO (Azərbaycan İxrac və İnvestisiya Təşviqi Fondu) və HEPO (Yunanıstan Xarici Ticarət 

Təşkilatı) 2011-ci il aprelin 6-da Azərbaycan -Yunanıstan dördüncü biznes forumu çərçivəsində 

qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında Anlaşma memorandumu imzalayıblar. 

Bundan əlavə, apreldə 2011-ci ildə Azərbaycan və Yunanıstan arasında bir sıra digər saziş və 

memorandumlar imzalanmışdırlar: 

 ARDNŞ və DEPA (Yunanıstanın Dövlət Qaz Şirkəti) arasında qarşılıqlı anlaşma haqqında 

memorandum.

 Ətraf mühitin mühafizəsi sahasində əməkdaşlıq Sazişi 

 Dəniz Nəqliyyatı sahəsində əməkdaşlıq Sazişi 

 Elm, təhsil və mədəniyyət sahələrində 2011-2013 illər üçün əməkdaşlıq Sazişi 
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Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistan arasında Protokol imzalanmışdır 

2011-ci il aprelin 20-də Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistan Krallığı arasında investisiyaların təşviqi 

və qarşılıqlı qorunması haqqında Sazişin ratifikasiya sənədlərinin mübadiləsi haqqında Protokol 

imzalanmışdır. Saziş 2005-ci ilin martın 9-da imzalanmışdır və ratifikasiya sənədlərinin mübadiləsi 

tarixindən 30 gün sonra qüvvəyə minəcəkdir.  

Digər bəyannəmlər, sazişlər və prokollar 

Rəsmi “Azərbaycan” qəzetində 24 aprel  2011-ci ildə aşağıdakı hüquqi aktlar və normativ sənədlər 

nəşr olunmuşlar.

 27 sentyabr 2010-cu ildə Azərbaycan və Özbəkistan prezidentləri arasında imzalanmış 

birgə Bəyannamə,

 27 sentyabr 2010-cu ildə Azərbaycan və Özbəkistan arasında iqtisadı əməkdaşlıq 

haqqında imzalanmış saziş,

 Azərbaycan və Özbəkistan  arasında 18 iyun 1997-ci ildə vizasız gediş-gəliş haqqında 

Sazişə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə 27 sentyabr 2010-cu il tarixli Protokol

 Latviya və Azərbaycan prezidentləri tərəfindən 17 sentyabr 2010-cu ildə imzalanmış 

Birgə Bəyannamə,

 Azərbaycan və Latviya arasında fövqəladə halların qarşısının alınması və aradan 

qaldırılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında 17 yanvar 2011-ci il tarixli Saziş,

 10 yanvar 2011-ci ildə Azərbaycan və Küveyt arasında diplomatik və xidməti/xüsusi 

pasportlara malik olan şəxslər üçün viza tələbinin ləğv edilməsi barədə Saziş,

 28 oktyabr 2010-cu ildə Azərbaycan və Ukrayna arasında imzalanmış Birgə Bəyannamə,

 Azərbaycan və Ukrayna arasında Ukrayna ərazisinə sıxılmış təbii qazın çatdırılmasının 

təşkili üzrə əməkdaşlıq haqqında və Ukrayna ərazisindən neftin nəqli sahəsində 

əməkdaşlığın inkişafına dair Memorandum,

 TRASEKA multimodal daşımalarının inkişafı haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə 

16 iyun 2009-cu il tarixli Qanun,

 13 yanvar 2011-ci ildə Cənub Qaz Dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamə

PwC Tədbirləri 

9 iyun 2011-ci ildə PwC Akademiyasına start veriləcək, Bakı, Azərbaycan 

PwC Azərbaycan  9 iyun 2011-ci ildə sizi yarımgünlük “PwC Akademiya –indi Azərbaycanda!” 

seminarına dəvət edir. Seminar Park İnn hoteldə səhər saat 9.30-dan 12.00-ə kimi Dan Ulduzu

konfrans zalında  keçiriləcək. 

PwC Azərbaycan Akademiyasına həsr olunmuş seminarda siz işçilərinizin təlimi məqsədlərilə en son 

və müasir həll üsulları və konsaltinq xidmətləri barədə məlumatlandılacaqsınız, o cümlədən  PwC-nin 

sizin müəssisənizdə  işçi heyətinizin spesifik biliklərinin artırılmasında və şirkət daxili təlimlərin 

keçirilməsində necə yardımçı ola bilməsi haqda da məlumat alacaqsınız. 

PwC Azərbaycan Akademiyası haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, bu linkə müraciət 

edin http://www.pwc.com/az/en/services/corporate-training/corporate-training.jhtml

Bizim seminarda iştrak etmək üçün ad/vəzifə/şirkət haqqında məlumatları 

diana.mamedova@az.pwc.com ünvanına  göndərin və ya Diana Məmmədovayla (+99412) 497 25 15  

http://www.pwc.com/az/en/services/corporate-training/corporate-training.jhtml
mailto:diana.mamedova@az.pwc.com
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nömrəsi vasitəsi ilə əlaqə saxlayın və ya http://www.pwc.com/az/en/events/pwc-academy-seminar-

09-06-11.jhtml linkə müraciət edin.

Təqdimat iki dildə - Azərbaycan və İngilis dillərində - aparılacaq və sminarda iştirak pulsuzdur.

PwC Beynəlxalq İnsan Resursları Xidmətləri Konfransı, 18-20 may, Frankfurt, Almaniya

Xərclərin azaldılması, büdcə məhdudiyyətləri və  yeni iş yerlərinin açılması hallarının azaldılması 

dövründən sonra, İR liderləri biznesin inkişafı məqsədi ilə istedadları bizneslərə cəlb etməyə 

başlayıblar. Lakin, lazimi bilik və bacarıqlarlara malik olan kadrların  çatışmamazlığı böyük problem 

olaraq qalır və şirkət rəhbərlərini  insan resurslarının idarə olunması üzrə strategiyanın yenidən 

baxılmasına vadar edir. Bir məsələ aydındır ki, istedad rəqabəti heç zaman bitməyəcək və daha da 

güclənəcək. İR-lar tərəfindən verilən reaksiya və edilən addımlar qlobal iqtisadi inkişafın gələcək 

fazasında şirkətlərin uğur qazanmaq şanslarının müəyyən ediciləridir. PwC-nin beşinci Avropa 

konfransı müxtəlif sayda plenar spikerlərin iştirakı və müfəssəl seminar proqramının keçirilməsi 

vasitəsi ilə yuxarıda qeyd olunan məsələləri detallı şəkildə araşdıracaq. 

Qeydiyyatdan keçmək üçün bu ünvana  email göndərin: HRS.conference.info@uk.pwc.com və ya 

PwC Azərbaycan ofisi ilə əlaqə saxlayın (Fəridə Axundova).  

Əlaqə: 

Landmark, Ofis Plaza III, 12-ci mərtəbə , 90A Nizami küçəsi 
Bakı AZ1010, Azərbaycan 
Tel: +99412 497 2515, Fax: +99412 497 7411, www.pwc.com/az

Burada olan məlumatlarla bağlı hər hansı bir sual yaranarsa, Marketinq və Kommunikasiya məsələləri 

üzrə Menecer, Fəridə Axundova ilə əlaqə saxlaya bilərsiz --  farida.akhundova@az.pwc.com
© 2011 PwC. Bu xəbərlərdə əks olunan informasiya yalnız ümumi məlumat xarakteri daşıyır və hərtərəfli hüquqi analiz təşkil 
etmir. Məlumatların səhihliyinə və ya tamlığına dair heç bir zəmanət verilmir. Hər hansı bir nəticəyə gəlib onu tətbiq etməzdən 
(və ya etməməzdən əvvəl) oxucular öz spesifik məsələləri üzrə mütəxəssislərin məsləhətini almalıdırlar. Oxucuların bu 
xəbərlərdəki məlumata əsaslanıb hər hansı bir nəticəyə gəlib onu tətbiq etmələrinə və ya hər hansı vacib məqamı nəzərdən 
qaçırmalarına görə biz heç bir məsuliyyət daşımırıq.     
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