
Turist axınının sürətləndirilməsi
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Prezidentin Sərəncamı

Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət
Sərhəd Xidmətinə Rusiya Federasiyası,
Türkiyə Respublikası, İran İslam
Respublikası və Gürcüstan ilə dövlət
sərhədinin buraxılış məntəqələrindən
əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin sürətli keçidini təmin etmək
məqsədi ilə xüsusi ayrılmış hərəkət
zolaqlarının müəyyən edilməsi üçün
müvafiq infrastrukturun yaradılması
tapşırılmışdır. Həmçinin, sərəncama
əsasən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə

Dövlət Agentliyi elektron vizaların
əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər tərəfindən bilavasitə Azərbaycan
Respublikası dövlət sərhədinin
buraxılış məntəqələrində əldə

edilməsinə şərait yaratmaq məqsədi ilə,
bütün buraxılış məntəqələrində “ASAN
ödəniş” terminalları vasitəsilə “ASAN
Viza” sisteminə daxil olaraq elektron
viza üçün müraciət etmək imkanının
yaradılması tapşırılmışdır. Bundan
əlavə, Prezident tərəfindən Dövlət
Dəniz Administrasiyasına və

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
QSC-ya “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanı” QSC ilə birlikdə Xəzər
dənizində gəmi turlarının təşkili
məqsədi ilə Xəzər dənizinin sahilyanı
dövlətləri ilə danışıqların aparılması
tapşırılmışdır.

Birinci vitse-prezidentin təyin
olunması barədə Prezident
sərəncamı

Sərəncama əsasən, xanım Mehriban
Əliyeva birinci vitse-prezident
vəzifəsinə təyin edilmişdir.
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Burada əks olunan məlumatlarla bağlı hər hansı 

bir sual yaranarsa, Marketinq və Kommunikasiya 

məsələləri üzrə Menecer Aysel Süleymanova ilə 

əlaqə saxlaya bilərsiniz.
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informasiya yalnız ümumi məlumat xarakteri

daşıyır və hərtərəfli hüquqi analiz təşkil etmir.

Məlumatların dəqiqliyinə və 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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