
2019/2020-ci 
tədris ili

Gömrük xidmətində 
uğurlu karyeranın açarı!
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Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab ilham Əliyevin həyata 
keçirdiyi hərtərəfli  inkişaf strategiya-
sında mühüm istiqamətlərdən biri 
də həm məzmun, həm də struktur 
dəyişiklikləri əhatə edən təhsil isla-
hatlarıdır. Bu islahatların mühüm 
bir hissəsi məhz ali təhsillə bağlıdır. 
Çünki müasir dünyada keyfiyyətli ali 
təhsil cəmiyyətlərin və dövlətlərin 
gücünün əsas göstəricilərindən biri-
dir. Şübhəsiz ki, keyfiyyətli ali təhsil, 
ilk növbədə, tələbələrin zəruri elmi 
biliklərə yiyələnmələrini, müasir tex-
nologiyalardan istifadə qabiliyyətinə, 

innovativ yanaşmalara və geniş dün-
yagörüşünə malik olmalarını, on-
ların rəqabət qabiliyyətli kadr kimi 
yetişmələrini təmin etməlidir. Eyni 
zamanda, keyfiyyətli təhsil tələbələrin 
şəxsiyyət kimi, dəyər daşıyıcısı fərdlər 
kimi formalaşmalarını təmin edən 
proses olmalıdır. Ali təhsil müəssisəsi 
üçün öncül məqsəd, həm də dövlə-
tinə və millətinə bağlı, ölkəsinin güc-
lənməsinə və inkişafına töhfə ver-
məyi özünə borc bilən vətəndaşların 
yetişməsini təmin etməkdir.

Dövlət Gömrük Komitəsinin Aka-
demiyasının fəaliyyətinin əsasında 

Qulu Novruzov
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının rəisi,
gömrük xidməti polkovniki
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da məhz bu məqamlar durur. Ulu 
öndər Heydər Əliyevin müəyyənləş-
dirdiyi, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab ilham Əliyev tərə-
findən uğurla davam və inkişaf et-
dirilən təhsil strategiyasının, xüsusilə 
də 2019-2023-cü illər üçün Azərbay-
can Respublikasında ali təhsil sis-
teminin beynəlxalq rəqabətliyinin 
artırılması üzrə Dövlət Proqramının 
icrası istiqamətində ardıcıl və sistem-
li fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akade-
miyasının başlıca missiyası kimi he-
sab edirik.

Dövlət Gömrük Komitəsinin Aka-
demiyası xüsusi təyinatlı ali təhsil 
müəssisəsi olaraq Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 24 yanvar 
2012-ci il tarixli 1972 nömrəli Sərənca-
mına əsasən yaradılıb. 2014 / 2015-ci 
tədris ilində Akademiyaya “Hüquqşü-
naslıq” və “İqtisadiyyat” ixtisasları üzrə 
bakalavriat səviyyəsinə tələbə qəbu-
lu həyata keçirilib. 2017 / 2018-ci təd-
ris ilində Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyası ilk məzun buraxılışını 
həyata keçirib.

 Dövlət Gömrük Komitəsinin Aka-
demiyası hər zaman tələbə qəbulu 
üzrə öz yüksək göstəricilərini qoru-
yub saxlayır. Hesabatını təqdim etdi-

yimiz 2019/2020 tədris iliində Akade-
miya 100% qəbul nəticəsi əldə edib.

 2019/2020-ci tədris tədris ili Akade-
miyada bir çox cəhətlərlə yaddaqa-
lan il olmuşdur. 2019/2020-ci tədris 
ilindən başlayaraq Akademiyada 
bakalavr pilləsi üzrə III ixtisas qrupu 
üzrə “Hüquqşünaslıq”  və II ixtisas 
qrupu üzrə “İqtisadiyyat” ixtisasları 
ilə yanaşı, I ixtisas qrupu üzrə “İnfor-
masiya təhlükəsizliyi” ixtisasına qəbul 
aparılır.

Eyni zamanda, 2019/2020-ci təd-
ris ilindən başlayaraq Dövlət Göm-
rük Komitəsinin Akademiyasında ilk 
dəfə magistratura səviyyəsinə tələbə 
qəbulu aparılıb. 2019/2020-ci tədris 
ilindən etibarən Akademiyada “Bey-
nəlxalq hüquq”  və “Gömrük işi”  ix-
tisaslaşmaları üzrə magistratura sə-
viyyəsinə də qəbul həyata keçirilib. 
Akademiyanın magistratura səviyyə-
si üzrə qəbul planı 100 faiz dolub.

2019/2020-ci tədris tədris ilində bü-
tün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə 
də COVID-19 pandemiyası təhsilin 
ənənəvi qaydada davam etdirilməsi 
imkanlarını xeyli dərəcədə məhdud-
laşdırmışdır. 2020-ci ilin mart ayın-
dan etibarən Azərbaycan ali təhsli 
müəssisələri tədrisin məsafədən on-
layn tətbiqinə keçid edilib. Ölkə üzrə 
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onlayn tədrisə daha tez və tam şəkil-
də keçən Akademiya ali məktəblər 
arasında öncül yer tutub. Yaranmış 
xüsusi şəraitdə məsafədən təhsil 
haqqında kifayət qədər məlumatı və 
təcrübəsi olmayan təhsil müəssisələ-
ri tədris prosesini davam etdirmək 
üçün alternativ variantlardan istifadə 
etməyə çalışıb. Pandemiyanın gedi-
şatına dair qeyri-müəyyənliyi, eləcə 
də məsafədən təhsilin getdikcə ar-
tan əhəmiyyətini nəzərə alan Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Akademiyası 
Azərbaycanda pandemiya şəraitin-
də ali məktəblərdə məsafədən təhsil 
prosesinin problemlərini və imkan-
larını araşdırmaq məqsədilə layihə 
həyata keçirməyə qərar verib. Layihə 
çərçivəsində ilk növbədə tələbələrin 
pandemiya dövründə məsafədən 
təhsil təcrübələri müxtəlif alətlər va-
sitəsilə ölçülüb. Bu məqsədlə Tür-
kiyə Ali Təhsildə Keyfiyyət Şurasının 
(YÖKAK) müşaviri, Çankaya Univer-
siteti Təhsil Fakültəsinin dekanı, pe-
daqogika üzrə elmlər doktoru, pro-
fessor Buket Akkoyunlu, Hacettepe 
Universiteti Təhsil Fakültəsinin müəl-
limi, pedaqogika üzrə elmlər dok-
toru Gökhan Dağhan, təhsilin idarə 
edilməsi üzrə xaricdə təhsil almış 
mütəxəssislər - Xəzər Universiteti Hu-
manitar, Təhsil və Sosial Elmlər Fa-

kültəsinin dekanı, pedaqogika üzrə 
fəlsəfə doktoru, dosent Elza Səmə-
dova, pedaqogika üzrə fəlsəfə dok-
toru Könül Abaslı və Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Akademiyasının Moni-
torinq və qiymətləndirmə şöbəsinin 
rəisi Araz Aslanlı araşdırma layihəsinə 
ekspert qismində cəlb edilib.

Akademiyanın əsas fəaliyyət is-
tiqamətləri bakalavr və magistr hazır-
lığı ilə yanaşı, xidmətə ilkin hazırlıq və 
ixtisasartırma təlimlərinin təşkilidir. 
2019/2020-ci tədris tədris ilində Aka-
demiyada gömrük orqanlarında xid-
mətə qəbul olunan əməkdaşlar üçün 
təlimlər yeni formatda və məzmunda 
keçirilmişdir. 2019-cu ilin yekunlarına 
əsasən, 700-dən artıq gömrük xid-
məti əməkdaşı yerli və xarici təlim-
çilər tərəfindən aparılan təlimlərdən 
keçib. Bu təlimlər Dövlət Gömrük 
Komitəsi, müxtəlif dövlət qurumları, 
həmçinin xarici və beynəlxalq tərəf-
daş qurumlarından dəvət olunmuş 
ekspertlər tərəfindən aparılıb. Göm-
rük xidməti orqanlarında aparılan 
islahatlardan irəli gələn çağırışlara 
cavab verən təlimlər Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Akademiyasında forma, 
məzmun və tədris texnologiyaları 
baxımından Dövlət Gömrük Komitə-
si və Komitənin müvafiq strukturları-
nın ehtiyacları nəzərə alınaraq zəruri 
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biliklərin aşılanması üçün müxtəlif 
istiqamətlərdə təşkil edilib. 2020-ci 
ilin mart ayından etibarən Azərbay-
can ali təhsil müəssisələrinin tədrisin 
məsafədən onlayn tətbiqinə keçidi 
ilə əlaqədar olaraq, Akademiya mü-
vəqqəti olaraq əyani təlimləri dayan-
dırmalı olub.

Bununla yanaşı, tədris ilinin yarı-
sından başlayaraq, karantin rejiminin 
tətbiq olunduğu dövrdə Akademi-
ya gündəlik cədvəl üzrə fəaliyyətini 
davam etdirilib, müxtəlif tədbirlər, 
layihələr həyata keçirilməklə yana-
şı, həmçinin Akademiyanın prioritet 
istiqaməti olan beynəlxalq əlaqələ-
rin qurulması və əməkdaşlıq da da-
vam etdirilib. Regionun və dünyanın 
qabaqcıl ali təhsil müəssisələri ilə 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi əsas 
prioritetlər olub.

Beynəlxalq əməkdaşlıq nəticəsin-
də bir sıra gömrük institutları ilə, bey-
nəlxalq təşkilatlarla, universitetlərlə 
əməkdaşlıq haqqında razılaşmalar 
imzalanmış, çoxsaylı layihələr həyata 
keçirilib. Əməkdaşlarımızın və tələ-
bələrimizin beynəlxalq elmi tədbir-
lərdə iştirakı dəstəklənib.

Akademiyada Beynəlxalq Stan-
dartlar Sisteminin tətbiqi, təhsilin 
və idarəetmənin ISO standartlarının 
tələblərinə uyğun səviyyədə təşkil 

edilməsi məqsədilə struktur böl-
mələrin əməkdaşları üçün təlimlər 
keçirilib. Təlimlər və sertif ikatların ve-
rilməsi prosesi Türk Standartları İnsti-
tutu (TSE) tərəfindən həyata keçirilir. 
Akademiyanın ISO 9001:2015 (Keyfiy-
yəti idarəetmə sistemi) sertif ikatını 
alması üçün bütün müvafiq tədbir-
lər görülüb. Akademiyanın fəaliyyə-
tini beynəlxalq standartların tələblə-
rinə müvafiq olaraq həyata keçirmək 
məqsədilə Türkiyə Standartları İnsti-
tutunun Azərbaycandakı nümayən-
dəliyi ilə Akademiya arasında müqa-
vilə imzalanıb.

Akademiyada təhsilin keyfiyyəti-
nin artırılması və tədrisin beynəlxalq 
standartlarda təşkili üçün ardıcıl ola-
raq addımlar atılır. Burada söhbət 
həm idarəetməyə və tədris prose-
sinə daha keyfiyyətli kadrların cəlb 
olunmasından, həm infrastruktu-
run, həm tədris və biliyin qiymət-
ləndirilməsi prosesinin mütəmadi 
yaxşılaşdırılmasından, həm də daha 
mütərəqqi tədris proqramlarının tət-
biqindən, tədris və elmi araşdırma 
zamanı daha müasir ədəbiyyatlar-
dan istifadə edilməsindən gedir. 

Akademiyanın qarşıdakı illərdə in-
kişafa nail olacağına və  daha böyük 
uğurlara inanırıq!



Akademiyada gömrük əməkdaşları 
üçün ixtisasartırma təlimləri 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasında təşkil olunan gömrük orqanlarında ça-
lışan əməkdaşlar üçün ixtisasartırma təlimlərinin növbə-
ti qrupu ilə görüş olub. Akademiya rəisi Qulu Novruzov 
2019-cu ilin birinci yarısında 120-dək gömrük əməkdaşı-
nın sözügedən təlimlərin iştirakçısı olduğunu, bununla 
yanaşı, ötən ilin dekabrından başlayaraq, xidmətə yeni 
qəbul olunmuş əməkdaşlar üçün təlimlərdə 250-dək 
dinləyicinin iştirak etdiyini xatırladıb. 

04.09.2019
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SENTYABR



“Beynəlxalq Sülh Günü”nə  
həsr olunmuş tədbir 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Göm-
rük Komitəsinin Akademiyasında “21 sent-
yabr – Beynəlxalq Sülh Günü” münasibətilə 
“Sülh aylığı” çərçivəsində tədbir keçirilib. 

04.09.2019
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sentyabr 2019
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Qulu Novruzov:  
Gömrük Akademiyasına 
tələbə qəbulu artıb

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin Akademiyasına 2019/2020-ci tədris ili 
üzrə tələbə qəbulu artıb. Bu sözləri Akademiya-
nın rəisi Qulu Novruzov deyib. Akademiya rəisi 
bildirib ki, 2014/2015-ci tədris ilində Akademiya-
yailk dəfə tələbə qəbulu həyata keçirilib vəhə-
min il “Hüquqşünaslıq” ixtisası və “İqtisadiyyat” 
ixtisası üzrə 22 nəfər olmaqla, ümumilikdə 44 
nəfər tələbə qəbul olub. “2019/2020-ci tədris 
ilində Akademiyaya “Hüquqşünaslıq” ixtisası və 
“İqtisadiyyat” ixtisası üzrə 44, o cümlədən bu 
tədris ilindən başlayaraq ilk dəfə tələbə qəbulu 
aparılan yeni yaradılmış “İnformasiya təhlükə-
sizliyi” ixtisası üzrə 22 yer ayrılıb. Beləliklə, bu 
il Akademiyaya qəbul ikiqat artırılaraq I kurs 
tələbələrinin sayı 120 nəfərə çatıb. Bununla ya-

naşı, 2019/2020-ci tədris ilində Akademiyanın 
ilk dəfə olaraq magistratura pilləsinə də qəbul 
aparılıb. Magistratura pilləsinə qəbul “Gömrük 
işi” və “Beynəlxalq hüquq” ixtisasları üzrə həya-
ta keçirilib” – deyə o, qeyd edib.

“İnformasiya təhlükəsizliyi” ixtisası ilə bağ-
lı danışan Qulu Novruzov diqqətə çatdırıb 
ki, gömrük orqanlarında elektron xidmətin 
tətbiqi, sistemin elektronlaşmasıbu ixtisasa 
yiyələnmiş peşəkar kadrlara ehtiyacı zəruri 
edir. “Bu ehtiyacı qarşılamaq məqsədilə Aka-
demiyagömrük orqanlarında çalışmaq üçün-
peşəkar kadr hazırlığını həyata keçirir.” 

12.09.2019
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Gömrük Akademiyasının  
Elmi Şurasının iclası keçirilib

Sentyabrın 13-də Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Elmi Şurası-
nın yeni tədris ilində ilk iclası keçirilib. İclasda yeni 
tədris ilinə hazırlıq, maddi-texniki baza və infrast-
rukturun hazırlığı, 2019/2020-ci tədris ili üzrə tələbə 
qəbulunun nəticələri haqqında məruzələr dinləni-
lib, o cümlədən Elmi Şuranın 2019/2020-ci tədris ili-
nin I yarısı üçün iş planının təsdiqi müzakirə olunub. 
Gündəlikdəki sözügedən məsələlər ətrafında geniş 
müzakirələr aparılıb. Sonda cari məsələlər müza-
kirə olunub, fikir mübadiləsi aparılıb və müvafiq 
qərarlar qəbul edilib.

13.09.2019

sentyabr 2019
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının rəisi 
Qulu Novruzov 2019/2020-ci tədris ilində Akademi-
yada müxtəlif fənləri tədris edəcək professor-müəl-
lim heyəti ilə görüşüb. Qulu Novruzov tədris prosesi, 
tələbələrin elmi fəaliyyətə cəlb olunması, o cümlədən 
təlim-tərbiyə prosesində müəllimlərin böyük rolu ol-
duğunu vurğulayıb. Qəbul planının üç dəfəyədək 
artdığını deyən Akademiya rəisi bildirib ki, bu tədris 
ilindən ilk dəfə olaraq magistratura pilləsinə də qə-
bul aparılıb. Qulu Novruzov maddi-texniki təchizat, 
infrastruktur, həmçinin kitabxananın geniş imkanla-
rından söz açaraq Akademiyada müəllimlər, o cümlə-
dən əməkdaşlar və tələbələr üçün ən yeni elmi araş-
dırmalarla tanış olmaq və bəhrələnmək imkanının 
yaradıldığını deyib.

14.09.2019

Qulu Novruzov Akademiyada  
tədris edəcək professor-müəllim 
heyəti ilə görüşüb
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
rəisi Qulu Novruzov Akademiyada “Bilik günü”nə 
həsr olunmuş tədbirdə çıxışında bildirib ki, Azər-
baycanda təhsilə dövlət qayğısı, dövlətin dəstəyi, 
diqqəti Ulu Öndərdən qalmış bir mirasdır və bu 
miras çox etibarlı əllərdədir.  Akademiya rəisinin 
sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin təhsilə 
göstərdiyi diqqət, qayğı, təhsil fəaliyyətinin döv-
lətin prioritet fəaliyyət sahələrindən biri kimi elan 
olunmasının daha bir nümunəsi də onunla bağlı-
dır ki, 2012-ci ildə Prezidentin müvafiq sərəncamı 
ilə gömrük sahəsində peşəkar kadrların hazırlan-
ması ilə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsinin Akade-
miyası təsis olunub.

Qulu Novruzov Azərbaycanda hər sahədə oldu-
ğu kimi, gömrük sahəsində də çox intensiv, zama-
nın tələbinə uyğun olaraq çoxsaylı islahatların hə-
yata keçirildiyini vurğulayaraq deyib ki, Prezident 
İlham Əliyevin ölkənin “Qara qızılı insan kapitalına 
çevirək!” strategiyasını rəhbər tutaraq, insan kapi-

talının yetişdirilməsi, ən mütərəqqi, yüksək səviy-
yəli mütəxəssislərin hazırlanması prioritet sahə 
olaraq qalır. “Bu istiqamətdə aparılan islahatların 
gözləntilərinə, ruhuna uyğun olaraq, yeni baca-
rıqlara sahib olan yüksək səviyyəli mütəxəssislərin 
hazırlanması Dövlət Gömrük Komitəsinin rəh-
bərliyi tərəfindən Akademiya qarşısında daha bir 
vəzifə olaraq qoyulub. Bu vəzifəni yerinə yetirmək 
üçün Akademiyanın kollektivi, pedaqoji heyə-
ti, əməkdaşları, inzibati heyəti əllərindən gələni 
edirlər. Gömrük Akademiyası ötən dövr ərzin-
də kifayət qədər inkişaf yolu keçərək təkmilləşib. 
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası bu gün 
Azərbaycanın ən sayılıb-seçilən, ən inkişaf etmiş, 
ən mütərəqqi ali məktəbləri ilə müqayisə oluna 
bilən ali təhsil müəssisəsidir” – deyə Akademiya 
rəisi qeyd edib.

16.09.2019

Gömrük Akademiyasının  
rəisi Qulu Novruzov:

“Yüksək səviyyəli  
mütəxəssislərin hazırlanması 
Akademiya qarşısında vəzifə 
olaraq qoyulub”

sentyabr 2019
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Sentyabrın 16-da Dövlət Gömrük Komitə-
sinin Akademiyasında Bilik Günü münasibə-
tilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Dövlət Gömrük 
Komitəsi sədrinin birinci müavini, gömrük 
xidməti general-mayoru İsmayıl Hüseynov, 
Komitə sədrinin müavinləri, Akademiyanın 
rəhbərliyi, müəllim və tələbələr, valideynlər iş-
tirak ediblər.

Gömrük Akademiyasında 
Bilik Günü münasibətilə 
tədbir keçirilib
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2019/2020-ci tədris ilində Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin Akademiyasına I ixtisas qrupu üzrə “İn-
formasiya təhlükəsizliyi”, II ixtisas qrupu üzrə “İqti-
sadiyyat” və III ixtisas qrupu üzrə “Hüquqşünaslıq” 
ixtisasına qəbul aparılıb, Akademiyanın qəbul planı 
100% dolub.

Bununla yanaşı, 2019/2020-ci tədris ilində ilk dəfə 
olaraq Akademiyanın magistratura pilləsinə də 
“Gömrük işi” və “Beynəlxalq hüquq” ixtisasları üzrə 
qəbul aparılıb. 

16.09.2019

sentyabr 2019
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Zeynab Ka-
zımova Big.az-ın suallarını cavablandırıb. O, Aka-
demiyanın fəaliyyəti, tələbə qəbulu, xidmətə yeni 
qəbul olan əməkdaşlar üçün ilkin hazırlıq təlim-
ləri və gömrük orqanlarında çalışan əməkdaşlar 
üçün ixtisasartırma təlimləri, beynəlxalq əmək-
daşlıqla haqda sualları cavablandırıb.

18.09.2019

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Akademiyasında “Əsrin müqavilə-
si”nin imzalanmasının 25 illiyinə həsr olunmuş 
“Əsrin müqaviləsi - Gələcəyə baxış” mövzusun-
da elmi-praktiki seminar keçirilib. Seminarda 
Akademiyanın Tələbə Gənclər Təşkilatının (TGT) 
sədri, “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə III kurs tələbəsi 
Orxan Yusifovun “Əsrin müqaviləsi ilə sabaha, 
“İqtisadiyyat” ixtisası üzrə I kurs tələbəsi Afaq 
Abdullayevanın “Ulu Öndər Heydər Əliyevin 
uzaqgörən siyasəti və Əsrin müqaviləsi” möv-
zusunda məruzələri dinlənilib. Bildirilib ki, Azər-
baycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsində, 
dünya dövlətləri sırasında layiqli yer tutma-
sında “Əsrin müqaviləsi”nin müstəsna rolu var. 
Vurğulanıb ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
2001-ci il 16 avqust tarixli sərəncamı ilə hər il 20 
sentyabr Azərbaycanda neftçilərin peşə bayra-
mı - Neftçilər günü kimi qeyd olunur.

20.09.2019

“Yüksək bal toplayan 
abituriyentlərin bizim 
Akademiyanı seçmələri  
sevindiricidir”

Gömrük Akademiyasında 
“Əsrin müqaviləsi - Gələcəyə 
baxış” mövzusunda seminar
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Sentyabrın 24-də Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasında B-Scan avadanlığının rentgen 
görüntülərinin dəqiq və düzgün oxunması ilə 
bağlı ixtisasartırma təlimi olub. Üç günlük təlimi 
Rusiya Federasiyasının Gömrük Akademiyasının 
Sankt-Peterburq filialının Gömrük işinin təşkili 
kafedrasının professoru Dimitriy Afonin aparıb.

Təlim müddətində “Gömrük nəzarəti məqsədi 
üçün istifadə edilən skaynerlərin təyinatı və xü-

susiyyətləri”, “Skaynerlərin işə hazırlanması”, “Fi-
ziki şəxslərinskan edilməsinin həyata keçirilmə-
si”, “Kontur” skaynerinin proqram vasitələrindən 
istifadə etməklə görüntülərinin analizi” və digər 
mövzularda məruzələr təqdim olunub. Bunun-
la yanaşı, təqdim olunan mövzular üzrə praktiki 
məşğələlər keçirilib.

24.09.2019

Gömrük Akademiyasında ixtisasartırma təlimi

Dövlət Gömrük Komitəsinin  Akademiya-
sında gömrük orqanlarında çalışan əməkdaş-
lar üçün təşkil olunmuş ixtisasartırma təlimlə-
rində iştirak edən növbəti qrupun biliklərinin 
qiymətləndirmə mərhələsi keçirilib.

30.09.2019

Gömrük əməkdaşları üçün 
ixtisasartırma təlimlərinin 
qiymətləndirmə mərhələsi

sentyabr 2019
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Oktyabrın 4-də Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasında 16 sentyabr - 4 oktyabr tarixlə-
rində Ümumdünya Gömrük Təşkilatının (ÜGT) 
Bakı şəhərindəki Potensialın Gücləndirilməsi 
üzrə Avropa Regional Ofisində təşkil olunmuş 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin Əməliyyat-İstintaq Baş İdarəsinin 
Əməliyyat İdarəsi və Ərazi Baş Gömrük İdarələ-
rinin Əməliyyat və Təhqiqat İdarələrinin və 
müvafiq şöbələrinin əməkdaşları üçün ixtisa-
sartırma təlimlərinin yekun qiymətləndirilməsi 
keçirilib. Tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Əməliyyat və İstintaq Baş İdarəsinin rəisi, göm-
rük xidməti general-mayoru Məsum Rəsulov, 
Akademiyanın rəisi, gömrük xidməti polkovni-

ki Qulu Novruzov, təlimlərdə iştirak edən göm-
rük xidməti əməkdaşları, o cümlədən təlimlər 
zamanı tədrisi həyata keçirən Akademiyanın 
professor-müəllim heyəti iştirak ediblər.

05.10.2019

Gömrük əməkdaşlarının ixtisasartırma  
təlimlərinin növbəti qiymətləndirmə mərhələsi

OKTYABR
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Oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasın-
da təşkil olunan gömrük orqanlarında çalışan 
əməkdaşlar üçün ixtisasartırma təlimlərinin 
növbəti qrupu ilə görüş olub. Dövlət Göm-
rük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti gene-
ral-leytenantı Səfər Mehdiyevin müvafiq əmri 
ilə Akademiyada gömrük xidmətinə yeni qə-
bul olunmuş əməkdaşlar üçün ilkin hazırlıq 
təlimləri və gömrük xidməti əməkdaşları üçün 
ixtisasartırma təlimlərinin təşkilindən söz açan 

Qulu Novruzov ötən ilin dekabrından başla-
yaraq artıq 6-cı qrupun qəbul olunduğunu 
diqqətə çatdırıb. “Hədəf gömrük orqanların-
da aparılan islahatların ruhuna uyğun olaraq 
əməkdaşların formalaşdırılması, həmçinin 
gömrük xidməti əməkdaşlarının peşə və sə-
riştə baxımından inkişaf etdirilməsidir və bu 
missiyanın daşıyıcısı Gömrük Akademiyasıdır”- 
deyə Akademiya rəisi vurğulayıb. 

09.10.2019

Gömrük əməkdaşları üçün  
Akademiyada ixtisasartırma təlimləri davam edir

oktyabr 2019
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 
beynəlxalq standartlar sisteminin qurulması, Aka-
demiyanın beynəlxalq təhsil məkanına inteqrasiya 
olunması, təhsil sahəsində beynəlxalq layihələrə 
qoşulması və Akademiyada təhsilin keyfiyyəti, 
əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikasının tə-
min olunması sahələrində fəaliyyətin İSO (Interna-
tional Organization for Standardization) standart-
larının tələblərinə uyğun səviyyədə təşkil olunması 
məqsədilə keçirilən təlimlər başa çatıb. Təlimlərdə 
Akademiyanın struktur bölmələrinin əməkdaşları 
iştirak ediblər.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin sədri, gömrük xidməti general-leyte-
nantı Səfər Mehdiyevin müvafiq əmri ilə Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Akademiyasının bir qrup 
əməkdaşı 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər günü 
ilə bağlı mükafatlandırılıblar.

Mükafatları təqdim edən Gömrük Akademi-
yasının rəisi Qulu Novruzov Komitə rəhbərliyinə 
Akademiya kollektivinə göstərdiyi yüksək qayğı 
və diqqətə görə təşəkkürünü bildirib və hər bir 
əməkdaşa fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

09.10.2019

Gömrük Akademiyasında 
İSO standartları üzrə təlimlər

Gömrük Akademiyasının  
əməkdaşları mükafatlandırılıb

DGKA ilə TSİ-nin Azərbaycan təmsilçiliyi ara-
sında əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilən tə-
limlər TSİ-nin Türkiyədən dəvət olunmuş nü-
mayəndəsi – TSİ baş katibinin müşaviri, TSEN 
ISO 9001 - Keyfiyyətin İdarəolunması Sistemi 
üzrə baş auditor Arif Qani tərəfindən aparılıb.                                                      

14.10.2019
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademi-
yasının kitabxanası dünyada dərc olunan 
9000-dən artıq nüfuzlu dövri elmi jurnal 
və digər nəşrlərə çıxış imkanı verən EBS-
CO beynəlxalq nəşrlər bazasının şəbəkə-
sinə qoşulub.

İctimai, humanitar, kom-
püter, mühəndislik, neft-qaz, 
fizika, kimya, nəqliyyat və s. 
sahələri əhatə edən 9000-dən 7851-i resenziya 
olunan jurnalların, onların CD/DVD formatları-
nın,      2500-dən artıq tam mətnli kitab və bro-

şuraların yerləşdiyi EBSCO (http://search.
ebscohost.com)   şəbəkəsi Akademiya-
nın əməkdaşlarının, tələbə və müəllim 
heyətinin istifadəsinə  verilib.

EBSCO beynəlxalq nəşrlər bazasının 
ş ə - bəkəsi təkcə ABŞ və Avropada 

deyil, dünyanın müxtəlif yer-
lərində dərc olunan nəşrlərin 

elektron variantlarını ingilis, 
rus, fransız, ispan, alman, italyan və s. dillərdə 
oxuculara təqdim edir.

27.09.2019

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
kitabxanası EBSCO elektron nəşrlər bazasına abunə olub

Mikayılov Məmməd Vilayət oğlu 14 avqust 
2002-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub, Xətai 
rayonu A.Xəlilov adına 263 saylı tam orta mək-
təbini bitirib. 2019/2020-ci tədris ilində II ixtisas 
qrupu üzrə 619.1 bal toplayaraq Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Akademiyasının “İqtisadiyyat” ixti-
sasına daxil olub. 

“Özüm Gömrük Akademiyasını seçməyi üs-
tün tutdum. Düzdür, seçimimdə mənə vali-
deynlərim və müəlliməm də istiqamət verib. 

Seçimimdən çox məmnunam, çünki Akade-
miyada təhsil almaq mənə gələcək həyatımda 
və karyeramda bir addım öndə olmağa imkan 
verir. Eyni zamanda, gələcəkdə gömrük orqan-
larında çalışmaq üçün mənə imkan yaradır.”                                                      

15.10.2019

Gömrük Akademiyasının  
tələbəsi: “Akademiyada  
təhsil almaq bir addım  
öndə olmağa imkan verir”

oktyabr 2019
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 
18 oktyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Müs təqilliyi Günü münasibətilə tədbir keçirilib.

18.10.2019

Gömrük Akademiyasında  
Dövlət Müstəqilliyi Günü  
qeyd edilib
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Oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Gömrük Komitəsi və Böyük Britaniya-
nın Sərhəd Mühafizəsi Direktoratlığı arasında 
həyata keçirilən “Hunter” layihəsi çərçivəsində 
gömrük əməkdaşları üçün “Sərnişinlərə dair il-
kin məlumat (APİ) və Sərnişin adlarının qeydiy-
yatı (PNR) sahəsi üzrə hədəflərin müəyyənləş-
dirilməsi” mövzusunda keçirilən dördgünlük 
seminarın məruzəçiləri - Böyük Britaniya Milli 
Hədəf Mərkəzinin və Sərhəd Mühafizəsi Direk-
toratlığının mütəxəssisləri Bob Hilton və Ancela 
Valmsli Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademi-
yasında olublar. Qonaqlar Akademiyada yara-
dılan infrastrukturla yaxından tanış olublar.

Qeyd edək ki, 15-18 oktyabr tarixlərində ke-
çirilən seminar çərçivəsində Böyük Britaniya 
Milli Hədəf Mərkəzinin və Sərhəd Mühafizəsi 
Direktoratlığının mütəxəssisləri Bob Hilton və 
Debbie Tether tərəfindən iştirakçılara “Aviasər-

nişinlər üçün Riskin İdarəolunmasına Giriş” 
, “Qərarlara Əsaslanan Riskin İdarəolunması 
və Digər Texnikalar” , “Profilləşdirmə və Risk 
Göstəriciləri” və digər mövzularda məlumatlar 
verilib, praktiki məşğələlər keçirilib.

18.10.2019

Böyük Britaniya Milli Hədəf Mərkəzinin və Sərhəd Mühafizəsi  
Direktoratlığının mütəxəssisləri Gömrük Akademiyasında 

oktyabr 2019
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Şəfiyev Murad Şahin oğlu 20 aprel 2002-ci 
ildə Bakı şəhərində anadan olub, Səbail rayonu 
H.Mahmudbəyov adına 2 saylı Texniki-Huma-
nitar liseyini bitirib. 2019/2020-ci tədris ilində I 
ixtisas qrupu üzrə 627.5 bal toplayaraq Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Akademiyasının “İnfor-
masiya təhlükəsizliyi” ixtisasına daxil olub.

“Seçdiyim ixtisas tamamilə öz seçimim olub, 
amma ali məktəb seçimində yaxınlarımın yön-
ləndirməsi olub. Mənim fikrimcə, əgər seçdi-
yim ixtisasa yaxşı yiyələnsəm, Vətənimizə layiqli 
vətəndaş olaraq yaxşı işlər görə bilərəm. Bu ixti-
sasa Akademiyada dərindən yiyələnəcəyimi və 
mütəxəssis kimi yetişəcəyimi bilirəm. Akademi-
yadakı təhsil məni qane edir və buradakı bütün 
gözləntilərim doğrulur. Qalan hər şeyi zaman 
özü göstərəcək.”

28.10.2019

Vəliyev Oruc Mansur oğlu 4 dekabr 2000-ci 
ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur 
rayonunun Dizə kəndində anadan olub. Dizə 
kənd tam orta məktəbini bitirib. 2019/2020-ci 
tədris ilində III ixtisas qrupu üzrə 633 bal top-
layaraq Dövlət Gömrük Komitəsinin Akade-
miyasının “Hüquqşünaslıq” ixtisasına daxil 
olub. O, 2019/2020-ci tədris ilində Akademiya-
ya “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə ən yüksək bal 
toplayaraq qəbul olan tələbədir.

“Ali məktəb seçimimdə tarix müəllimim Tu-
ran Novruzovun rolu olub. Müəllimim mənə 
Akademiyada olan yüksək tədris səviyyəsi ilə 
əlaqədar məhz bu ali təhsil müəssisəsini seç-
məyi tövsiyə edib. Təbii ki, mən də valideynlə-
rimlə məsləhətləşdikdən sonra Akademiyanı 
seçdim. Düzgün seçim etdiyimə əminəm və 
heç də peşman deyiləm.”

22.10.2019

Gömrük Akademiyasının  
tələbəsi: “Akademiyada  
gözləntilərim doğrulur”

Gömrük Akademiyasının 
tələbəsi: “Düzgün seçim  
etdiyimə əminəm”
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Dövlət Gömrük Komitəsində fəaliyyət göstərən ilk 
“Könüllü gömrükçü” dəstəsinin üzvlərinə sertifikatların 
təqdim olunması mərasimi keçirilib. Mərasimdə Döv-
lət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini, gömrük 
xidməti general-mayoru İsmayıl Hüseynov, Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 
(ASAN) sədr müavini Ceyhun Salmanov iştirak ediblər.

24.10.2019

“Könüllü gömrükçü”  
dəstəsinin üzvlərinə  
sertifikatlar təqdim olunub 

oktyabr 2019
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 Oktyabrın 29-da Ümumdünya Gömrük Təş-
kilatının Bakı şəhərindəki Potensialın Gücləndi-
rilməsi üzrə Avropa Regional Ofisində “Saxta və 
kontrafakt məhsullara qarşı mübarizə strategi-
yası və məhsulların identifikasiyası” mövzusunda 
gömrük əməkdaşları üçün seminar keçirilib.

Seminarda Dövlət Gömrük Komitəsinin Aka-
demiyasının rəisi Qulu Novruzov, REACT-ın Şi-
mal-Şərqi Avropa və Orta Asiya regional direktoru 
Kazimieras Sarzickas, REACT-ın Azərbaycandakı 
nümayəndəsi Nəriman Ramazanov, xarici şirkət-
lərin nümayəndələri və gömrük əməkdaşları iş-
tirak edib.

30.10.2019

Saxta və kontrafakt 
məhsullara qarşı  
mübarizə strategiyası  
və məhsulun identifikasiyası 
mövzusunda seminar
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 Oktyabrın 31-də Dövlət Gömrük Komitə-
sinin Akademiyasında gömrük orqanlarında 
çalışan əməkdaşlar üçün təşkil olunmuş ixti-
sasartırma təlimlərində iştirak edən növbəti 
qrupun biliklərinin qiymətləndirmə mərhələ-
si keçirilib.

31.10.2019

Gömrük əməkdaşları üçün  
ixtisasartırma təlimlərinin  
qiymətləndirmə mərhələsi

oktyabr 2019



Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
rəisi Qulu Novruzov və İxtisas fənləri  kafedrası-
nın müdiri Elvin Əlirzayev 22-24 oktyabr 2019-
cu il tarixlərində Şimali Makedoniyanın Skop-
ye şəhərində Ümumdünya Gömrük Təşkilatı 
(ÜGT) və Şimali Makedoniya Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi və Gömrük İdarəsinin təşkilat-
çılığı ilə keçirilən 14-cü PICARD  konfransında 
iştirak ediblər.

Dünya Bankı, Avropa Komissiyası, həmçinin 
beynəlxalq hüquq firmaları və universitetlər 
daxil olmaqla, hökumət, o cümlədən özəl sek-

tor qurumları, akademik və düşüncə mərkəz-
lərinin nümayəndələrinin qatıldığı üç günlük 
konfransda 40-dan çox təqdimat məruzə olu-
nub. Konfransda ümumilikdə 50 ölkədən 240 
nümayəndə iştirak edib.

Konfrans çərçivəsində baş tutan VI Gənc-
lər Forumunda Akademiyanın “İqtisadiyyat” 
ixtisası üzrə tələbələri “Azərbaycanın Ümum-
dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü prosesində 
gömrük sisteminin adaptasiyası” mövzusunda 
məruzə ilə uğurlu çıxış ediblər.

01.11.2019

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası-
nı bitirən məzunlara gömrük xidmətində iş-
ləmək imkanı verilir. Akademiyanın məzunları 
Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyinin mü-
vafiq əmri ilə müsabiqədən kənar işə qəbul 
olunurlar.

2018/2019-cu tədris ilində Akademiyanı 
“Hüquqşünaslıq” və “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə 
bitirən məzunların Dövlət Gömrük Komitəsi-

nin müxtəlif struktur bölmələrində işə qəbul 
prosesi artıq başa çatıb.

Bununla yanaşı, 2017/2018-ci tədris ilində 
Akademiyanı bitirən həqiqi hərbi xidmətini 
başa vurmuş ilk məzunların hər biri bu il mü-
sabiqədən kənar gömrük xidmətinə işə qəbul 
ediliblər.

04.11.2019

Gömrük Akademiyasının məzunları  
gömrük xidmətində işlə təmin olunurlar 

Gömrük Akademiyası 14-cü  
PICARD konfransında təmsil olunub

26 www.customs.gov.az www.facebook.com/azgomruk
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasın-
da Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat-İs-
tintaq Baş İdarəsinin Əməliyyat İdarəsi və 
Ərazi Baş Gömrük İdarələrinin Əməliyyat və 
Təhqiqat İdarəsi və müvafiq şöbələrinin əmək-
daşları üçün ixtisasartırma təlimləri keçirilir. 
Təlimlər əməkdaşların peşə və ixtisas biliklərini 
artırmaq, eləcə də onların peşəkarlıq səviyyə-
sinin yüksəldilməsini təmin etmək məqsədilə 
təşkil olunur. 

Akademiyada Əməliyyat-İstintaq Baş İdarə-
sinin Əməliyyat İdarəsi və Ərazi Baş Gömrük 

İdarələrinin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsi (şö-
bələrinin) əməkdaşları üçün ixtisasartırma tə-
limləri dekabrın 4-dək davam edib.

2019.11.06 

Gömrük Akademiyasında 
növbəti təlimlər 

noyabr 2019
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
əməkdaşları və tələbələri noyabrın 7-də Azər-
baycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Po-
lis Akademiyasında Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının qəbul edilməsinin 24 illiyinə 
həsr olunmuş “Konstitusiya hüququnun aktual 
problemləri” mövzusunda keçirilmiş tələbə və 
magistrantların elmi-praktiki konfransında işti-
rak ediblər.

2019.11.07

Məmmədzadə Günel Ərşad qızı 
Dövlət Gömrük Komitəsinin Aka-
demiyasının “Hüquqşünaslıq” ix-
tisasının bu ilki məzunlarından 
biridir və hazırda Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Hava Nəqliyyatında 
Baş Gömrük İdarəsinin Terminal-1 
Beynəlxalq Hava Limanı gömrük 
postunun sərnişin şöbəsinin ins-
pektoru vəzifəsində çalışır.

“Təbii ki, tələbəlik həyatı və iş hə-
yatı bir-birindən çox fərqlidir, lakin 
icra etdiyim vəzifələrin bir çoxunun 
nəzəriyyəsini bilmək, yəni dörd il 
ərzində Akademiyada əldə etdiyim 
biliklər praktiki fəaliyyətim zamanı 
köməyimə çatır. Təbii ki, iş həyatı 
tamam fərqli yeni bilikləri də tələb 
edir, bunlar da yalnız təcrübə əsa-
sında formalaşır. “

08.11.2019

Gömrük Akademiyası 
elmi-praktiki konfransda

Gömrük Akademiyasının məzunu:  
“Akademiyada əldə etdiyim biliklər köməyimə çatır”
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademi-
yasında Azərbaycan Respublikası gömrük 
orqanları əməkdaşlarına “Hi-Scan Hi-Trax II” 

baxış-rentgen texnikasının istismar qayda-
larına dair operator kursu keçirilib. Kurslarda 
Komitənin ərazi və ixtisaslaşdırılmış baş göm-
rük idarələrinin əməkdaşları iştirak ediblər.

İştirakçılara “Hi-Scan Hi-Trax” sistemi, is-
tismar zamanı təhlükəsizlik qaydaları, idarə 
olunma pultu və göstəriciləri, yoxlamanın 
həyata keçirilməsi, avtomatlaşdırırlmış aşkar 
etmə funksiyaları, Hİ-TİP və İMS-lə işləmə, 
rentgenoskopik təsvirlərin nümayiş etdirilməsi 
və digər mövzularda təqdimatlar, o cümlədən 
praktiki məşğələlər keçirilib. Sonda kursların 
iştirakçılarına sertifikatlar təqdim olunub.

2019.11.08

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında gömrük əməkdaşları üçün təşkil olunan ixtisa-
sartırma təlimlərinin növbəti qrupu ilə görüş keçirilib.

2019-11-08

Gömrük Akademiyasında “Hi-Scan Hi-Trax II”  
baxış-rentgen texnikasının istismar qaydalarına dair kurs 

Gömrük Akademiyasında növbəti 
ixtisasartırma təlimləri başlayıb

noyabr 2019
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Dövlət Gömrük Komitəsində Tacikistan 
Respublikasının sərhəd idarəçiliyi sahəsin-
də çalışan yüksək vəzifəli şəxslərindən ibarət 
nümayəndə heyəti ilə noyabrın 8-də “Göm-
rük-sərhəd buraxılış məntəqələrinin fəaliy-
yətinin təşkili üzrə qabaqcıl təcrübələrin öy-
rənilməsi” mövzusunda keçirilmiş görüşün 
iştirakçıları Gömrük Akademiyasında olublar.

Tacikistan Respublikası Hökuməti yanında 

Tacikistanlı qonaqlar Gömrük Akademiyasında 

Gömrük Xidmətinin Gömrük Nəzarəti Bölmə-
sinin rəhbəri Abdukadirzoda Camşed, ATƏT-in 
Düşənbədəki Proqram ofisinin əməkdaşı Da-
ler Xamidov Akademiyanın rəisi Qulu Novru-
zovla görüşüblər. Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlı-
ğın gələcək hədəfləri müzakirə olunub, bir sıra 
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 

Sonra qonaqlar Akademiyada yaradılmış inf-
rastrukturla yaxından tanış olublar.

2019.11.08 
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Noyabrın 12-də Dövlət Gömrük Komitəsi-
nin Akademiyasında Konstitusiya gününə 
həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə Kons-
titusiya Gününə həsr edilmiş video süjet nü-
mayiş olunub.

Akademiyanın “Hüquqşünaslıq” ixtisası-
nın 2-ci kurs tələbəsi Cəbrayıl Məmmədzadə 
“Konstitusiya Gününün qanunverici tarixi və 
onun əhəmiyyəti”, “Hüquqşünaslıq” ixtisası-
nın 3-ci kurs tələbəsi Uğur Tərlanlı “Konstitu-
siyanın hüquq yaradıcılığında rolu və əhəmiy-
yəti” mövzusunda təqdimatlarla çıxış ediblər. 

Sonda Akademiya tələbələrinin ifasında 
şeirlər səsləndirilib, mahnılar ifa olunub.

 12.11.2019

Gömrük Akademiyasında 
Konstitusiya gününə həsr 
olunmuş tədbir 

noyabr 2019
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiya-
sının rəisi Qulu Novruzov və Akademiyanın 
əməkdaşları noyabrın 12-də Azərbaycan Res-
publikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 
Heydər Əliyev adına Akademiyasında Dövlət 
Bayrağı Günü, Konstitusiya Günü və Milli Dir-
çəliş Gününə həsr olunmuş “Dövlət atributla-
rından Konstitusiyaya” mövzusunda keçirilən 
respublika elmi-praktiki konfransında iştirak 
edib. 

Gömrük Akademiyasının rəisi Qulu Novru-
zov konfransda məruzə ilə çıxış edib, müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiya-
sının demokratik, hüquqi və dünyəvi dəyərlə-
ri, eləcə də Milli Dirçəliş Gününün mahiyyəti 
barədə danışıb.

Konfransda Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclis Sədrinin birinci müavini, müdafiə, təh-
lükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitə-
sinin sədri, professor Ziyafət Əsgərov, Azər-
baycan Respublikasının xüsusi təyinatlı ali 
təhsil müəssisələrinin rəisləri və digər rəhbər 
şəxsləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın (AMEA) və digər ali təhsil müəssisələrinin 
əməkdaşları, doktorant və kursantları iştirak 
ediblər.

12.11.2019

Gömrük Akademiyasının  
rəisi elmi-praktiki  
konfransda çıxış edib
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının İKT-nin 
tətbiqi şöbəsinin rəisi İsmayıl Sadıqov, Katiblik şöbəsinin 
hüquqşünası Seymur Əsgərli noyabrın 15-də Avropa Şura-
sı Ədalət Mühakiməsinin Səmərəliliyi üzrə Avropa Komis-
siyası (CEPEJ) və AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu-
nun təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən “Süni intellekt və insan 
hüquqları” adlı beynəlxalq konfransda iştirak ediblər.

Beynəlxalq konfransda süni intellektin məhkəmə və özəl 
icra sistemlərində tətbiqinə dair Avropada mövcud olan 
təcrübələr, rəqəmsallaşma sahəsində son yeniliklər, eləcə 
də Azərbaycanın milli qanunvericiliyi və bu sahədəki pers-
pektivlər, qarşıda duran vəzifələr, rəqəmsal ədliyyəyə keçid 
kimi mühüm mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb.

18.11.2019

 Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiya-
sı tərəfindən gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə 
mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərmək məqsə-
dilə müvafiq ixtisas attestatını əldə etmək 
istəyən, habelə hal-hazırda bu fəaliyyəti yerinə 
yetirən və ya gələcəkdə belə fəaliyyəti həyata 
keçirmək istəyən şəxslər üçün noyabr ayından 
etibarən iki aylıq təlimlər təşkil olunur.

Təlimlərdə gömrük işinin hüquqi əsasları, 
gömrük nəzarəti və rəsmiləşdirilməsi (göm-
rük prosedurları, qeyri ticarət siyasəti tədbirlə-
ri), gömrük bəyannamələrinin doldurulması 
qaydasının metodikası, gömrük işinin iqtisa-
di əsasları, gömrük hüquqpozmaları və s. is-
tiqamətləri əhatə edən mövzular üzrə nəzəri 

və praktiki dərslər keçirilir.
Təlimlər gömrük xidmətində çalışan təcrü-

bəli və peşəkar mütəxəssislər tərəfindən apa-
rılır.

Proqram çərçivəsində mövzular üzrə sualla-
rın cavablandırılması üçün operativ mobil va-
sitələrdən istifadə edilməklə təlim iştirakçılar 
arasında operativ sual-cavab, həmçinin mü-
zakirə platformasi yaradılıb. Belə ki, tədris pro-
sesində öyrədilməsi və təhlili nəzərdə tutulan 
mövzuların daha yaxşı qavranılmasi məqsədilə 
əlavə müasir texniki proqram vasitələrindən is-
tifadə olunur.

13.11.2019

Gömrük Akademiyasının  
əməkdaşları beynəlxalq konfransda 

Gömrük Akademiyasında  
gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə təlimlər

noyabr 2019



Gömrük Akademiyasında tədrisin elmi 
fəaliyyətlə vəhdətinin təmin edilməsi 
məqsədilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilib.

Müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil alan tələ-
bələrin sırasından elmi fəaliyyətə həvəs 
göstərən tələbələrin iştirakı ilə Tələbə Elmi 
Cəmiyyətinin (TEC) təsis konfransı keçirilib. 
Konfransda TEC haqqında əsasnamə qə-
bul edilib.

 Akademiyanın rəisi Qulu Novruzovun 
sərəncamı ilə Tələbə Elmi Cəmiyyəti Şu-
rasının tərkibi təsdiq olunub, Şuranın rəh-
bər şəxsləri seçilib. Şuranın tərkibinə daxil 
edilən müəllimlər və tələbələr təhsilalanlar 
arasında təbliğat apararaq fənn müəllim-
ləri tərəfindən tələbələrə elmi araşdırmalar 
üçün tapşırıqlar verilməsini təmin ediblər.

19.11.2019

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası-
nın Tələbə Gənclər Təşkilatının (TGT) icraedici 
strukturunun hesabat iclası keçirilib. TGT sədri 
Orxan Yusifov hesabatla çıxış edib.

2019.11.18 

Gömrük Akademiyasının  
Tələbə Elmi Cəmiyyəti  
təsis edilib

Gömrük Akademiyasının 
Tələbə Gənclər Təşkilatının 
hesabat iclası 
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası-
nın “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə təhsil alan 
IV kurs tələbəsi Həsən Həsənzadə Avropa 
Tələbələr Forumunun (European Students’ 
Forum) Azərbaycan nümayəndəliyinin pre-
zidenti seçilib.

Avropa Tələbələr Forumu Avropanın ən 
böyük tələbə və gənclər təşkilatlarından biri-
dir. Hazırda Avropanın 43 ölkəsində 240-dan 
artıq şəhərdə fəaliyyət göstərir və 18 mindən 
çox fəal gənci öz ətrafında birləşdirir. Təşkilat 
1985-ci ildə Fransanın Paris şəhərində təsis 
olunub, 2004-cü ildə isə Bakıda Azərbaycan 
nümayəndəliyinin əsası qoyularaq Azərbay-
can Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qey-
diyyatdan keçib.

28.11.2019

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası-
nın kitabxanası dünyada dərc olunan 9000-
dən artıq nüfuzlu dövri elmi jurnal və digər 
nəşrlərə çıxış imkanı verən EBSCO beynəlxalq 
nəşrlər bazasının şəbəkəsinə qoşulub.

İctimai, humanitar, kompüter, mühəndislik, 
neft-qaz, fizika, kimya, nəqliyyat və s. sahələri 
əhatə edən EBSCO şəbəkəsi (http://search.
ebscohost.com) Akademiyanın əməkdaşları-
nın, tələbə və müəllim heyətinin istifadəsinə  
verilib. EBSCO beynəlxalq nəşrlər bazasının 
şəbəkəsi təkcə ABŞ və Avropada deyil, dünya-
nın müxtəlif yerlərində dərc olunan nəşrlərin 
elektron variantlarını ingilis, rus, fransız, ispan, 
alman, italyan və s. dillərdə oxuculara təqdim 
edir, eləcə də istifadəçilərə yüksək səviyyəli el-
mi-tədqiqatlar aparmaq üçün geniş axtarış 
imkanları  yaradır.

25.11.2019

Gömrük Akademiyasının  
tələbəsi Avropa Tələbələr  
Forumunun Azərbaycan  
nümayəndəliyinin  
prezidenti seçilib

Gömrük Akademiyasının  
əməkdaşları EBSCO elektron  
nəşrlər bazasından faydalanırlar 
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 1 
dekabr Ümumdünya QİÇS-lə mübarizə gününə 
həsr olunmuş maarifləndirici seminar keçirilib.

2019.11.28 

Noyabrın 28-də Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasının İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi-
nin rəisi Zeynab Kazımova  Azərbaycan Dövlət 
Radiosunun “Gəl, səhərim” proqramında qo-
naq olub, Akademiyanın fəaliyyəti ilə bağlı da-
nışıb, bu ali təhsil müəssisəsində aparılan işlər 
barədə ictimaiyyəti məlumatlandırıb, sualları 
cavablandırıb.

2019.11.28 

Gömrük Akademiyasında  
Ümumdünya QİÇS-lə mübarizə 
gününə həsr olunmuş seminar 

Noyabrın 28-də “Renessans Palace” 
otelində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təş-
kilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, “Sosial, 
İqtisadi və Elmin inkişafına dəstək İcti-
mai Birliyi”nin dəstəyi və “Azərbaycan 
İntellektual Oyunlar Klubu”nun təşki-
latçılığı ilə keçirilən “Nə? Harada? Nə 
zaman?” İntellektual yarışmasının final 
mərhələsi keçirilib. Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin Akademiyasını “Venera-DG-
KA” komandası təmsil edib, müxtəlif 
universitetlərin 13 komandası arasında 
5-ci yerə layiq görülüb. 

2019.11.29 

noyabr 2019
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasın-
da Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat-İs-
tintaq Baş İdarəsinin Əməliyyat İdarəsi və Ərazi 
Baş Gömrük İdarələrinin Əməliyyat və Təhqiqat 
İdarəsi və müvafiq şöbələrinin əməkdaşlarının 
ikinci qrupu üçün noyabrın 6-dan dekabrın 
4-dək keçirilmiş ixtisasartırma təlimlərinin qiy-
mətləndirmə mərhələsi olub.

Qiymətləndirmə mərhələsindən öncə Aka-
demiyanın rəisi, gömrük xidməti polkovniki 
Qulu Novruzov, Əməliyyat – İstintaq Baş İdarəsi-
nin Əməliyyat İdarəsi rəisi, gömrük xidməti pol-
kovniki Hikmət Bəhrəmov, Əməliyyat – İstintaq 
Baş İdarəsinin Əməliyyat İdarəsi rəisinin müa-
vini, gömrük xidməti polkovniki Vüqar Abdulla-
yev dinləyicilərlə görüşüblər.

04.12.2019

Gömrük Akademiyasında ixtisasartırma  
təlimlərinin qiymətləndirmə mərhələsi 

Noyabrın 29-da Dövlət Gömrük Komitə-
sinin Akademiyasında gömrük xidməti 
əməkdaşları üçün ixtisasartırma təlimləri-
nin yekun qiymətləndirilməsi keçirilib.

29.11.2019

Gömrük əməkdaşlarının 
ixtisasartırma təlimlərinin 
növbəti qiymətləndirmə 
mərhələsi 

DEKABR



38 www.customs.gov.az www.facebook.com/azgomruk www.ascca.edu.azwww.fb.com/gomrukakademiyasi 39

Dekabrın 7-də “Azərbaycan Könüllülük Həftə-
si” çərçivəsində Dövlət Gömrük Komitəsinin 
(DGK) “Könüllü gömrükçü” dəstəsinin üzvləri-
nin Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası, 
Kinoloji Mərkəzi və “Azərterminalkompleks” Bir-
liyinə səfəri təşkil edilib.

Səfər çərçivəsində həmin qurumların ya-
ranması və fəaliyyəti barədə “Könüllü göm-

rükçü”lərə ətraflı məlumat verilib, onları ma-
raqlandıran suallar mütəxəssislər tərəfindən 
cavablandırılıb.

Qeyd edək ki, Beynəlxalq Könüllülər günü 
1985-ci ildən etibarən qeyd olunur və Azərbay-
can Respublikasının da yer aldığı 80 ölkə hər il 
bu günü qeyd edir.

2019.12.06 

Dövlət Gömrük Komitə-
sinin Akademiyasının İxti-
sas fənləri kafedrasının baş 
müəllimi Şahin Hüseynov 
noyabrın 28-də Rusiya Fede-
rasiyasının Moskva Vilayəti-
nin  Lübertsı şəhərində Rusi-
ya Gömrük Akademiyasında 
“Müstəqil Dövlətlər Birliyinə 
üzv dövlətlərin gömrük xid-
mətlərinin hüquq mühafizə sahəsində fəaliy-
yətinin aktual problemləri” mövzusunda bey-
nəlxalq elmi-praktiki konfransda və MDB-yə 
üzv dövlətlərin Gömrük Xidməti Rəhbərləri 

Könüllü gömrükçülər Dövlət Gömrük  
Komitəsinin Akademiyasına səfər ediblər

Gömrük Akademiyasının əməkdaşı  
beynəlxalq elmi-praktiki konfransda 

Şurasının Hüquq Mühafizə 
Bölmələri Başçılarının Ko-
mitəsinin hüquq mühafizə 
bölmələri əməkdaşlarının ix-
tisasının artırılması sahəsin-
də qarşılıqlı əlaqə məsələləri 
üzrə İşçi Qrupun 6-cı iclasın-
da iştirak edib. Şahin Hüsey-
nov konfransda və İşçi Qru-
pun iclasında Azərbaycan 
Respublikasının gömrük 
xidmətində aparılan islahat-
ları diqqətə çatdırıb, hüquq 

mühafizə fəaliyyətində çalışan əməkdaşlar 
üçün Akademiyada ixtisasartırma təlimlərinin 
təşkil olunduğunu qeyd edib.

06.12.2019
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Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-pre-
zidenti Mehriban Əliyevanın mütəfəkkir şair 
İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasi-
bətilə respublikada bir gündə 650 min ağacın 
əkilməsi kampaniyasına Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin Akademiyası da qoşulub.

“Təbiətə öz töhfəni ver” devizi altında keçirilən 
bu genişmiqyaslı kampaniyada Akademiyanın 
əməkdaşları böyük həvəslə iştirak ediblər. Çox 
sayda şam və küknar ağaclarının əkilməsi ilə 
yekunlaşan ağacəkmə aksiyası Akademiyanın 
həyətində və ətrafındakı ərazilərdə həyata keçi-
rilib.

06.12.2019

Gömrük Akademiyası da  
ağacəkmə kampaniyasına 
qoşuldu

dekabr 2019



İskəndərli Nəcəf İskən-
dər oğlu 2017/2018-ci tədris 
ilində Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin Akademiyasının 
“Hüquqşünaslıq” ixtisasını 
bitirən ilk məzunlarından bi-
ridir. Nəcəf İskəndərli Dövlət 
Gömrük Komitəsinin “Azər-
terminalkompleks” Birliyi-
nin Analitik şöbəsinin ins-
pektoru vəzifəsində çalışır, 
gömrük xidməti kiçik leytenantıdır. Hazırda 
o, Şimal ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Şirvan-
lı gömrük postuna təhkim olunub. Tələbəlik 
müddətində Akademiyada, həmçinin Akade-
miyadan kənar respublika və beynəlxalq sə-
viyyəli elmi, sosial və mədəni tədbirlərdə fəal 
iştirak edib. Akademiyanın  Tələbə Gənclər 
Təşkilatının üzvü olub. 

“Gömrük xidmətində çalış-
mağımda Akademiyanın rolu 
çox böyükdür. 2017/2018-ci 
tədris ilində “Hüquqşünaslıq” 
ixtisasını bitirən ilk məzunlar-
dan biriyəm. Akademiyanı 
bitirdikdən sonra bir il Azər-
baycan Silahlı Qüvvələrində 
hərbi xidmət keçdim. 2019-cu 
ilin yayında xidmətimi başa 
vurduqdan sonra gömrük 

xidmətində çalışmaq üçün Komitəyə müra-
ciət etdim. Məhz Gömrük Akademiyasının 
məzunu olaraq müsabiqədən kənar gömrük 
xidmətində işlə təmin olundum.  Akademi-
yada əldə etdiyim bilikləri iş rejimində tətbiq 
edəndə həqiqətən, fəxr edirəm ki, Gömrük 
Akademiyasında təhsil almışam.”

05.12.2019

Gömrük Akademiyasının məzunu:  
“Fəxr edirəm ki, Gömrük Akademiyasında təhsil almışam”

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiya-
sının “İnzibati hüquq” fənnini tədris edən 
müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Sübhan 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Akademiyanın “Hüquq-
şünaslıq” ixtisası üzrə təhsil alan II kurs    tələ-
bələri Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 
Məhkəməsi Plenumunun dekabrın 9-da keçi-
rilən  iclasında iştirak ediblər.

09.12.2019
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Dekabrın 10-da Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasının Tələbə Gənclər Təşkilatının təş-
kilatçılığı ilə tələbələr üçün “Bank fəaliyyəti və 
fəaliyyətin təşkili” mövzusunda seminar keçirilib.  

Akademiyanın “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə III 
kurs tələbəsi, TGT-nın Təlim və karyera üzrə mə-
sul şəxsi və Gənc konüllülər üzrə koordinator 
Aqşin Nəzərli sözügedən mövzu ilə bağlı geniş 
təqdimatla çıxış edərək, bank fəaliyyətinin təşki-
li, Azərbaycanda bank sektorunun inkişafı, ma-
liyyə bazarları, bankların reytinq cədvəli və yerli 
bankların ümumi vəziyyəti, o cümlədən Mərkə-
zi Bank və onun fəaliyyəti haqqında danışıb.

10.12.2019

Gömrük Akademiyasında 
“Bank fəaliyyəti və fəaliyyətin 
təşkili” mövzusunda seminar 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qu-
rucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, xalqımızın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatından 16 il 
ötür. Xalqımız dahi rəhbərin nurlu xatirəsini unut-
mur, onun ideyalarına böyük sədaqət nümayiş et-
dirir.

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 

tələbələri Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlən-
dirilməsində, güc strukturlarının, xüsusilə də ölkə-
nin gömrük xidmətinin inkişaf etdirilərək dünya 
standartları səviyyəsinə çatdırılmasında böyük 
əməyi olan dahi rəhbərin məzarını ziyarət edərək 
xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

12.12.2019

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının tələbələri  
ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad ediblər
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Dekabrın 13-də Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiya-
sının kollektivi talassemiyadan əziyyət çəkən uşaqlar üçün 
gömrük xidməti əməkdaşları arasında keçirilən qanvermə 
aksiyası çərçivəsində qan veriblər. Aksiya Elmi-Tədqiqat 
Hemotologiya və Transfiziologiya İnstitutunun Mərkəzi 
Qan Bankından ezam olunmuş xüsusi tibb briqadasının 
həkim-hemotoloqları tərəfindən könüllülük prinsipi ilə 
təşkil edilib. Müvafiq tibbi yoxlama prosedurlarından sonra 
Akademiyanın əməkdaşlarından qan götürülüb.

13.12.2019

Gömrük Akademiyasında  
“Psixoloji sağlamlıq gələcək  
xoşbəxtliyin açarıdır” adlı tədbir 

Gömrük Akademiyasının 
kollektivi qanvermə aksiyasında 

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 
“Psixoloji sağlamlıq gələcək xoşbəxtliyin açarıdır” 
adlı maarifləndirici seminar keçirilib.       

2019-12-17
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 
müasir Azərbaycanın memarı, ulu öndər Heydər 
Əliyevin xatirəsinə həsr olunan anım mərasimi 
keçirilib.

Akademiyanın rəisi Qulu Novruzov dahi rəh-
bər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin hər bir 
vətəndaş üçün örnək olduğunu bildirib. Heydər 
Əliyevin zəngin irsindən söhbət açan Akademi-
yanın rəisi vurğulayıb ki, müdrik dövlət xadiminin 
istər sovet, istərsə də müstəqillik illərində xalqına, 
onun gələcəyinə həsr etdiyi ömür, Azərbaycanın 
dünya birliyində öz layiqli yerini tutması istiqamə-
tində atdığı qətiyyətli addımlar bu gün öz bəhrə-
sini verməkdədir. Azərbaycanın müstəqilliyinin 
əbədi, dönməz olmasında, iqtisadi potensialının 
möhkəmlənməsində, bölgədə və dünyada nü-
fuzunun artmasında Heydər Əliyevin müstəsna 
xidmətləri danılmazdır.

Qulu Novruzov xalqımızın ümummilli liderinin 
gənclər siyasətinə xüsusi diqqətinə toxunaraq bil-
dirib ki, Heydər Əliyev gənclərlə bağlı məsələləri 
həmişə öz siyasətinin əsas tərkib hissələrindən 
biri hesab edib. Qulu Novruzov ulu öndər Heydər 
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi kursun, inkişaf 
strategiyasının bu gün Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirildiyini bildirib.

12.12.2019

Gömrük Akademiyasında 
ümummilli lider  
Heydər Əliyevin anım  
gününə həsr olunan tədbir 

dekabr 2019
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Çinin «Huawei Technologies Azerbaijan» 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC) rəh-
bəri Lu Canlinin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyəti Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademi-
yasında olub. 

Akademiyanın rəisi Qulu Novruzov qonaq-
lara təhsil müəssisəsinin yaranması və inkişaf 
tarixi haqqında məlumat verib, beynəlxalq 
əlaqələrin genişləndirilməsinin fəaliyyətin əsas 
prioritetlərindən biri olduğunu qeyd edib. Aka-
demiya rəisi bu ilin sentyabr ayında şirkətlə 
Dövlət Gömrük Komitəsi arasında imzalan-
mış əməkdaşlığa dair niyyət protokolunun 
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, 
telekommunikasiya, şəbəkə avadanlıqları və 
texnoloji innovasiyaların tətbiqi üçün böyük 
perspektivlər açdığını vurğulayıb. 

Gömrük Akademiyasına ilk səfərindən məm-
nunluq hissi keçirdiyini bildirən Lu Canlin Azər-
baycanda fəaliyyət göstərdiyi müddətdə şirkət 
tərəfindən həyata keçirilmiş çoxsaylı layihələr-
dən danışıb, xüsusən Azərbaycanın bir sıra 
universitetləri ilə əməkdaşlıq etdiklərini qeyd 
edib, bu təhsil ocaqlarının seçilmiş tələbələ-
rindən ibarət nümayəndə heyətlərinin Çinə 

səfərlərinin təşkil olunduğunu vurğulayıb. Lu 
Canlin Dövlət Gömrük Komitəsi ilə imzalanmış 
niyyət protokolunun gömrük işinin təşkilində 
“Huawei” şirkətinin istehsalı olan avadanlığın 
tətbiqinin perspektivli olduğunu qeyd edib və 
Gömrük Akademiyası ilə əməkdaşlığa hazır ol-
duğunu bildirib. 

Daha sonra qonaqlar Akademiyanın infrast-
rukturu ilə tanış olublar.

20.12.2019

Gömrük Akademiyası  
«Huawei Technologies 
Azerbaijan» şirkəti ilə  
əməkdaşlığa başlayır
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Dekabrın 24-də Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasında 31 Dekabr - Dünya Azərbay-
canlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr olunmuş 
“Çoxşaxəli milli təhlükəsizlik anlayışı və Azər-
baycan” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizli-
yi Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiya-
sı, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 
Hərbi Akademiyası, Azərbaycan Respublikası 
Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası, Milli 
Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Də-
niz Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının 
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Ali 
Hərbi Məktəbi, habelə Dövlət Sərhəd Xidmə-
tinin Akademiyasının rəhbərliyi və əməkdaş-
larının təmsil olunduğu tədbirdə ölkənin milli 
təhlükəsizliyinə - suverenliyi, ərazi bütövlüyü, 
hüquqi, iqtisadi və informasiya təhlükəsizliyi və 

Gömrük Akademiyasında “Çoxşaxəli milli təhlükəsizlik  
anlayışı və Azərbaycan” mövzusunda dəyirmi masa 

s. - mövcud təhdidlərin qiymətləndirilməsi və 
onlarla mübarizə metodlarının inkişaf etdiril-
məsi ilə bağlı geniş müzakirələr aparılıb.

25.12.2019

dekabr 2019
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
rəisi Qulu Novruzov bildirib ki, Akademiyanın 
fəaliyyətinin bir istiqaməti də gömrük xidməti 
əməkdaşlarının peşəkar hazırlığının təkmilləş-
dirilməsi, xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsini 
təmin etməkdir.  

“Gömrük xidməti əməkdaşlarının peşə ba-
carıqlarının artırılması və göstərilən xidmət sə-
viyyəsinin yüksəldilməsi son bir il yarım ərzində 
gömrük xidmətində aparılan köklü islahatla-
rın prioritet istiqaməti kimi müəyyən olunub. 
Azərbaycan Respublikasının gömrük xidməti 
əməkdaşlarının peşəkar hazırlığının artırılma-
sı, xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, vətəndaş 
məmnunluğunun təmin olunması, tam şəffaf-
lığın təmin edilməsi, ümumilikdə gömrük xid-
məti fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi  və müasir 

tələblər əsasında qurulması məqsədilə Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 2019-cu 
ildə gömrük xidməti əməkdaşları üçün müxtə-
lif mövzuları əhatə edən çoxsaylı qısamüddətli 
təlim proqramları həyata keçirilib. Son bir il ər-
zində 700-dən artıq gömrük xidməti əməkda-
şı yerli və xarici təlimçilər tərəfindən aparılan 
təlimlərdən keçib. Bu təlimlər Dövlət Gömrük 
Komitəsi, müxtəlif dövlət qurumları, həmçinin 
xarici və beynəlxalq tərəfdaş qurumlarından 
dəvət olunmuş ekspertlər tərəfindən aparılıb. 
Gömrük xidməti orqanlarında aparılan isla-
hatlardan irəli gələn çağırışlara cavab verən 
təlimlər Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademi-
yasında forma, məzmun və tədris texnologi-

yaları baxımından Dövlət Gömrük Komitəsi və 
Komitənin müvafiq strukturlarının ehtiyacla-
rı nəzərə alınaraq zəruri biliklərin aşılanması 
üçün müxtəlif istiqamətlərdə təşkil edilir. Eyni 
zamanda gömrük xidmətində əməkdaşların 
etik davranışları və mənəvi keyfiyyətinin əhə-
miyyəti nəzərə alınaraq qeyd olunan mövzula-
ra təlim proqramında xüsusi yer ayrılıb” – deyə, 
Akademiya rəisi bildirib.

Qeyd edək ki, son il yarım ərzində Azərbayca-
nın gömrük xidmətində həyata keçirilən intensiv 
islahatlar sırasında gömrük xidməti əməkdaş-
larının peşəkarlığının yüksəldilməsinə xüsusilə 
diqqət yetirilmiş və bu məqsədlə Dövlət Göm-
rük Komitəsinin rəhbərliyi tərəfindən çox sayda 
sərəncam imzalanıb.  

26.12.2019

Son bir il ərzində Gömrük Akademiyasında  
700-dən artıq gömrük xidməti əməkdaşı təlimlərdən keçib
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Dekabrın 27-də Dövlət Gömrük Komitəsi-
nin Akademiyasında böyük Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubi-
leyinə həsr olunmuş  ədəbi-bədii tədbir keçirilib. 

Tədbirdə Akademiyanın tələbələri tərəfindən 
“Nəsimi” filminin fraqmentləri əsasında hazırlan-
mış eyniadlı tamaşa təqdim olunub. “İqtisadiy-
yat” ixtisasının 1-ci kurs tələbəsi Afaq Abdullayeva 
İmadəddin Nəsiminin “Yanaram” qəzəlini söylə-
yib. Akademiyanın xor qrupu Nəsiminin “Sığma-
zam” qəzəli əsasında hazırlanan “Məndə sığar iki 
cahan...” musiqili kompozisiyanı ifa edib.  

Sonda Dövlət Gömrük Komitəsinin Akade-
miyasının rəis müavini Şəmsəddin Abışov çıxış 
edərək, Prezident İlham Əliyev tərəfindən İma-
dəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin dövlət sə-
viyyəsində geniş qeyd edilməsi haqqında sərən-
cam imzalandığını və 2019-cu ilin “Nəsimi ili” 
elan olunduğunu bildirib. Tədbirin böyük şair və 
mütəfəkkirin yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər 
planına müvafiq olaraq təşkil edildiyini diqqətə 
çatdırıb.

Gömrük Akademiyasında İmadəddin Nəsiminin  
650 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir 

27.12.2019

dekabr 2019



Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasın-
da Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 
və Yeni il münasibətilə bayram tədbiri keçirilib. 

Tədbirdə Dünya Azərbaycanlılarının Həm-
rəylik gününə həsr olunmuş videoçarx nüma-
yiş olunub. Daha sonra tələbələrin ifasında şeir, 
mahnı və rəqslər təqdim olunub.

28.12.2019

Gömrük Akademiyasında 
Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə tədbir 
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasın-
da 2019/2020-ci tədris ilinin payız semestrinin 
imtahan sessiyası başlayıb. Akademiyanın rəisi 
Qulu Novruzovun müvafiq sərəncamı ilə ses-
siya müddətində imtahanların mövcud nor-
mativ sənədlər əsasında təşkil edilməsi və on-
ların gedişatına nəzarətin həyata keçirilməsi 
məqsədilə imtahan qərargahı yaradılıb.

Həmçinin, sessiya müddətində şikayətlərin 
araşdırılmasını təmin etmək üçün apelyasiya 
komissiyası da fəaliyyət göstərir. 

Qeyd edək ki, 2019/2020-ci tədris ilinin payız 
semestrinin imtahan sessiyası 30 dekabr 2019-
cu il - 31 yanvar 2020-ci il tarixlərini əhatə edir.

09.01.2020

Gömrük Akademiyasında imtahan sessiyası başlayıb
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YANVAR
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Prezident İlham Əliyevin  30 dekabr 2019-cu 
il tarixində imzaladığı “Azərbaycan Respublika-
sında 2020-ci ilin “Könüllülər ili” elan edilməsi 
haqqında” Sərəncamının icrası ilə bağlı cari 
ildə “Könüllü gömrükçülər” dəstəsinə cəlb olu-
nacaq tələbələrin sayının artırılması məqsədilə 
Akademiyanın tələbələri arasında könüllülərin 
fəaliyyətinin ictimai həyatda rolu və gənclərin 
özlərini təsdiq etməsində əhəmiyyəti ilə bağ-
lı təbliğat-təşviqat işlərinin gücləndirilməsi 
nəzərdə tutulub.   

Bu sözləri Dövlət Gömrük Komitəsinin Aka-
demiyasının rəisi Qulu Novruzov gənclərin qar-
şısında duran vəzifələri şərh edərkən deyib. O, 
könüllülük hərəkatının həm də vətənpərvər-
lik məktəbi, öz xalqına, dövlətinə, milli-mənə-

vi dəyərlərə bağlılıq və xidmət örnəyi oldu-
ğunu vurğulayaraq, Akademiyada gənclərin 
vətənpərvərlik, milli-mənəvi dəyərlərə hörmət, 
Vətənə məhəbbət ruhunda yetişdirilməsi is-
tiqamətində təlim-tərbiyə işlərinin aparıldığını 
qeyd edib.

Qulu Novruzov 2020-ci ildə bu istiqamətdə 
tədbirlərin davam etdiriləcəyini diqqətə çatdı-
rıb. O, bildirib ki, ötən il ilk “Könüllü gömrükçü” 
dəstələrinə Akademiyanın 62 tələbəsi cəlb olu-
nub, onlardan 51 nəfəri könüllülük fəaliyyətini 
müvəffəqiyyətlə başa vuraraq sertifikat alıb. 
“Akademiyanın tələbələri “Könüllü gömrükçü” 
dəstələrində aktiv şəkildə təmsil olunurlar” – 
deyə Akademiya rəisi qeyd edib.

16.01.2020

Gömrük Akademiyasının rəisi Qulu Novruzov:  
“Akademiyanın tələbələri  “Könüllü gömrükçü”  
dəstələrində aktiv şəkildə təmsil olunurlar” 
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiya-
sında 20 yanvar faciəsinin 30-cu ildönümü ilə 
əlaqədar anım mərasimi keçirilib. Azərbayca-
nın müstəqilliyi uğrunda canından keçən şə-
hidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilib. Akademiyanın rəisi Qulu Novruzov təd-
biri giriş sözü ilə açaraq, bu faciənin Azərbayca-
nın müstəqillik tarixində qan yaddaşı olmaqla 
yanaşı, həm də şərəf və qürur səhifəsi olduğu-
nu bildirib.

Qulu Novruzov ümummilli lider Heydər Əli-
yevin 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayı-
dışından sonra 1994-cü il yanvar ayının 5-də 
məhz Ulu öndərin müvafiq fərmanı ilə Milli 
Məclisin müzakirəsinə təqdim edilən və həmin 
ilin mart ayında təsdiqlənən sənədlə ilk dəfə 
20 yanvar hadisələrinə siyasi-hüquqi qiymətin 
verildiyini vurğulayıb.

Gömrük Akademiyasında 20 yanvar faciəsinin  
30-cu ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri 

Şəhid ailəsinin üzvü Arif Məhərrəmov, Şəhid-
lər xiyabanının salınmasında iştirak edən dəfn 
komissiyasının üzvü Azər Nəbiyev çıxış edərək, 
faciənin Azərbaycan xalqının tarixindəki dərin 
izlərini və bu faciənin hər zaman xatırlanacağı-
nı vurğulayıblar. Hər iki çıxışçı hadisələrin canlı 
şahidləri olaraq öz xatirələrini paylaşıblar.

17.01.2020

yanvar 2020
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiya-
sı Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham 
Əliyevin 24 yanvar 2012-ci il tarixli 1972 nömrəli 
Sərəncamına əsasən yaradılıb. Akademiya ali 
və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, 
fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan 
xüsusi təyinatlı dövlət ali təhsil müəssisəsidir.

Akademiyanın yaradılmasında əsas məqsəd 
gömrük orqanlarında xidmət etmək üçün 
yüksək ixtisaslı, peşəkar mütəxəssislərin hazır-
lanması, gömrük orqanlarında xidmətə qəbul 
olunan əməkdaşlar üçün ilkin hazırlıq və göm-
rük xidməti əməkdaşları üçün ixtisasartırma 
təlimlərinin təşkil edilməsi, bununla yanaşı, el-
mi-tədqiqat işlərinin aparılmasıdır.

Akademiyanın prioritetlərindən ən başlıca-
sı gömrük orqanlarında çalışmaq üçün lazım 
olan bütün ixtisaslar üzrə kadrların hazırlan-
masıdır. Hazırda Akademiyada bakalavr pilləsi 
üzrə 3 ixtisas – Hüquqşünaslıq, İqtisadiyyat və 
İnformasiya təhlükəsizliyi ixtisası üzrə tələbələr 
təhsil alırlar. İnformasiya təhlükəsizliyi ixtisası 
üzrə tələbə qəbulu 2019/2020-ci tədris ilindən 
etibarən aparılır. Beynəlxalq hüquq və Göm-
rük işi ixtisaslaşmaları üzrə magistr hazırlığı 
2019/2020-ci tədris ilindən etibarən həyata ke-
çirilir. 2020/2021-ci tədris ilindən yeni ixtisasla-
rın açılması nəzərdə tutulur.

2014/2015-ci tədris ilində Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin Akademiyası ilk tədris ilinə başlayıb. 
2017/2018-ci tədris ilində ilk məzunlarını yola 
salıb.

Hazırda Akademiyada tələbələrin ümumi 
sayı 250 nəfərdir. Onlardan 241 bakalavr,  9 
nəfər magistr təhsili alır. 

Akademiyada təhsilin keyfiyyətinin artırılma-

Dövlət Gömrük  
Komitəsinin  
Akademiyasının 
yaranmasının  
8 ili tamam olur

sı, tətbiq olunan texnoloji yeniliklər və kadr po-
tensialının yaxşılaşdırılması üçün son illərdə bir 
sıra tədbirlər həyata keçirilib.

Beynəlxalq əlaqələrin qurulması və əmək-
daşlığın genişləndirilməsi prioritet olaraq qar-
şıya qoyulub. Akademiya bir sıra beynəlxalq  
qurumlarla əməkdaşlıq edir. Ümumdünya 
Gömrük Təşkilatı – ÜGT (World Customs Or-
ganisation - WCO), Gömrük Universitetləri-
nin Beynəlxalq Şəbəkəsi (The International 
Network of Customs Universities - INCU), Rusi-
ya Gömrük Akademiyası və s.

Akademiyanın əsas fəaliyyət istiqamətləri ba-
kalavr və magistr hazırlığı ilə yanaşı, xidmətə ilkin 
hazırlıq və ixtisasartırma təlimlərinin təşkilidir.



52 www.customs.gov.az www.facebook.com/azgomruk www.ascca.edu.azwww.fb.com/gomrukakademiyasi 53

Akademiyada gömrük orqanlarında xid-
mətə qəbul olunan əməkdaşlar üçün təlimlər 
yeni formatda və məzmunda keçirilir. Təlimlər 
Dövlət Gömrük Komitəsi sisteminə daxil olan 
gömrük orqanlarının əməkdaşlarının peşə və 
ixtisas səviyyəsini artırmaq, gömrük orqanla-
rına xidmətə yeni qəbul edilmiş əməkdaşlara 
peşə biliklərinin və xidməti intizam qaydaları-
nın tələblərinin öyrədilməsi məqsədilə təşkil 
olunur.

Akademiyada Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Gömrük Komitəsinə verilən “ÜGT-nin 
e-Learning Modullarından istifadə üzrə Lisen-
ziya”ya əsasən “CLİCK! e-Learning” bazasında 
mövcud olan resurslar üzrə gömrük xidməti 

əməkdaşları üçün təlimlərin keçirilməsi nəzər-
də tutulub.

Akademiyada Beynəlxalq Standartlar Sis-
teminin tətbiqi, təhsilin və idarəetmənin ISO 
standartlarının tələblərinə uyğun səviyyədə 
təşkil edilməsi məqsədilə struktur bölmələrin 
əməkdaşları üçün təlimlər keçirilmişdir. Tə-
limlər və sertifikatların verilməsi prosesi Türk 
Standartları İnstitutu (TSE) tərəfindən həyata 
keçirilir. Akademiyanın ISO 9001:2015 (Keyfiyyə-
ti idarəetmə sistemi) sertifikatını alması üçün 
bütün müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Qeyd 
edək ki, Akademiyanın fəaliyyətini beynəlxalq 
standartların tələblərinə müvafiq olaraq hə-
yata keçirmək məqsədilə Türkiyə Standartları 
İnstitutunun Azərbaycandakı nümayəndəliyi 
ilə Akademiya arasında müqavilə imzalanmış-
dır.

Akademiyada elmi fəaliyyət üzrə işlər apa-
rılır. Gömrük sahəsi, iqtisadiyyat üzrə elmi 
məqalələrin dərci, professor-müəllim heyəti-
nin beynəlxalq elmi konfrans və seminarlarda 
mütəmadi iştirakı olur. Ümumdünya Gömrük 
Təşkilatının PİCARD (“Gömrük sahəsində aka-
demik araşdırmalar və inkişaf üzrə əməkdaşlıq 
proqramı”) illik iclaslarında iştirak edirlər.

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası-
nı bitirən məzunlara gömrük xidmətində iş-
ləmək imkanı verilir. Akademiyanın məzunları 
Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyinin mü-
vafiq əmri ilə müsabiqədən kənar işə qəbul 
olunurlar.

Könüllü gömrükçü dəstələrində Akademiya-
nın tələbələri aktiv şəkildə təmsil olunurlar.

24.01.2020

yanvar 2020
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının yaranmasının 8 illiyi 
ilə bağlı Akademiyanın İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Zeynab 
Kazımova ASAN Radionun səhər efirində yayımlanan “OyanASAN” 
verilişinin qonaq olub, Akademiyanın fəaliyyəti, 8 ildə görülən işlər-
dən və gələcək hədəflərdən danışıb.

Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasının yaranmasının 
8 illiyi ilə bağlı Akademiyanın 
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbə-
sinin rəisi Zeynab Kazımova, 
Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə 
təhsil alan 3-cü kurs tələbəsi 
Mülayim Rüstəmova və İqtisa-
diyyat ixtisası üzrə təhsil alan 
4-cü kurs tələbəsi Murad Ha-
cıyev ATV Səhər proqramında 
qonaq olublar.

24.01.2020

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin Akademiyasının rəisi Qulu Novruzov 
Akademiyanın yaradılmasının 8 illiyi ilə bağlı 
Real TV-nin “Real İntervyu” proqramında qo-
naq olub.

Akademiya rəisi DGKA-nın 8 ilik fəaliyyəti ilə 
bağlı danışaraq, bu ali təhsil ocağında görülən 
işlər, həyata keçirilən layihələr, Akademiyanın 
əldə etdiyi uğurlar, eyni zamanda qarşıda du-
ran vəzifələr və prioritetlərdən söz açıb.

Qulu Novruzov çıxışında Akademiyada təd-
risin təşkili, təlim-tərbiyə işlərinin aparılması, 
beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində qarşıya qo-
yulan prioritet istiqamətlərdən də bəhs edib.

24.01.2020

Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasının rəisi  
Qulu Novruzov Real TV-nin 
“Real İntervyu” proqramında 
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasın-
da gömrük xidməti əməkdaşları üçün təşkil 
olunan ixtisasartırma təlimlərinin növbəti qru-
pu ilə görüş keçirilib. 

17.01.2020

Gömrük Akademiyasında  
növbəti ixtisasartırma  
təlimləri başlayıb

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 
2019/2020-ci tədris ilinin payız semestrinin im-
tahan sessiyası başa çatıb. İmtahan sessiyası 29 

Gömrük Akademiyasında  
imtahan sessiyası başa çatıb

dekabr 2019-cu il tarixdən 31 yanvar 2020-ci il ta-
rixinədək olan müddəti əhatə edib. 

İmtahan sessiyasında bakalavr səviyyəsində 
3 ixtisas üzrə olmaqla, bütövlükdə 11 akademik 
qrupda 56 fəndən imtahan keçirilib. Bundan 
əlavə, magistratura səviyyəsində 2 ixtisas üzrə 2 
akademik qrupda 12 fəndən imtahan təşkil olu-
nub.

31.01.2020

yanvar 2020



56 www.customs.gov.az www.facebook.com/azgomruk

Belarusun Gömrük Orqanları Əməkdaşları-
nın İxtisasartırma və Yenidənhazırlama İnstitu-
tunun rəhbəri, gömrük xidmətinin 1-ci dərəcəli 
məsləhətçisi Aleksandr Petrov Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Akademiyasının qonağı olub. 

Belarusun Gömrük Əməkdaşlarının İxtisasartırma və  
Yenidənhazırlama İnstitutu ilə Əməkdaşlıq sazişi imzalandı

Qonağı qəbul edən Akademiya rəisi Qulu 
Novruzov təhsil müəssisəsinin yaranması və 
inkişaf tarixi haqqında məlumat verib, bey-
nəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsinin fəaliy-
yətin əsas prioritetlərindən biri olduğunu qeyd 
edib. Akademiya rəisi ikitərəfli əlaqələrin qurul-
ması üçün qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafının 
vacibliyini vurğulayıb.

Görüşdə Akademiyanın fəaliyyətinə dəyərli 
töhfə verə biləcək sahələrdə əməkdaşlıq pers-
pektivləri və birgə tədbirlərin həyata keçirilmə-
si müzakirə edilib. Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyası ilə Belarusun Gömrük Orqanları 
Əməkdaşlarının İxtisasartırma və Yenidənha-
zırlama İnstitutu arasında Əməkdaşlıq sazişi 
imzalanıb. 

28.01.2020
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Ümumdünya Gömrük Təş-
kilatının (ÜGT) Qırğızıstan Res-
publikasında Regional Təlim 
Mərkəzinin Departament rəh-
bəri Narıngül Taqaynəzər qızı 
Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasında olub.

Görüşdə, əlaqələrin genişlən-
dirilməsi, əməkdaşların peşə 
biliyinin artırılması üçün birgə 
tədbirlərin təşkili, həmçinin bir 
sıra qarşılıqlı maraq kəsb edən 
məsələlər ətrafında müza-
kirələr aparılıb.

31.01.2020

Ümumdünya Gömrük Təşkilatı (ÜGT) Potensi-
alın Gücləndirilməsi Direktoratlığının rəhbəri Ta-
eil Kang Bakıya səfəri çərçivəsində Dövlət Göm-
rük Komitəsinin Akademiyasında olub.

Görüşdə qonağı salamlayan Akademiyanın rəi-
si Qulu Novruzov bildirib ki,  Azərbaycan və ÜGT 
strukturları arasında sıx əməkdaşlıq əlaqələri 
mövcuddur. ÜGT-nin Potensialın Gücləndirilmə-
si üzrə Avropa Regional Ofisinin Bakı şəhərində 
yerləşdiyini qeyd edən Akademiya rəisi 2019-cu 
ildən başlayaraq növbəti iki il müddətində Azər-
baycanın ÜGT-nin Avropa Regionuna rəhbərlik 
etdiyini xatırladıb. 

Görüşdə Azərbaycanın ÜGT-də aktiv və faydalı 
rolu, ÜGT-nin Azərbaycanda gömrük strukturla-
rının, xüsusilə kadr potensialının daha da inkişaf 
etdirilməsində dəstəyi, ÜGT-nin beynəlxalq eks-
pertlər şəbəkəsinin Akademiyanın təhsil, təlim, 

ÜGT-nin Potensialın Gücləndirilməsi  
Direktoratlığının rəhbəri Gömrük Akademiyasında 

Gömrük Akademiyası ÜGT-nin Qırğızıstandakı 
Regional Təlim Mərkəzi ilə əlaqələr qurur  

tədris və tədqiqat fəaliyyətləri üçün cəlb edilməsi 
məsələləri müzakirə olunub. Eyni zamanda, iki 
qurum arasındakı əlaqələr, gələcək planlar və la-
yihələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

29.01.2020

yanvar 2020
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Fevralın 4-də Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyası və Beynəlxalq Gömrük Universi-
tetləri Şəbəkəsinin (INCU) birgə təşkilatçılığı ilə 
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının (ÜGT) Po-
tensialın Gücləndirilməsi üzrə Avropa Regional 
Ofisində IV Beynəlxalq Qış məktəbinin açılış 
mərasimi olub.

Tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsinin Aka-
demiyasının rəisi Qulu Novruzov, ÜGT-nin Po-
tensialın Gücləndirilməsi üzrə Avropa Regional 
Ofisinin rəhbəri Əsər Çəngəl, Beynəlxalq Göm-
rük Universitetləri Şəbəkəsinin Katibliyinin rəh-
bəri Mixail Kaşubski, Dövlət Gömrük Komitə-
sinin Akademiyasının əməkdaşları, təlimçilər, 
yerli və xarici universitetlərin tələbələri iştirak 
ediblər. 

“Qış məktəbi”nin təşkil edilməsində əsas 
məqsəd gömrük xidməti sahəsində Beynəlxalq 
Gömrük Universitetləri Şəbəkəsinin tətbiq et-
diyi son yeniliklərlə bağlı gömrük ixtisası üzrə 
təhsil alan və gələcəkdə bu sahədə çalışacaq 
tələbələrin məlumatlandırılması, eyni zaman-
da, tədqiqatların aparılması, müxtəlif sahələr 

IV Beynəlxalq  
Qış məktəbinin açılışı 

FEVRAL
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Fevralın 7-də Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyası və Beynəlxalq Gömrük Universi-
tetləri Şəbəkəsinin (INCU) birgə təşkilatçılığı ilə 
4-12 fevral tarixlərində Ümumdünya Gömrük 
Təşkilatının (ÜGT) Potensialın Gücləndirilmə-
si üzrə Avropa Regional Ofisində keçirilən IV 
Beynəlxalq Qış məktəbinin iştirakçıları Bakı Ali 
Neft Məktəbinə səfər ediblər.

07.02.2020

IV Beynəlxalq Qış məktəbinin 
iştirakçıları BANM-də 

üzrə akademik yazı bacarıqlarının formalaşdı-
rılmasıdır. 

Qış məktəbində Dövlət Gömrük Komitəsi-
nin Akademiyasının tələbələri ilə yanaşı, Azər-
baycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Milli 
Aviasiya Akademiyası və Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetinin (UNEC) tələbələri iştirak 
ediblər.

Eyni zamanda, təlimlərdə Rusiya Gömrük 
Akademiyası, Samara Dövlət Texniki Universi-
teti, Özbəkistan Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Gömrük İnstitutu, Rusiya Prezident Akademi-
yası Şimal-Qərbi Menecment İnstitutundan 
tələbə və əməkdaşlardan ibarət nümayən-
dələr iştirak edirlər. 

Təlimlər Beynəlxalq Gömrük Universitetləri 
Şəbəkəsinin Katibliyinin rəhbəri Mixail Kaşub-
ski,  Rusiya Federasiyası Şimal-Qərb İdarəçilik 
İnstitutunun dosenti Qalina Fedotova, Rusiya 
Federasiyasının Samara Dövlət Texniki Univer-
sitetinin dosenti Darya Ştrikova tərəfindən ke-
çirilib.

04.02.2020

fevral 2020
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Aka-
demiyası və Beynəlxalq Gömrük Uni-
versitetləri Şəbəkəsinin (INCU) birgə 
təşkilatçılığı ilə 4-12 fevral tarixlərində 
keçirilən IV Beynəlxalq Qış məktəbi-
nin iştirakçıları fevralın 8-9-da Bakı 
və Bakı ətrafında yerləşən tarixi mə-
kanlara baş çəkiblər. Qış məktəbi-
nin iştirakçıları Fəxri xiyaban, Şəhid-
lər xiyabanı, Heydər Əliyev Mərkəzi, 
Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu, 
Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı, Qala 
Arxeoloji-Etnoqrafik Muzey Komp-
leksi kimi görməli tarixi və mədəni 
məkanlarda olublar. Qonaqlara ölkə-
mizin tarixi, mədəniyyəti, musiqisi, 
incəsənəti, xalqımızın adət-ənənələ-
ri və digər mövzularda geniş məlu-
matlar verilib.

10.02.2020
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Fevralın 11-də Dövlət Gömrük Komitəsinin Aka-
demiyası və Beynəlxalq Gömrük Universitetləri 
Şəbəkəsinin (INCU) birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən 

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası və 
Beynəlxalq Gömrük Universitetləri Şəbəkəsinin 
(INCU) birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunan IV Bey-
nəlxalq Qış məktəbi davam edir.

Fevralın 10-da Gömrük Akademiyasında fəaliy-
yət göstərən INCU-nun Bakı Regional Ofisində Qış 
məktəbinin iştirakçıları üçün Rusiyanın Şimal-Qərb 
İdarəçilik İnstitutunun dosenti Qalina Fedotova 
“Tarif təsnifatı və mənşə üstünlükləri qaydaları” 

Qış məktəbinin iştirakçıları “Azərterminalkompleks”  
Birliyinə və Kinoloji Mərkəzə səfəri 

mövzusunda təlim keçib.
Qeyd edək ki, Beynəlxalq Qış məktəbi 4 fev-

ral tarixində başlayıb və 12 fevral tarixində başa 
çatacaq. Təlimlər INCU-nun Katibliyinin rəhbəri 
Mixail Kaşubski, Rusiyanın Şimal-Qərb İdarəçilik 
İnstitutunun dosenti Qalina Fedotova, Samara 
Dövlət Texniki Universitetinin dosenti Darya Şt-
rikova tərəfindən keçirilir.

10.02.2020

IV Beynəlxalq Qış məktəbinin iştirakçıları Dövlət 
Gömrük Komitəsinin “Azərterminalkompleks” 
Birliyinə və Kinoloji Mərkəzə səfər ediblər.

11.02.2020

fevral 2020
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Fevralın 12-də Dövlət Gömrük Komitəsi-
nin sədrinin müavini, gömrük xidməti gene-
ral-mayoru İqbal Babayev Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin Akademiyası və Beynəlxalq Gömrük 
Universitetləri Şəbəkəsinin (INCU) birgə təşki-
latçılığı ilə təşkil olunan IV Beynəlxalq Qış mək-
təbinin sonuncu günündə iştirakçılar üçün  tə-
lim keçib. . 

Qeyd edək ki,  IV Beynəlxalq Qış məktəbi 4-12 
fevral tarixlərində keçirilib. Qış məktəbinin təş-

kil edilməsində əsas məqsəd gömrük xidməti 
sahəsində Beynəlxalq Gömrük Universitetləri 
Şəbəkəsinin tətbiq etdiyi son yeniliklərlə bağlı 
gömrük ixtisası üzrə təhsil alan və gələcəkdə 
bu sahədə çalışacaq tələbələrin məlumatlan-
dırılması, eyni zamanda, tədqiqatların aparıl-
ması, müxtəlif sahələr üzrə akademik yazı ba-
carıqlarının formalaşdırılmasıdır.

12.02.2020

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinin müavini  
Beynəlxalq Qış məktəbində təlim keçib
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Fevralın 12-də Dövlət Göm-
rük Komitəsinin Akademiyası 
və Beynəlxalq Gömrük Uni-
versitetləri Şəbəkəsinin (INCU) 
birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olu-
nan IV Beynəlxalq Qış məktə-
binin bağlanış mərasimi keçi-
rilib.

Tədbirdə Dövlət Gömrük 
Komitəsinin sədrinin müavini, 
gömrük xidməti general-ma-
yoru İqbal Babayev, Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Akade-
miyasının rəisi Qulu Novruzov, 
Beynəlxalq Gömrük Universi-
tetləri Şəbəkəsinin Katibliyinin 
rəhbəri Mixail Kaşubski, Aka-
demiyanın əməkdaşları, Qış 

məktəbinin təlimçiləri, yerli 
və xarici universitetləri təmsil 
edən müəllim-tələbə heyəti 
iştirak ediblər. 

İştirakçılara sertifikatlar təq-
dim olunub.

12.02.2020

Gömrük Akademiyasında  
Beynəlxalq Qış məktəbi başa çatıb

fevral 2020
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Dövlət Gömrük Komitəsi-
nin Akademiyasının IV kurs 
tələbələri 17 fevral 2020-ci 
il tarixindən başlayaraq 14 
həftə ərzində Dövlət Göm-
rük Komitəsinin struktur böl-
mələrində istehsalat təcrübə-
si keçiblər. 

15.02.2020

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiya-
sının rəisi Qulu Novruzov 2019/2020-ci tədris 
ilinin ikinci yarısında Akademiyada müxtə-
lif fənləri tədris edəcək professor-müəllim 

heyəti ilə görüşüb. Akademiya rəisi tədris 
və təlim-tərbiyə prosesində müəllimlərin 
böyük rolu olduğunu vurğulayıb. 

15.02.2020

Gömrük  
Akademiyasının  
tələbələri təcrübəyə  
göndərilirlər

Müəllimlərlə görüş
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Fevralın 15-də Dövlət Gömrük Komitəsinin Aka-
demiyasında gömrük xidməti əməkdaşları üçün 
təşkil olunan ixtisasartırma təlimlərinin 60 nəfərlik 
növbəti qrupunun biliklərinin yekun qiymətləndi-
rilməsi keçirilib.

15.02.2020

Dövlət Gömrük Komitəsinin 
sədri, gömrük xidməti gene-
ral-polkovniki Səfər Mehdiyevin 
sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 
“Nəqliyyat vasitələrinin və kon-
teynerlərin gömrük möhürləri 
və plombları altında yüklərin 

daşınmasına buraxılması qay-
dalarına dair Metodika” əsa-
sında 13-14 fevral tarixlərində 
gömrük xidməti  əməkdaşları 
üçün yükdaşımaların təşkili 
işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağ-
lı təlim təşkil olunub.

Dövlət Gömrük Komitəsi-
nin Akademiyasında keçirilən 
təlimdə nəqliyyat vasitələri və 
konteynerlərin gömrük möhür-
ləri və plombları altında yükda-
şımasına buraxılması qaydaları 
ilə bağlı nəzəri biliklər verilib.

Bununla yanaşı, Bakı Baş 

Gömrük İdarəsinin “İpək Yolu” 
postunda müxtəlif tipli nəqliy-
yat vasitələrinə və konteyner-
lərə bilavasitə baxış keçirmək 
yolu ilə onların yükdaşımala-
rına buraxılması üçün texniki 
şərtlərə uyğun olub-olmaması-
nın  müəyyən edilməsi ilə bağlı 
praktiki bacarıqlar aşılanıb. 

14.02.2020

Gömrük əməkdaşlarının  
ixtisasartırma  
təlimlərinin növbəti  
qiymətləndirilmə mərhələsi 

Gömrük xidməti əməkdaşları  
üçün növbəti təlim 

fevral 2020
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Fevralın 19-da Avropa İttifaqının Azərbaycan-
dakı nümayəndəliyinin rəhbəri Kestutis Yanka-
uskas Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademi-
yasında “Avropa İttifaqı və Azərbaycan: gələcək 
üçün tərəfdaşlıq” mövzusunda mühazirə ilə 
çıxış edib.

Tədbir çərçivəsində Akademiyanın rəisi Qulu 
Novruzov və Avropa İttifaqının Azərbaycan nü-
mayəndəliyinin rəhbəri Kestutis Yankauskas 
arasında görüş keçirilib. 

Görüşdə gələcək əməkdaşlıqla bağlı müza-
kirələr, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bir 
sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparı-
lıb.

Kestutis Yankauskas “Avropa İttifaqı və Azər-
baycan: gələcək üçün tərəfdaşlıq” mövzusun-
da mühazirə ilə çıxış edib, Avropa İttifaqının 
tarixi başlanğıcından, onun əsaslarından, Av-
ropa İttifaqı və Azərbaycan münasibətlərindən 
danışıb.

19.02.2020

Avropa İttifaqının Azərbaycandakı  
nümayəndəliyinin rəhbəri Gömrük Akademiyasında
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fevral 2020

Qalina Yuryevna Fedotova Ümumdün-
ya Gömrük Təşkilatının akkreditə olunmuş 
ekspert-təlimçisi, Rusiya Federasiyasının 
Sankt-Peterburq Prezident Akademiyasının 
Gömrük idarə edilməsi və təhlükəsizlik kafed-
rasının dosenti, texnika elmləri namizədidir. 
Uzun illər Rusiya Gömrük Akademiyasında, 
həm mütəxəssis hazırlığında, həm də Rusiya-
nın gömrük orqanlarının əməkdaşlarının ixti-
sasartırma və yenidənhazırlama kurslarında 
pedaqoji fəaliyyət göstərib. Gömrük ixtisaslaş-
masına aid olan 30 fənnin işçi proqramlarını 
tərtib edib. Müxtəlif ölkələrin gömrük orqan-
ları üçün kadrların hazırlanmasında zəngin 
təcrübəsi vardır. 2012/2016-cı illərdə dünya-
nın müxtəlif ölkələrində gömrük orqanlarının 
əməkdaşları üçün Ümumdünya Gömrük Təş-
kilatının xətti ilə seminarlar keçirib. Beş il ər-
zində Rusiyanın Federal Gömrük Xidmətinin 
nümayəndə heyətinin tərkibində Ümumdün-
ya Gömrük Təşkilatının Malların harmonik-
ləşdirilmiş yazı və kodlaşdırma Komitəsinin 
işində iştirak edib. Yüzdən artıq çap olunmuş 

elmi əsərin, o cümlədən Federal Gömrük Xid-
mətinin qrifi altında gömrük işində istifadəyə 
tövsiyə edilmiş 2 dərsliyin müəllifidir. Qalina xa-
nım 4-12 fevral tarixlərində Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin Akademiyası və Beynəlxalq Gömrük 
Universitetləri Şəbəkəsinin birgə təşkilatçılığı 
ilə keçirilən IV Beynəlxalq Qış məktəbinin işti-
rakçısı olub. 

“Gömrük Akademiyasının Qış məktəbində 
təşkilatçı kimi iştirakı tədris məşğələlərinin 
təşkili və tələbələr üçün çox faydalıdır. Bizim 
Sankt-Peterburq Prezident Akademiyası di-
gər ölkələrdən bir çox ali məktəblərlə bir-
gə layihələrdə, o cümlədən Şanxay Gömrük 
Kolleci ilə tələbələrin və müəllimlərin mo-
billik layihəsində iştirak edir. Akademiyamız 
Bakıda keçirilən Qış məktəbində artıq 4-cü 
dəfədir iştirak edir. Biz Gömrük Akademiya-
sı ilə müxtəlif formatda və istiqamətdə birgə 
layihələri həyata keçirməyə hazırıq.”

21.02.2020

Gömrük Akademiyası 
ilə birgə layihələri  
həyata keçirməyə hazırıq
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Fevralın 24-də Bakı şəhərindəki “Holiday İnn” 
otelində “Konteynerlərin hədəflənməsi” möv-
zusunda təlim başlayıb.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük 
Komitəsi ilə Böyük Britaniyanın Sərhəd Mü-
hafizəsi Direktoratlığının birgə həyata keçirdi-

“Konteynerlərin  
hədəflənməsi”  

mövzusunda təlim 

yi “Hunter” layihəsi çərçivəsində reallaşdırılan 
təlimdə Komitənin aidiyyəti struktur bölmələ-
ri, ərazi və ixtisaslaşmış gömrük idarələri və 
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
əməkdaşları iştirak edib.

24.02.2020

Dövlət Gömrük Komitə-
sinin Akademiyasının şöbə 
rəisi Araz Aslanlının müəllifi 
olduğu “28-ci ildönümündə 
Xocalı soyqırımı və Münxen-
dəki Əliyev-Paşinyan debatı” 
başlıqlı məqalə Türkiyənin 
dövlət xəbər agentliyi olan 
Anadolu Agentliyinin rəsmi 
saytında dərc olunub.

27.02.2020

Gömrük Akademiyasının əməkdaşının  
məqaləsi Türkiyənin rəsmi xəbər agentliyinin saytında 
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasın-
da Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr 
olunmuş anım tədbiri keçirilib.

Tədbirdə Xocalı soyqırımına həsr edilmiş vi-
deo çarx nümayiş olunub. Tədbir Akademiya-
nın tələbələrinin ifasında Xocalıya həsr edilmiş 
ədəbi-bədii kompozisiya ilə sona çatıb.

25.02.2020

Gömrük Akademiyasında Xocalı soyqırımının 
28-ci ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri 

fevral 2020
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Fevralın 28-də Bakı şəhərindəki “Holiday İnn” 
otelində “Konteynerlərin hədəflənməsi” möv-
zusunda təşkil olunan dörd günlük təlim başa 
çatıb. Təlimin sonunda iştirakçılara sertifikatlar 
təqdim olunub. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Böyük Britaniya-
nın Sərhəd Mühafizəsi Direktoratlığının birgə 
həyata keçirdiyi “Hunter” layihəsi çərçivəsin-
də reallaşdırılan təlimdə Komitənin aidiyyəti 
struktur bölmələri, ərazi və ixtisaslaşmış göm-
rük idarələri və Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasının əməkdaşları iştirak ediblər.

28.02.2020

Fevralın 27-də Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasında müasir texniki nəzarət va-
sitələri ilə təmin edilmiş laboratoriyada gömrük 
orqanlarının vəzifəli şəxslərinin ixtisasartırma tə-
limlərinə cəlb edilmiş əməkdaşlarına gömrük 
nəzarətinin formalarının tətbiqi ilə bağlı, reallığa 
maksimal dərəcədə yaxın olan şəraitdə gömrük 
orqanlarının fəaliyyətində rast gəlinən faktlar 

üzrə müxtəlif simulyasiyalar əsasında əməliy-
yat-taktiki səciyyə daşıyan işgüzar oyunlar for-
masında təlim keçirilib. Simulyasiyalar əsasında 
əməliyyat-taktiki səciyyə daşıyan işgüzar oyun-
lar formasında təlimi Dövlət Gömrük Komitəsi-
nin Kinoloji Mərkəzi ilə birgə Akademiyanın “İx-
tisas fənləri” kafedrası təşkil edib.

27.02.2020

“Konteynerlərin hədəflənməsi” mövzusunda təlim başa çatıb

Gömrük Akademiyasında  
simulyasiyalar əsasında əməliyyat-taktiki təlim 
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Koronavirus pandemiyası ilə 
bağlı ölkəmizdə aparılan qabaq-
layıcı tədbirlər çərçivəsində Döv-
lət Gömrük Komitəsinin Akade-
miyasında bütün lazımı tədbirlər 
görülür.

Akademiyanın mətbuat xid-
mətinin rəhbəri Zeynab Kazımo-
vanın Mövqe.az-a verdiyi məlu-
mata görə DGKA-nın müəllim və 
tələbələrinə, bütün əməkdaşlara 
maarifləndirici məlumatlar veri-

lib, geniş təbliğat işləri aparılıb.
Təlimat xarakterli plakatlar mü-

vafiq yerlərdə, o cümlədən bütün 
auditoriyalarda asılıb. Gündəlik 
gigiyenanın qorunmasının vacib-
liyi barədə geniş məlumat verilib.

Akademiyada əsaslı dezinfek-
siya işləri aparılıb. Akademiyanın 
tədris korpusu virus əleyhinə de-
zinfeksiya edilib, sanitar-epidemi-
oloji vəziyyət nəzarətə götürülüb.

27.02.2020

Gömrük Akademiyasında koronavirus  
əleyhinə lazımı tədbirlər görülüb 

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akade-
miyasının kitabxanasına Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) 
Mərkəzi Elmi Kitabxanası (MEK) tərə-
findən 61 sayda kitabdan ibarət kollek-
siya hədiyyə olunub. Kolleksiya əsasən 
Azərbaycan klassiklərinin, görkəmli 
mədəniyyət xadimlərinin əsərlərindən 
və eləcə də, onlar haqqında yazılmış 
kitablardan ibarətdir.  Oxucuların ixti-
yarına verilən kitablar  yüksək keyfiy-
yətə və nəfis tərtibata malikdir.

28.02.2020

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının  
kitabxanasına yeni kitablar daxil olub

fevral 2020
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Martın 2-də Ümumdünya Gömrük Təş-
kilatının Bakı şəhərindəki Potensialın Güc-
ləndirilməsi üzrə Avropa Regional Ofisin-
də “X-Ray (Rentgen) təsvirlərinin təhlili” 
mövzusunda dördgünlük təlim başlayıb. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Gömrük Komitəsi ilə ABŞ-ın İxraca nəzarət 

“X-Ray (Rentgen) təsvirlərinin 
təhlili” mövzusunda təlim 

və müvafiq sərhəd təhlükəsizliyi proqramı la-
yihəsi çərçivəsində reallaşdırılan təlimdə Ko-
mitənin aidiyyəti struktur bölmələri, ərazi və 
ixtisaslaşmış gömrük idarələri və Dövlət Göm-
rük Komitəsinin Akademiyasının əməkdaşları 
iştirak edib. Təlimlər ABŞ-ın İxraca nəzarət və 
müvafiq sərhəd təhlükəsizliyi proqramının tə-
limçiləri Devid Dyuk və Riçard Kastillo tərəfin-
dən aparılıb.

02.03.2020

MART
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Martın 3-də ABŞ-ın İxrac Nəzarəti və Sərhəd 
Təhlükəsizliyi Proqramının Türkiyə və Azərbay-
can üzrə müşaviri Kiit Roberts Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Akademiyasında olub. 

Görüşdə gələcək əməkdaşlıq imkanları, Aka-
demiya ilə ABŞ universitetləri arasında qarşılıq-
lı mübadilə və digər maraq doğuran məsələlər 
müzakirə olunub. 

Sonra qonaq Akademiyada yaradılan inf-
rastrukturla tanış olub.

03.03.2020

ABŞ-ın İxrac Nəzarəti və Sərhəd Təhlükəsizliyi  
Proqramının Türkiyə və Azərbaycan üzrə müşaviri  
Gömrük Akademiyasında olub

mart 2020
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Gömrük orqanları əməkdaşları üçün rent-
gen avadanlıqlarının və yoxlama-baxış sistem-
lərinin istismarı üzrə təlimlər keçirilib. 

Martın 4-dən başlayan bu təlimlər Amerika 
Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət Gömrük Komitəsinə texniki yardı-
mı çərçivəsində təşkil edilib. Təlimlər “Smiths 
Detection” şirkətinin beynəlxalq təlimçilərinin 
iştirakı ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin Akade-
miyasında və Enerji Resursları və Dəniz Nəqliy-
yatında Baş Gömrük İdarəsinin Beynəlxalq Də-
niz Ticarət Limanı gömrük postunda keçirilir. 

Martın 5-6 tarixlərində Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin Akademiyasında yerləşən texniki nə-
zarət vasitələri laboratoriyasında “Smiths De-
tection” şirkətinin beynəlxalq təlimçisi Nikolay 

Semyonov gömrük orqanları əməkdaşlarına 
“B-Scan 16 HR-DV” və “Hİ-Scan 145180-2is Pro” 
markalı rentgen avadanlıqlarının istismarı üzrə 
müvafiq biliklər verib.

06.03.2020

Martın 6-da Ümumdün-
ya Gömrük Təşkilatının Bakı 
şəhərindəki Potensialın 
Gücləndirilməsi üzrə Avro-

pa Regional Ofisində “X-Ray 
(Rentgen) təsvirlərinin təhlili” 
mövzusunda keçirilən dörd-
günlük təlim başa çatıb.

Azərbaycan Respublikası-
nın Dövlət Gömrük Komitəsi 
ilə ABŞ-ın İxraca nəzarət və 
müvafiq sərhəd təhlükəsizliyi 
proqramı layihəsi çərçivəsində 
reallaşdırılan təlimdə Komitə-
nin aidiyyəti struktur bölmələ-
ri, ərazi və ixtisaslaşmış göm-
rük idarələri və Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Akademiyasının 
əməkdaşları iştirak ediblər.

Təlimlər ABŞ-ın İxraca nə-
zarət və müvafiq sərhəd təh-
lükəsizliyi proqramının təlim-
çiləri Devid Dyuk və Riçard 
Kastillo tərəfindən aparılıb.

Rentgen avadanlıqlarının və yoxlama-baxış  
sistemlərinin istismarı üzrə təlimlər 

“X-Ray (Rentgen) təsvirlərinin təhlili” üzrə təlim başa çatıb

06.03.2020
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası-
nın rəisi Qulu Novruzov Akademiyada göm-
rük xidməti əməkdaşları üçün təşkil olunan 
ixtisasartırma təlimlərinin növbəti qrupunun 
dinləyiciləri ilə görüşdə bildirib ki, təlimlər 
çox effektivdir. Onun sözlərinə görə, gömrük 
xidməti əməkdaşlarının vətəndaşlarla ünsiy-
yəti, münasibəti, etik davranışı, peşə etikası 
bacarıqları olduqca vacibdir. 

Qulu Novruzov təlimlərdə gömrük xidmə-
ti əməkdaşlarının Vahid Avtomatlaşdırılmış 
İdarəetmə Sistemi (VAİS), gömrük qanunve-
riciliyi, texniki nəzarət vasitələrindən istifa-
dəni öyrənərək, öz peşə bacarıqları ilə bağlı 
lazım olan bütün məzmunu yaxşı mənimsə-
diklərini diqqətə çatdırıb. Akademiya rəisi 
deyib ki, gömrük xidməti əməkdaşlarının bu 
bacarıqlarının artırılması məqsədilə təşkil 
olunan təlimlərin proqramına müəyyən möv-
zular salınıb. 

Gömrük Akademiyasının rəisi 
Qulu Novruzov: 

“Biz gömrük xidməti  
əməkdaşlarına lazım olan ən 
zəruri bacarıqları öyrədirik”

“Biz peşə bacarıqları ilə yanaşı, davranışla, 
peşə etikası ilə bağlı fərqli bir modul da ha-
zırladıq. Təqdim etdiyimiz bu mövzular göm-
rük xidməti əməkdaşının bilməli olduğu ən 
minimal bazanı əhatə edən bir məzmundur. 
Gömrük xidməti əməkdaşlarının fəaliyyətin-
də kobudluq və hansısa mənfi hallar göm-
rük xidməti əməkdaşına, ümumiyyətlə, döv-
lət qulluqçusu olan, dövlət qurumunu təmsil 
edən heç bir vətəndaşa əsla yaraşmaz. Bu 
baxımdan, bizim təlimlərin məzmununda et-
diyimiz dəyişikliklər əsasən vətəndaşlarla ün-
siyyət, etik davranış və  peşə etikası bacarıqla-
rının aşılanması ilə bağlıdır.”

Eyni zamanda, Qulu Novruzov diqqətə çat-
dırıb ki, təlimlərin proqramı bilavasitə gömrük 
xidmətinin nümunəvi bir dövlət qulluğu və 
xidmət sferası olması üçün əməkdaşlarda la-
zım olan bacarıqları aşılamaq üçün tərtib olu-
nub. “Biz gömrük xidməti əməkdaşlarına la-
zım olan ən zəruri bacarıqları öyrədirik, belə 
bilik və bacarıqlara sahib olmadan gömrük 
xidmətində işləmək qəbulolunmazdır”.

11.03.2020

mart 2020
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Koronavirus pandemiyası ilə bağlı zəruri tədbirlə-
rin görülməsi ilə əlaqədar dərslərin müvəqqəti da-
yandırıldığını nəzərə alaraq təhsilin davamlılığının 
təmin edilməsi məqsədilə Dövlət Gömrük Komitə-
sinin Akademiyasında bütün dərslər distant forma-
da təşkil edilir. Dərslərin distant keçirilməsi üçün 
Akademiyada yaradılan şərait ən müasir tələblərə 
tam cavab verir.

Gömrük Akademiyasında distant formada təş-
kil edilən dərslər müvafiq proqramla nəzərdə tu-

tulmuş dərsləri əvəz edir. Sistemə qoşulan hər bir 
tələbə distant dərs zamanı mühazirəni dinləmək-
lə yanaşı, müəllimə müvafiq mövzuya uyğun sual-
lar vermək və fikir mübadiləsi aparmaq imkanına 
malikdır. Eyni zamanda, müəllimin distant forma-
da mühazirəsi avtomatik olaraq yazılır. Bu da tələ-
bələrə həmin mühazirəni dərsdən sonra yenidən 
dinləmək imkanı verir.

12.03.2020

Təhsilin davamlılığının tə-
min edilməsi məqsədilə 
Döv lət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasında fənlərin 
onlayn tədrisi uğurla davam 
etdirilir. Tədrisin bütün kom-
ponentlərinin onlayn həyata 
keçirilməsi üçün akademi-
yada bütün texniki imkanlar 
mövcuddur.

17.03.2020

Gömrük Akademiyasında distant dərslər davam edir

Gömrük Akademiyasında dərslər distant formada keçirilir

mart 2019
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
növbəti onlayn iclası keçirilib. İclasda koronavi-
rus (COVID-19) infeksiyası ilə əlaqədar təhsilin 
davamlılığını təmin etmək məqsədilə karan-
tin dövrü ərzində Akademiyada onlayn tədri-
sin həyata keçirilməsi prosesinin səmərəliliyi-
nin artırılması, mütləq əksəriyyətinin dərslərə 
cəlb olunması üçün Akademiya tərəfindən 
tələbələrə lazımı dəstəyin verilməsi, həmçinin 

tələbə və müəllimlər tərəfindən onlayn təd-
ris prosesinin qiymətləndirilməsi üçün xüsusi 
sorğu formalarının təsdiq olunması məsələləri 
müzakirə edilib.

İclas zamanı Dövlət Gömrük Komitəsinin 
sədrinin müavini, gömrük xidməti gene-
ral-mayoru İqbal Babayev onlayn dərslərin 
Komitə tərəfindən də izlənildiyini, onlayn mo-
nitorinqin həyata keçirildiyini bildirərək, öz rəy 
və təkliflərini verib. Müzakirələrdə, həmcinin 
tədris prosesində monitorinq  və tələbələrin bi-
liklərinin qiymətləndirilməsi mexanizmləri, bu 

sahələrdə mövcud beynəlxalq təcrübənin tət-
biq olunması ətrafında geniş fikir mübadiləsi 
aparılıb.

Akademiyada onlayn tədrisin təşkili ilə bağlı 
tədris, texniki, inzibati hazırlıq işləri mart ayında 
intensiv şəkildə başa çatdırılıb, müəllim heyə-
ti üçün məsafədən xüsusi təlimlər keçirilib. 
Martın 30-dan başlayaraq isə, istisnasız olaraq 
bütün dərslər mövcud tədris cədvəlinə uyğun 

onlayn həyata keçirilir. Akademiyada təhsilin 
məsafədən həyata keçirilməsi üçün bütün tex-
niki imkanlar mövcuddur. Azərbaycan ali təhsil 
müəssisələri arasında ilk olaraq, Gömrük Aka-
demiyasında onlayn dərslərin müvafiq təd-
ris cədvəlinə əsasən tam həcmdə göstərilən 
vaxt və müddətdə keçirilməsi təmin olunub. 
Bu proses “ZOOM” və “Microsoft Teams” tədris 
platformaları üzərindən həyata keçirilir.

13.04.2020

Gömrük Akademiyasında onlayn  
tədrisə tam keçid təmin olunub

APREL
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının rəisinin müva-
fiq göstərişi ilə tələbələrlə onlayn görüş keçirilib. Görüşdə on-
layn təhsil prosesinin gedişatı müzakirə edilib. 

Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsinin rəisi Araz Aslanlı 
tələbələrə onlayn təhsil prosesindən Akademiya rəhbərliyinin 
gözləntiləri barədə qısa məlumat verib, tələbələrin suallarını 
cavablandırıb.

16.04.2020

Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasının Elmi Şurası-
nın genişləndirilmiş onlayn ic-
lası keçirilib.

İclasda karantin dövrü ərzin-
də tədrisin onlayn təşkil olun-
ması ilə bağlı vəziyyətin hazır-
kı mərhələsi, onlayn tədrisin 
həyata keçirilməsi prosesinin 
uğurla davam etdirilməsi, hər 
bir tələbənin dərslərə cəlb 
olunması üçün Akademiya 
tərəfindən ehtiyacı olanlara la-
zımı dəstəyin verilməsi, onlayn 
tədrisin tələbə və müəllimlər 
tərəfindən qiymətləndirilmə-
sinin nəticələri, prosesin mo-
nitorinqinin aparılması və di-

gər məsələlər müzakirə edilib.
İclasda, həmçinin karantin 

dövründə sənədləşmə işləri-
nin aparılması, onlayn tədris-
lə bağlı normativ sənədlərin 
hazırlanması, bu sahədə bey-
nəlxalq təcrübənin tətbiqi, 
xüsusilə Gömrük Universitet-
lərinin Beynəlxalq Şəbəkəsi-
nin (İNCU) üzvü olan ali təhsil 
müəssisələrinin təcrübəsinin 
öyrənilməsi, müəllim və tələ-

bələrlə keçirilən onlayn gö-
rüşlərin davam etdirilməsi, 
bununla yanaşı, Akademiyada 
gömrük xidməti əməkdaşları 
üçün təşkil olunan ixtisasartır-
ma təlimləri ilə bağlı geniş fikir 
mübadiləsi aparılıb. Elmi Şura 
üzvlərinin müvafiq məsələlər-
lə bağlı fikir və təklifləri, həm-
çinin görülən işlərlə bağlı mə-
ruzələri dinlənilib.

13.04.2020

Gömrük 
Akademiyasının 

tələbələri ilə  
onlayn görüş 

Gömrük  
Akademiyasının 

Elmi Şurasının  
onlayn iclası  

keçirilib
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Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə 
əlaqədar ölkədə xüsusi karantin rejiminin tət-
biq olunduğu müddətdə talassemiya və he-
mofiliya, eləcə də leykoz xəstəliyindən əziyyət 
çəkən uşaqlar üçün qan ehtiyatı azaldığından 
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-pre-
zidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevanın  təşəbbüsü ilə Heydər Əli-
yev Fondunun başlatdığı qanvermə aksiyasına 
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası da 
qoşulub.

Qanvermə aksiyasında Gömrük Akademi-
yasının rəhbərliyi və əməkdaşları iştirak edib-
lər. Aksiyada  Bahadur Eyvazov adına Elmi-Tə-
dqiqat Hematologiya və Transfuziologiya 
İnstitutunun Mərkəzi Qan Bankının səyyar tibb 
briqadasının həkim-hemotoloqları donorların 
sağlamlıq vəziyyətini yoxladıqdan sonra müva-
fiq qaydada qan götürüblər.

Qeyd edək ki, bu, Akademiya əməkdaşları-
nın son altı ay ərzində iştirak etdiyi ikinci qan-
vermə aksiyasıdır.

17.04.2020

Gömrük Akademiyası qanvermə aksiyasına qoşulub

aprel 2020
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Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə 
əlaqədar ölkədə xüsusi karantin rejiminin tət-
biq olunduğu müddətdə Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin Akademiyasının Tələbə Gənclər Təşki-
latı nəzdində fəaliyyət göstərən tələbə klubları 
müxtəlifyönümlü, maraqlı onlayn tədbirlər təşkil 
edir, həmçinin sosial aksiyalarda fəal iştirak edir-
lər. Onlayn tədbirlərin keçirilməsində məqsəd 
karantin müddətində Akademiya tələbələrinin 
vaxtlarının daha səmərəli təşkili, intellektual bi-
liklərinin inkişaf etdirilməsi, o cümlədən şahmat 

biliklərinin təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda, 
evdə qaldıqları müddətdə vaxtlarını daha mə-
nalı və səmərəli keçirmələridir. 

Tələbələr arasında İntellektual Oyunlar Klu-
bunun təşkil etdiyi onlayn “Virtual Xəmsə Milli 
İntellektual Oyunu” keçirilib. Yarışda Akademi-
yanın bütün kurslarından tələbələr iştirak edib.

İqtisadiyyat klubunun təşkilatçılığı ilə “İqtisa-
diyyat” ixtisasında təhsil alan tələbələr üçün sual 
bankı yaradılıb. Tələbələr sual bankı vasitəsilə ix-
tisas biliklərini möhkəmləndirir, həmçinin dün-
yagörüşlərini daha da genişləndirirlər.

Ekologiya klubu karantin müddətində 
müxtəlif ekoloji çağırışlar edir. Ekologiya klu-
bunun təşəbbüslərindən biri tələbə-gənclə-
rin evdə qalaraq tullantılardan müxtəlif əl işləri 

hazırlamalarıdır. Bu təşəbbüsə uyğun olaraq, 
Akademiya tələbələri tullantılardan müxtəlif əş-
yalar hazırlayıb #evdəqal #tullantılarahəyatver 
həştəqi ilə paylaşaraq, tələbə-gəncləri karantin 
müddətində evdə qalaraq ekologiyaya dəstək 
verən işlər görməyə çağırırlar.

Şahmat Klubunun təşkilatçılığı ilə Akademi-
yanın tələbələri arasında davamlı olaraq onlayn 
şahmat turniri də keçirilir.

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İd-
man Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 100-dən artıq 

iştirakçının qoşulduğu “Dünya və gənclər yeni 
şəraitdə” adlı onlayn forumda Akademiya TGT 
da təmsil olunub.

“İnformasiya təhlükəsizliyi” ixtisası üzrə təhsil 
alan I kurs tələbəsi Orxan Cabbarzadə xüsusi 
karantin rejiminin tətbiq olunduğu müddətdə 
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Təh-
sil Nazirliyi və “Azərmaş” ASC-nin birgə təşəbbü-
sü ilə yaşı 65-dən yuxarı tənha vətəndaşlar üçün 
“Böyüklərimizi qoruyaq!” adlı sosial aksiyada, 
həmçinin DOST Agentliyinin “Könüllü dost” ak-
siyasında fəal iştirak edib. Orxan Cabbarzadənin 
aksiyada iştirakı zamanı çəkilmiş fotoları Türkiyə 
mediasında da öz əksini tapıb.

21.04.2020

Gömrük Akademiyasının tələbələri  
sosial aksiyalarda fəal iştirak edirlər
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Azərbaycanda ilk dəfə olaraq tədris cədvə-
linə tam uyğun vaxtda və müddətdə dərslərin 
onlayn tədrisini təmin edən Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Akademiyası onlayn təhsildə və 
biliyin qiymətləndirilməsi prosesində maksi-
mum keyfiyyəti təmin etmək üçün səylərini 
davam etdirir.

Akademiya rəhbərliyinin tapşırığı ilə onlayn 
təhsil prosesinin qiymətləndirilməsi və təkmil-
ləşdirilməsi ilə bağlı olaraq bir neçə istiqamət-
də addımlar atılıb. Bu məqsədlə  tələbələrlə və 
müəllimlərlə anonim qaydada sorğular keçiri-
lib, tələbələrlə və qrup nümayəndələri ilə fərdi 
qaydada müzakirələr aparılıb, Akademiya tələ-
bələrinin böyük əksəriyyətinin iştirakı ilə ümu-
mi onlayn görüş keçirilib, eyni zamanda, bu 
sahədə dünyanın qabaqcıl universitetlərinin 
təcrübəsi öyrənilir, bunların əsasında həm Aka-
demiya rəhbərliyinin, həm də əlaqədar struk-
turların əməkdaşları arasında müzakirələr təş-
kil edilir.

Akademiyada onlayn təhsil prosesinin ilkin 
qiymətləndirilməsini və təklifləri əhatə edən 
hesabat hazırlanıb. Məqsəd onlayn təhsilin 
maksimum keyfiyyətinin təmin edilməsi və 

biliyin mövcud şərait daxilində qiymətləndiril-
məsinə dair ən mütərəqqi qaydaların tətbiq 
olunmasıdır.

Həmçinin, təhsilin onlayn qaydada aparıl-
ması ilə bağlı qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin, 
o cümlədən Beynəlxalq Gömrük Universitetləri 

Şəbəkəsi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində şəbəkəyə 
daxil olan universitetlər arasında bu sahədə ən 
qabaqcıl və mütərəqqi təcrübəyə malik olan 
ali təhsil müəssisələrinin təcrübəsinin öyrənilib 
tətbiq olunması nəzərdən keçirilir.

23.04.2020

Gömrük Akademiyası  
onlayn təhsildə keyfiyyəti 
təmin etmək üçün səylərini 
davam etdirir

aprel 2020
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası Ru-
siya Federasiyasının Prezidenti yanında Rusiya 
Milli İqtisadiyyat və Dövlət İdarəçiliyi Akademi-
yasının (RANEPA) Şimal-Qərb İdarəetmə İnsti-
tutunun təşkilatçılığı ilə “Universitetlərin koro-
navirusa cavabı: Yeni təhsil mühitində davamlı 
inkişaf və akademik əməkdaşlığı necə təmin et-
mək olar?” mövzusunda keçirilən beynəlxalq 
onlayn konfransda iştirak edib.   

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası 
onlayn təhsilə keçid, o cümlədən Akademiya 
tərəfindən onlayn təhsilin təşkili ilə bağlı vide-
oçarxlar təqdim edib. 

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Akademiya 
tədris cədvəlinə tam uyğun vaxtda və müddət-
də dərslərin onlayn təşkilini təmin edib.

24.04.2020

Gömrük Akademiyası beynəlxalq onlayn konfransda 

Gömrük Akademiyası onlayn 
təhsilin təşkili ilə bağlı 
videoçarxlar təqdim edib

RANEPA Şimal-Qərb İdarəetmə İnstitutu 
Beynəlxalq münasibətlər şöbəsinin müdiri Na-
taliya Muyzinikin moderatorluğu ilə keçirilən 
beynəlxalq konfransa Gömrük Akademiyası ilə 
yanaşı, Almaniyanın Lüdviq Maksimillian Uni-
versiteti, Fransanın Bordo Siyasi Elmlər İnstitutu, 
Çinin Şanxay Gömrük Kolleci, Taylandın İnkişaf 
İdarəçiliyi Milli İnstitutu, Belarus Respublika-
sı Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akade-
miyası, Özbəkistan Respublikası Prezidenti ya-
nında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Tacikistan 
Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçi-
lik Akademiyası, Çexiyanın Tomas Bata Universi-
teti daxil olmaqla, 20-dən çox ölkədən 160-dan 
artıq iştirakçı qoşulub.

RANEPA Şimal-Qərb İdarəetmə İnstitutu 
Beynəlxalq münasibətlər şöbəsinin müdiri Na-
taliya Muyzinik təmsil etdiyi ali təhsil müəssisə-
sinin Gömrük Akademiyası ilə genişlənməkdə 
olan ikitərəfli əməkdaşlığa hazır olduğunu qeyd 
edib.

01.05.2020
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası və Lit-
vanın Mikolas Romeris Universiteti (MRU) arasında 
əməkdaşlıq məsələləri iki ali təhsil müəssisəsi arasın-
da keçirilən onlayn görüşdə müzakirə olunub. Görüş-
də Litvanın gömrük və akademik sahədə öncül uni-
versiteti olan MRU ilə Gömrük Akademiyası arasında 
razılaşdırılmış memorandumun imzalanmağa hazır 
olduğu bildirilib, həmçinin gömrük tədrisi, təhsili və 
tədqiqatı üzrə əməkdaşlıq müzakirə olunub.

Onlayn görüşdə iştirak edən Litvanın Azərbaycan-
dakı səfiri Egidiyus Navikas Azərbaycan-Litva müna-
sibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu bildirərək, iki 
ölkənin bir çox sahələrdə əməkdaşlıq etdiyini deyib. 
O, gömrük sahəsində də ikitərəfli akademik əmək-
daşlığın qurulması və inkişaf etdirilməsinin əhəmiy-
yətini vurğulayıb.

Görüşdə hər iki ali təhsil müəssisəsindən prorektor, 
dekanlar və digər struktur bölmə rəhbərlərinin də 

iştirakı ilə Akademiya və MRU-nun əməkdaşlıq ma-
raqları və perspektivləri, prioritet akademik sahələr 
- gömrük, beynəlxalq ticarət, logistika, hüquq, İKT 
üzrə birgə, həmçinin ikili akademik dərəcə və digər 
proqramların yaradılması, eyni zamanda Erasmus+ 
proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri mü-
zakirə olunub.

06.05.2020

Gömrük Akademiyasının kitabxanası onlayn vebinarda 

Gömrük Akademiyası Litvanın 
Mikolas Romeris Universiteti ilə əməkdaşlığa başlayır

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
kitabxanası Azərbaycan Dövlət İqtisad Universite-
tinin (UNEC) təşkilatçılığı ilə keçirilən “Pandemiya 

dövründə Azərbaycanda universitet kitabxana-
larının fəaliyyəti” mövzusunda onlayn vebinarda 
iştirak edib. 

Gömrük Akademiyasının kitabxanasının 
əməkdaşı Aysel Cəfərzadə pandemiya dövrün-
də Akademiyada onlayn təhsilə keçid prosesi ilə 
bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər, Akademiyanın 
kitabxanasının fəaliyyəti, təhsilalanların, həmçinin 
professor-müəllim heyətinin informasiya tələba-
tını ödəmək üçün müxtəlif dillərdə təqdim edilən 
elektron resurslar və oxucu sorğularının cavablan-
dırılması istiqamətində görülən tədbirlər barəsin-
də məlumat verib.

07.05.2020

MAY
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Azərbaycan ali təhsil müəssisələri içərisində ilk dəfə 
istisnasız olaraq bütün fənlərin onlayn tədrisini təmin 
edən Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 
onlayn təhsil prosesində biliklərin qiymətləndirilməsi 
qaydaları ilə bağlı müzakirələr yekunlaşıb.

Bu məqsədlə Akademiya rəisinin təşəbbüsü ilə 
beynəlxalq təcrübə də öyrənilərək, onlayn təhsil pro-
sesində biliklərin qiymətləndirilməsi, semestrdaxili 
və aralıq imtahanların təşkili ilə bağlı müvafiq struk-
turlar tərəfindən müxtəlif variantlar hazırlanıb. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin struktur bölmələrində 
14 həftəlik istehsalat təcrübəsinə göndərilmiş 4-cü 

kurs tələbələrinin hesabatlarının və buraxılış işlərinin 
müdafiəsinin istər onlayn, istərsə də ənənəvi rejimdə 
təşkili üçün konkret tədbirlər planı işlənib hazırlanıb. 
Qəbul edilmiş qərarlarla bağlı onlayn müzakirələr 
yolu ilə müəllim və tələbə heyəti məlumatlandırılıb.

Eyni zamanda, onlayn təhsil prosesində biliklərin 
qiymətləndirilməsi, eləcə də 4-cü kurs tələbələrinin 
təcrübələrinin davam etdirilməsi, təcrübə hesabatla-
rının və buraxılış işlərinin müdafiəsi qaydaları ilə bağlı 
təkliflər Akademiya tərəfindən Azərbaycan Respubli-
kası Təhsil Nazirliyinə də təqdim edilib.

07.05.2020

Mayın 8-də Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiya-
sının təşkilatçılığı və Latviya Respublikasının Azərbay-
candakı səfiri Daynis  Qarançsın iştirakı ilə “COVID-19 
pandemiyası şəraitində gömrük və sərhəd idarəetmə-
si” mövzusunda beynəlxalq onlayn forum keçirilib.

Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini, göm-
rük xidməti general-mayoru İqbal Babayevin iştirakı 

ilə keçirilən  onlayn tədbirdə Akademiyanın rəhbərliyi, 
heyəti və tələbələri, Latviyanın ölkəmizdəki səfirliyinin 
əməkdaşları, Riqa Texnologiya Universiteti Beynəlxalq 
Biznes və Gömrük İnstitutunun direktoru Ayvars Vilnis 
Krastins, RTU Beynəlxalq Akademik Əməkdaşlıq və Tə-
dqiqatlar üzrə rektor müavini İqors Tipans, Latviya Döv-
lət Gəlirlər Xidmətinin Milli Gömrük İdarəsinin direktor 
müavini İnqrida Qalbi, RTU, Latviya Dövlət Gəlirlər Xid-
məti və Dövlət Sərhəd Mühafizəsinin digər əməkdaşla-
rı iştirak ediblər.

Səfir Daynis Qarançs “COVID-19 pandemiyası şəra-
itində gömrük və sərhəd idarəetməsi: çıxarılmış dərs-
lər, hazırki çağırışlar və gələcək imkanlar” mövzusunda 
məruzə ilə çıxış edib.  

DGK sədrinin müavini İqbal Babayev və Akademiya 
rəisi Qulu Novruzov səfir Daynis Qarançsa və tədbirin 
digər iştirakçılarına öz təşəkkürlərini bildiriblər. 

08.05.2020

Gömrük Akademiyasında onlayn təhsil prosesində  
biliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı xüsusi qaydalar qəbul olunub

“COVID-19 pandemiyası şəraitində gömrük və sərhəd  
idarəetməsi” mövzusunda beynəlxalq onlayn forum 



Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasın-
da onlayn təhsil prosesində biliklərin qiymət-
ləndirilməsi ilə bağlı qəbul olunmuş xüsusi 
qaydalar haqqında müəllimlərin məlumatlan-
dırılması məqsədilə onlayn görüş keçirilib.

Müvafiq strukturların rəhbər və əməkdaş-

larının iştirakı ilə keçirilən onlayn görüşdə bil-
dirilib ki, biliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı 
qəbul olunmuş qaydalar Akademiya rəisinin 
təşəbbüsü ilə beynəlxalq təcrübə öyrənilərək, 
Akademiyada təhsilin elektron idarəetmə sis-
teminin verdiyi imkanlar, keyfiyyət standartları 
və digər vacib məqamlar nəzərə alınaraq qə-
bul olunub.

Görüşdə onlayn təhsil prosesində imtahan-
ların təşkili, biliklərin qiymətləndirilməsi qayda-
ları, imtahanlardan öncə tələbələr üçün onlayn 
məsləhət saatlarının təşkili, imtahan sualları-
nın hazırlanması, ayrı-ayrı fənlərin spesifikası 
nəzərə alınaraq tələbələrin biliklərinin qiymət-
ləndirilməsinin həyata keçirilməsi istiqamətin-
də geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

12.05.2020
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Gömrük Akademiyasının müəllimləri onlayn təhsil prosesində 
qiymətləndirmə qaydaları ilə bağlı məlumatlandırılıblar

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
tələbələri Azərbaycan xalqının Ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci 
ildönümünə həsr edilmiş onlayn kompozisiya 
hazırlayıblar                                            
        

10.05.2020

may 2020



Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasın-
da qəbul edilmiş yeni qaydalara əsasən  təş-
kil olunacaq 2019/2020-ci tədris ilinin yaz 
semestrinin semestr daxili onlayn imtahan-
larında prosesə nəzarət edəcək Akademiya 
əməkdaşları ilə görüş keçirilib. Onlayn imta-
hanlarda iştirak edəcək nəzarətçilər imtahan 
şəraiti və prosesinin təşkili, imtahana nəzarət 
qaydaları, eyni zamanda tələbələr üçün qay-
dalar barədə məlumatlandırılıblar.

20.05.2020

Gömrük Akademiyasının tələbələri onlayn  
imtahanlarla bağlı məlumatlandırılıblar

Onlayn imtahan nəzarətçiləri məlumatlandırılıblar

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasın-
da qəbul edilmiş yeni qaydalara əsasən təş-
kil olunacaq 2019/2020-ci tədris ilinin yaz se-
mestrinin semestr daxili imtahanları ilə bağlı 

tələbələrlə onlayn görüş keçirilib. Görüşdə 
çoxsaylı suallar cavablandırılıb və geniş müza-
kirə aparılıb.

21.05.2020
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Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasının təşəbbüsü ilə 
Türkiyənin Azərbaycandakı sə-
firliyi və Gömrük Akademiyası 
arasında iki ölkənin gömrük 
sahəsində akademik və təlim-
lər üzrə yeni əməkdaşlıq im-
kanları videokonfrans forma-
tında müzakirə edilib.

Videokonfransda Türkiyə-
nin Azərbaycandakı səfiri Er-
kan Özoral, səfirliyin gömrük 
müşaviri Eser Çengel, səfirli-
yin əməkdaşı Cengiz Güneş, 
Gömrük Akademiyasının rəh-
bərliyi və əməkdaşları iştirak 
ediblər.

Yeni tərəfdaşlıqların qurul-
masının və qarşılıqlı münasi-
bətlərin inkişaf etdirilməsinin 
zəruriliyini qeyd edən Qulu 
Novruzov Türkiyədə gömrük 
və əlaqədar sahələrdə akade-
mik, təlim və tədqiqat proq-
ramları üzrə ixtisaslaşmış ali 
təhsil müəssisələri ilə Gömrük 
Akademiyası arasında əmək-

daşlıqda maraqlı olduqlarını 
diqqətə çatdırıb.

Səfir Erkan Özoral Dövlət 
Gömrük Komitəsi ilə səfirliyin 
geniş əməkdaşlığından söz 
açaraq vurğulayıb ki, Gömrük 
Akademiyası ilə Türkiyənin 
müvafiq qurumları arasın-
da əlaqələrin yaradılmasına 
dəstək verməyə hazırdır. O, 
iki ölkə arasında bu sahədə 
akademik, tədqiqat və təlim-
lər üzrə yeni əlaqələr qurul-

masına, əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsinə, qarşılıqlı faydalı 
proqramların və layihələrin re-
allaşdırılmasına lazımı dəstək 
göstərməyə hazır olduğunu 
vurğulayıb.

Videokonfransda qarşılıq-
lı əməkdaşlıq istiqamətində 
təkliflər geniş müzakirə olu-
nub və növbəti onlayn görüş-
lərin keçirilməsi ilə bağlı fikir 
mübadiləsi aparılıb.

22.05.2020

Gömrük sahəsində akademik  
və təlimlər üzrə yeni əməkdaşlıq imkanları 

www.ascca.edu.azwww.fb.com/gomrukakademiyasi 87

may 2020



88 www.customs.gov.az www.facebook.com/azgomruk

Dövlət Gömrük Komitəsinin Aka-
demiyasında 2019/2020-ci tədris ili-
nin yaz semestrinin semestr daxili 
imtahanları Akademiyanın Elmi 
Şurası tərəfindən qəbul edilmiş 
yeni qaydalara əsasən təşkil olunub. 
İmtahanlar Akademiyanın elektron 
imtahan sistemindən istifadə edil-
məklə, Microsoft Teams proqramı 
vasitəsilə onlayn qaydada şifahi şə-
kildə keçirilir.

Həmçinin, onlayn imtahanın 
keçirilmə şəraiti ilə bağlı tələblər 
də müəyyən edilib. İmtahanda iş-
tirak etmək üçün tələbə Akade-
miya tərəfindən əvvəlcədən ona 
bildirilən vaxtda Microsoft Teams 
proqramında onun üçün yaradıl-
mış imtahan qrupuna (otağına) 
daxil olaraq imtahan verir. Suallar 
əvvəlcədən Akademiyanın elektron 
imtahan sisteminə yüklənilib və 
tələbələrə birbaşa sistem tərəfin-
dən ünvanlanır. Tələbə Akademiya 
əməkdaşlarının onlayn nəzarəti al-

tında sualları şifahi qaydada cavab-
landırır və daha sonra cavab fənnin 
müəllimi tərəfindən qiymətləndi-
rilir. İmtahanların video qeydiyyatı 
aparılaraq arxivdə saxlanılır.

Akademiya tərəfindən imta-
hanların onlayn şəkildə keçirilmə-
si ilə bağlı qəbul edilmiş qaydalar 
haqqında müəllimlərin və tələbələ-
rin məlumatlandırılması və onların 
imtahanlarda iştirakını təmin et-
mək üçün onlayn iclaslar keçirilib. 
Eyni zamanda, imtahan nəzarət-
çiləri ilə görüş keçirilib və onlar da 
müvafiq qaydalar barədə məlu-
matlandırılıblar. Bununla yanaşı, 
tələbələrin onlayn şifahi imtahan-
larda daha yaxşı iştirak etmələrinə 
kömək məqsədi ilə Akademiya 
tərəfindən sınaq onlayn imtahan 
təşkil edilib. Sınaq onlayn imtahan 
simulyasiyası vasitəsilə əyani şəkil-
də keçirilən prosesdə tələbələrin 
böyük əksəriyyəti iştirak edib.

25.05.2020

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasın-
da tələbələrin onlayn şifahi imtahanlarda daha 
yaxşı iştirak etmələrinə kömək məqsədi ilə 
Akademiya tərəfindən sınaq onlayn imtahan 
təşkil edilib. Sınaq onlayn imtahan simulyasi-
yası vasitəsilə əyani şəkildə keçirilən prosesdə 
tələbələrin böyük əksəriyyəti iştirak edib. 

Bununla yanaşı, Akademiya tərəfindən im-
tahanların onlayn keçirilməsi ilə bağlı qəbul 
edilmiş qaydalar haqqında bir daha geniş mə-
lumat verilib, prosesin detalları izah edilib və 
tələbələrin sualları cavablandırılıb.

2305.2020

Gömrük Akademiyasında semestr daxili  
imtahanlar onlayn qaydada keçirilir

Gömrük Akademiyasının tələbələri  
üçün sınaq onlayn imtahan 
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Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri 
Ceyhun Bayramov Azərbaycan Tələbə Gənclər 
Təşkilatları İttifaqının (ATGTİ) fəal üzvləri ilə vi-
deogörüş keçirib. ATGTİ Azərbaycanın 101 ali və 

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
rəisi Qulu Novruzovun təşəbbüsü ilə övladları 
Akademiyada təhsil alan valideynlərlə onlayn 
forum keçirilib. Akademiyanın struktur bölmə 
rəhbərlərinin, kafedra müdirlərinin iştirakı ilə 
keçirilən görüşdə Azərbaycanın bir sıra bölgələ-
rindən, o cümlədən Gəncə, Şəmkir, Yevlax, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası, Lənkəran, Zaqatala 
və Bakı şəhərindən valideynlər iştirak ediblər.

Valideynlər Akademiya tərəfindən aparılan 
işlərə, tədrisin onlayn təşkilinə, qiymətləndirmə 
ilə bağlı qəbul olunan qaydalara dəstək verdik-
lərini bildiriblər. Çıxış edən valideynlər övladları-
nın Akademiya tələbəsi olmaları və bu ali təhsil 
müəssisəsində təhsil aldıqları ilə qürur duyduq-
larını bildiriblər, Akademiya rəhbərliyinə min-
nətdarlıq ifadə ediblər.

29.05.2020

Gömrük Akademiyası Təhsil naziri  
ilə videogörüşdə təmsil olunub

Valideynlər Gömrük Akademiyasına  
təşəkkürlərini bildiriblər

orta ixtisas təhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərən 
Tələbə gənclər təşkilatını özündə birləşdirir.

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasını vi-
deogörüşdə Akademiyanın Tələbə gənclər təşki-
latının sədri, “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə III kurs tələ-
bəsi Orxan Yusifov təmsil edib.

Təhsil naziri tədrisin məsafədən təşkili, təhsil 
haqqının ödənilməsi, təqaüdlərin verilməsi ilə 
bağlı tələbələri maraqlandıran sualları cavablan-
dırıb, təkliflərə münasibətini bildirib.

21.05.2020

may 2020
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 
2020/2021-ci tədris ilindən başlayaraq “Beynəlxalq 
ticarət və logistika” ixtisasına qəbul aparılacaq. Bu-
nunla da, Akademiyada bakalavriat səviyyəsində 
tələbə qəbulu aparılan ixtisasların sayı dördə çata-
caq. Belə ki, Akademiyada növbəti tədris ilindən eti-
barən I ixtisas qrupu üzrə “İnformasiya təhlükəsizliyi”, 
II ixtisas qrupu üzrə “İqtisadiyyat”, həmçinin “Bey-
nəlxalq ticarət və logistika”, III ixtisas qrupu üzrə isə 
“Hüquqşünaslıq” ixtisasına qəbul həyata keçiriləcək. 

Eyni zamanda, Akademiyada magistratura səviy-
yəsində Dünya iqtisadiyyatı istiqaməti üzrə “Gömrük 
işi” ixtisaslaşması ilə yanaşı, Hüquqşünaslıq istiqamə-
ti üzrə 2020/2021-ci tədris ilindən etibarən “Cinayət 
hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə 
ekspertizası” ixtisaslaşmasına da tələbə qəbulu apa-
rılacaq.

Xatırladaq ki, Akademiyada I ixtisas qrupu üzrə “İn-
formasiya təhlükəsizliyi” ixtisasına 2019/2020-ci təd-
ris ilindən başlayaraq qəbul aparılır. Eyni zamanda, 
2019/2020-ci tədris ilindən etibarən Akademiyada 
magistratura səviyyəsinə də qəbul həyata keçirilir.

02.06.2020

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Tələbə 
Gənclər Təşkilatının (TGT) İdarə heyətinin fəaliyyətinin bir 
illiyinə həsr olunmuş onlayn iclas keçirilib.

Onlayn iclasda TGT-nin gələcək layihələri müzakirə 
olunub və təkliflər dinlənilib.

01.06.2020

Gömrük Akademiyasında yeni ixtisaslara qəbul aparılır

Gömrük Akademiyası TGT-nin  
İdarə heyəti onlayn iclas keçirib

İYUN
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası magistratura  
səviyyəsinə yeni ixtisaslaşma üzrə qəbul elan edir

Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyası 2020/2021-ci təd-
ris ilindən magistratura səviyyə-
sinə yeni ixtisaslaşma - “Cinayət 
hüququ, cinayət prosesi, kri-
minalistika və məhkəmə eks-
pertizası” ixtisaslaşması üzrə 
qəbul elan edib. Bununla da, 
2020/2021-ci tədris ilində Aka-
demiyada magistratura sə-
viyyəsinə Dünya iqtisadiyyatı 
istiqaməti üzrə “Gömrük işi” ixti-
saslaşmasına, Hüquqşünaslıq is-
tiqaməti üzrə “Cinayət hüququ, 
cinayət prosesi, kriminalistika və 
məhkəmə ekspertizası” ixtisas-
laşmasına qəbul aparılır.

Xatırladaq ki, 2019/2020-ci təd-
ris ilində Akademiyada ilk dəfə 
magistraturaya qəbul aparılıb. 
Həmin tədris ilində magistratura 
səviyyəsinə qəbul Dünya iqtisa-
diyyatı istiqaməti üzrə “Gömrük 
işi” və Hüquqşünaslıq istiqaməti 
üzrə “Beynəlxalq hüquq” ixtisas-
laşmaları üzrə həyata keçirilib.

10.06.2020

iyun 2020
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası-
nın tələbələri tərəfindən 15 iyun Azərbaycan 
xalqının Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş 
onlayn video kompozisiya hazırlanıb. Onlayn 
kompozisiyada 15 iyun 1993-cü ildə Azərbay-
can xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
xalqın tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi 
ilə ölkəmizi parçalanmaqdan qoruması, müa-
sir müstəqil Azərbaycanın memarı, Ulu öndər, 
böyük dövlət xadimi, dahi şəxsiyyət Heydər Əli-
yevin Azərbaycan tarixindəki əvəzolunmaz rolu 
və onun tarixdəki silinməz yeri bir daha vurğu-
lanıb. 

Kompozisiyada tələbələrin ifasında mahnı 
və şeirlər səsləndirilib, Akademiyanın rəqs qru-
pu və xor qrupunun ifaları təqdim olunub.

Gömrük Akademiyası 15 iyun Milli Qurtuluş gününə  
həsr olunmuş onlayn kompozisiya təqdim edib

15.06.2020
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasın-
da 2019/2020-ci tədris ilinin yaz semestrinin 
imtahanları Akademiyanın Elmi Şurası tərə-
findən qəbul edilmiş yeni qaydalara əsasən 
Akademiyanın elektron imtahan sistemindən 
istifadə edilməklə, Microsoft Teams proqramı 
vasitəsilə onlayn qaydada şifahi şəkildə keçirilir.

Onlayn dərslərdə iştirak edib-etməməsin-
dən asılı olmayaraq, Akademiyanın bütün tələ-
bələri imtahanlara buraxılırlar. 

Tələbəyə suallar Akademiyanın elektron im-
tahan sistemi tərəfindən ünvanlanır. Tələbə 
sualları onlayn qaydada şifahi şəkildə cavab-
landırır. Tələbəyə düşünmək üçün 20, sualları 
cavablandırmaq üçün əlavə 20 dəqiqə vaxt ve-
rilir.

Akademiya tərəfindən imtahanların onlayn 
şəkildə keçirilməsi və qiymətləndirmə ilə bağlı 
qəbul edilmiş qaydalar haqqında valideynlər, 
müəllimlər və tələbələr, həmçinin nəzarətçilər 
keçirilən onlayn iclaslar zamanı məlumatlan-
dırılıb. İmtahanlardan öncə tələbələr imtahan 
qaydaları barədə yazılı şəkildə də məlumatlan-
dırılıblar və onlar üçün sınaq onlayn imtahan 
təşkil edilib.

Semestr imtahanları 10 iyul 2020-ci il tarixin-
də başa çatacaq.

Xatırladaq ki, qəbul edilmiş yeni qaydalara 
əsasən, 2019/2020-ci tədris ilinin yaz semest-
rinin semestr daxili imtahanları da Akademi-
yanın elektron imtahan sistemindən istifadə 
edilməklə, Microsoft Teams proqramı vasitəsilə 
onlayn qaydada, şifahi şəkildə keçirilib.

22.06.2020

Gömrük Akademiyasında onlayn imtahanlar 

iyun 2020
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Aka-
demiyasının bakalavriat səviyyəsi üzrə 
“Hüquqşünaslıq” və “İqtisadiyyat” ixti-
saslarının 4-cü kurs tələbələrinin ye-
kun dövlət attestasiyası - buraxılış iş-
lərinin onlayn müdafiəsi təşkil olunub.

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, 
gömrük xidməti general-polkovniki 
Səfər Mehdiyevin imzaladığı müvafiq 
əmrlə buraxılış işlərinin müdafiəsinin 
təşkili üçün Dövlət Attestasiya Komis-
siyası (DAK) yaradılıb.

Onlayn müdafiədə Dövlət Göm-
rük Komitəsi sədrinin birinci müavi-
ni, gömrük xidməti general-leytenantı İsma-
yıl Hüseynov, “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə 
DAK-ın sədri Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin 
müavini, gömrük xidməti general-leytenan-
tı Əsgər Abdullayev, “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə 
DAK-ın sədri Dövlət Gömrük Komitəsi sədri-
nin müavini, gömrük xidməti general-mayo-

Gömrük Akademiyası tələbələrinin  
buraxılış işlərinin onlayn müdafiəsi 

ru İqbal Babayev, Dövlət Gömrük Komitə-
sinin Akademiyasının rəisi Qulu Novruzov, 
Komitənin müvafiq strukturlarının rəhbər-
ləri, Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın 
sədri, professor Şahlar Əsgərov, həmçinin 
Gömrük Akademiyası, Bakı Dövlət Univer-
siteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
və Bakı Mühəndislik Universitetinin profes-
sor-müəllim heyəti iştirak ediblər.

Tədbirdə çıxış edənlər ümummilli lider 

Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan təhsil 
siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla reallaşdırıldığını, ölkənin birinci xanımı 
Mehriban Əliyevanın bu sahəyə xüsusi diqqət 
və qayğısı nəticəsində təhsilin sürətlə inkişaf et-
diyini diqqətə çatdırıblar. Bildirilib ki, hərtərəfli 
dövlət qayğısı nəticəsində bütün təhsil ocaq-

iyun 2020
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larında müasir standartlara uyğun şərait yara-
dılıb və bu il 3-cü buraxılışını yola salan Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Akademiyası da ölkədə 
həyata keçirilən uğurlu təhsil siyasəti nəticə-
sində regionun tanınmış təhsil ocaqlarından 
birinə çevrilib.

Sonra tələbələr seçdikləri mövzuya uyğun 
buraxılış işlərini təqdim edib, imtahan komissi-
yası üzvlərinin suallarını ətraflı cavablandırıblar.

Qeyd edək ki, bu tədris ilində Gömrük Aka-
demiyasının “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə 21, 
“İqtisadiyyat” ixtisası üzrə 19 tələbəsi təhsilini 
başa vurur.

25.06.2020

Gömrük Akademiyasının 
magistratura səviyyəsi 

üzrə qəbul planı 
100 faiz dolub

Dövlət İmtahan Mərkəzinin ali təhsil müəs-
sisələrinin və AMEA-nın magistraturalarına 
qəbul olmaq üçün keçirilən müsabiqənin 
nəticələri ilə bağlı statistik göstəricilərinin 
nəticələrinə əsasən, Dövlət Gömrük Komitə-
sinin Akademiyası üzrə yüksək göstərici qey-
də alınıb. Belə ki, Gömrük Akademiyasının 
magistratura səviyyəsi üzrə qəbul planı 100 
faiz dolub.

Bu il Akademiyada magistratura səviy-
yəsinə qəbul üçün Dünya iqtisadiyyatı is-
tiqaməti üzrə “Gömrük işi” ixtisası üzrə 10 yer 
və Hüquqşünaslıq istiqaməti üzrə “Cinayət 
hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və 
məhkəmə ekspertizası” ixtisası üzrə 5 yer  
ayrılıb. Onu da qeyd edək ki, Akademiyanın 
magistraturasına qəbul olan magistrantla-
rın hamısı dövlət sifarişi əsasında təhsil ala-
caqlar.

Qeyd edək ki, 6-15 iyul tarixlərində magist-
ratura səviyyəsinə qəbul olmuş bakalavrların 
qeydiyyatının aparılması və sənədlərinin qə-
bul edilməsi nəzərdə tutulur. Bu istiqamət-
də koronavirus pandemiyasına qarşı bütün 
təhlükəsizlik tələbləri gözlənilməklə hazırlıq 
işləri aparılır və bununla bağlı əlavə məlu-
mat veriləcək.

01.07.2020
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Dövlət Göm-
rük Komitəsinin 
Akademiyasının 
bakalavriat səviy-
yəsi üzrə “Hüquq-
şünaslıq” və 
“İqtisadiyyat” ix-
tisaslarının 4-cü 
kurs tələbələrinin 
yekun dövlət at-
testasiyası - bu-
raxılış işlərinin 

onlayn müdafiəsi başa çatıb. Bu tədris ilində 
Gömrük Akademiyasının “Hüquqşünaslıq” 
ixtisası üzrə 21, “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə 19 
tələbəsi təhsilini başa vurur. Tələbə-məzunlar 
Akademiya haqqında xoş ürək sözlərini sosial 
şəbəkələrdə paylaşıblar. “Hüquqşünaslıq” 
ixtisası üzrə məzun Həsən Həsənzadə:

“Dörd il geriyə baxıram və nələrin dəyişdi-
yini fikirləşirəm. Hər şeydən əvvəl özümün – 
düşüncələrimin, həyata baxışımın, cəmiyyətə 
münasibətimin dəyişdiyinin fərqinə varıram. 
Bəlkə də 4 ildəki ən böyük uğurum elə budur. 
Bu illərdə saysız-hesabsız dostluqlar, yoldaş-
lıqlar qazandım, neçə yadlarla doğmalaşdım, 
insanları daha yaxşı tanımağa başladım. 
Hələ dörd il əvvəl ixtisas və təhsil müəssisəsi 
seçimi edəndə çox tərəddüdlü idim. Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Akademiyasına qəbul 
olunduğum haqda bildirişi alanda sevinc və 
məyusluq daxilimdə mübarizə aparırdı. Çünki 

prioritet seçimim başqa təhsil müəssisəsi idi. 
Amma indi ən düzgün seçimi etmiş olduğu-
mu bilirəm. Burada yalnız təhsil deyil, eyni za-
manda, həyat fəlsəfəmi, həyatdakı missiyamı 
kəşf etdim. Tələbələrin say etibarı ilə az olması 
hər bir tələbəyə xüsusi yanaşma imkanını tə-
min edir, onların təhsili, şəxsi inkişafları daha 
yaxından izlənilir. Bu isə, tələbələrin özləri-
ni daha özəl, daim diqqətdə olduqlarını hiss 
etmələrinə imkan verir. Ən əsası, tələbələrin 
yüksək keyfiyyətli təhsil almaları, akademik 
və sosial inkişafı naminə vacib addımlar atılır.

Təbii ki, bütün bunlar xüsusi təşəbbüs və 
zəhmət olmadan mümkün ola bilməzdi. Bu 
baxımdan Dövlət Gömrük Komitəsinin səd-
ri cənab Səfər Mehdiyev başda olmaqla, Ko-
mitə rəhbərliyinin Akademiya tələbələrinin in-
kişafına göstərilən xüsusi diqqət və marağını, 
eyni zamanda, Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasının rəisi hörmətli Qulu Novruzov 
başda olmaqla, Akademiya rəhbərliyinin və 
əməkdaşlarının biz tələbələrin inkişafına olan 
xüsusi yanaşmasını, diqqətini və böyük dəstə-
yini özəlliklə qeyd etmək lazımdır.

Həyatda qazandığım bütün uğurlarımda 
valideynlərim və müəllimlərimin əvəzsiz rolu 
olmuşdur və onlara olan borcumu heç bir za-
man qaytara bilməyəcəyimi zamanla daha 
yaxşı dərk edirəm. Buna görə mənim üçün 
həyatda ən böyük dəyərlərdən olan, müqəd-
dəs varlıqlara, böyük şəxsiyyətlərə - müəllim-
lərimə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm.”

Gömrük Akademiyasının məzunu:  
“İndi ən düzgün seçimi etmiş olduğumu bilirəm”

İYUL
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Gömrük Akademiyasında 
yay imtahan sessiyası  
sona çatıb

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiya-
sında 2019/2020-ci tədris ilinin yaz semest-
rinin imtahan sessiyası sona çatıb. İmtahan 
sessiyası təsdiq edilmiş imtahan cədvəlinə 
uyğun olaraq, “Microsoft Teams” platforma-
sı üzərindən onlayn formada şifahi keçirilib. 
İmtahan sualları tələbələrə Akademiyanın 
elektron sistemi tərəfindən ünvanlanıb və 
tələbə sualları onlayn qaydada şifahi şəkildə 
cavablandırıb.

Pandemiya dövründə xüsusi karantin reji-
minin tələbləri və distant tədrisin reallıqları 
nəzərə alınaraq, imtahan sessiyasında tələ-
bələrin bilik və bacarıqlarını nümayiş etdir-
mələri üçün tam şərait yaradılıb.

Tələbələrin imtahanlarda daha fəal iştirak 
etmələri üçün Elmi Şuranın qərarına əsasən, 
bir sıra güzəştlər tətbiq olunub.

İmtahan sessiyasının mövcud qaydalara 
uyğun təşkil edilməsi, sualların tərtibi, tələ-
bələrin biliyinin qiymətləndirilməsində şəf-
faflığın və obyektivliyin tam təmin olunması, 
sessiyanın gedişi zamanı imtahanların nəti-
cəsindən yarana biləcək narazılıqların araş-
dırılması və həll edilməsi məqsədilə ali təhsil 
müəssisəsində Apelyasiya Komissiyası yara-
dılıb. Apelyasiya Komissiyası daxil olan mü-
raciətləri araşdıraraq müvafiq qərarlar qəbul 
edib.

13.07.2020

“Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə məzun  
Zeynəb Babayeva:

“Bütün peşələr 
gözəldir. Bağbanlıq-
dan tutmuş ta mü-
həndis və yaxud di-
gər peşələr. Amma 
müəllim olmaq çox 
fərqlidir! Bəlkə də 
ən yaxşı bağban elə 
müəllimdir! Bağ-
çasındakı güllərinə 
sevgi ilə baxan, on-
ların gözəl yetişməsi 

üçün əlindən gələni edəndir. Hərdən o güllərə 
sadəcə lazım olan saatlarda  deyil, bütün gü-
nünü ayıraraq,  uzun müddətli ətir saçmaları-
na çalışan  dəyərli şəxsdir.

Mənim bu məsləyin adını daşıyan və layiqin-
cə bacaran böyüklərimə dərin minnətdarlıq 
hissimin olduğunu söyləməliyəm. Siz olma-
saydınız, biz də olmazdıq! Təhsil yolumun ilkin 
başlanğıcından bu günə kimi həyat yolunun 
çevrəsini siz müəllimlərin sayəsində öyrənmi-
şik. Bəlkə də bu məsləyi mənə ilk sevdirən 41 
ilini məktəbə  həsr edən şəxs babam olub. Çox 
heyif ki, bu günlərimdə yanımda ola bilmədin. 
Həmişəki kimi, alnımızdan öpüb  xeyir-duanı 
verə bilmədin. Məkanın nurla dolsun, babam!

Əziz müəllimlər, siz həmişə dəyərlisiniz! Bu 
gün məzun adını qazandıq, amma sizin sayə-
nizdə. Sizin səyləriniz və əziyyətiniz qarşılığın-
da biz bu adı qazandıq. Məzun adımız mü-
barək!”

03.07.2020
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Gömrük  
Akademiyasının 
magistratura 
səviyyəsinə 
qeydiyyat başa çatıb

Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Akademiyasının magistratura sə-
viyyəsinə qəbul olan bakalavrların 
qeydiyyatı başa çatıb. 2020/2021-ci 
tədris ili üçün Akademiyanın ma-
gistratura səviyyəsi üzrə qəbul planı 
100 faiz dolub.

Bu il Akademiyada magistratura 
səviyyəsinə Dünya iqtisadiyyatı is-
tiqaməti üzrə “Gömrük işi” ixtisas-
laşmasına 10 yer, Hüquqşünaslıq 
istiqaməti üzrə “Cinayət hüququ, 
cinayət prosesi, kriminalistika və 
məhkəmə ekspertizası” ixtisaslaş-
masına 5 yer  ayrılıb. Bu ilki qəbul-
da Akademiyanın magistraturasına 
qəbul olan tələbələrin hamısı döv-
lət sifarişi əsasında təhsil alacaqlar.

Qeyd edək ki, magistratura səviy-
yəsinə qəbul olmuş bakalavrların 
qeydiyyatının aparılması və sənəd-
lərin qəbulu 6-15 iyul tarixlərində 
mövcud karantin rejimi ilə bağlı 
olaraq onlayn şəkildə həyata keçi-
rilib.

16.07.2020

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
2019/2020-ci tədris ili məzunlarının onlayn buraxılış 
mərasimi keçirilib.

Akademiya rəisi Qulu Novruzov məzun adını qa-
zanan tələbələri təbrik edib, gələcək karyeralarında 
uğurlar arzulayıb. O, bu ilki məzunların təhsildəki nə-
ticələri və Akademiyanın ictimai-sosial həyatındakı 
uğurlu fəaliyyətindən söz açıb, həmçinin tələbələrin 
valideynlərinə təbriklərini ünvanlayıb.  

Akademiyanın xor qrupu, rəqs qrupunun üzvləri 
olan tələbələrin ifasında şeir və mahnılar səsləndirilib.

27.07.2020

Gömrük Akademiyasından  
“Məzun günü” ilə bağlı  
onlayn kompozisiya 
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademi-
yasının “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə 2-ci 
kurs tələbəsi Fizzə İsmayılova yay tətili 
günlərində Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Gənclər Fondunun keçirdiyi onlayn 
müsabiqədə iştirak edib. Müsabiqə gənc-
lərə yeni və qiymətli biliklər qazandırmaq 
məqsədi ilə təşkil olunub. Müsabiqədə 16-
29 yaş aralığında gənclər iştirak ediblər.

Fizzə İsmayılova müsabiqədə fəal işti-
rak edib, sualları düzgün cavablandırıb və 
sonda 3-cü yerin qalibi olub. Tələbəmizə 
təşkilatçı qurum tərəfindən hədiyyə ola-
raq kitab təqdim olunub.

28.07.2020

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası-
nın iştirak etdiyi üç illik Avropa İttifaqı Erasmus+ 
konsorsium layihəsi müsabiqənin qalibi seçi-
lib. Gömrük Akademiyasının və səkkiz ali təhsil 
müəssisəsinin birgə tərəfdaşlığı ilə hazırlanmış 
“Work4CE” konsorsium layihə təklifi Avropa İt-
tifaqının (Aİ) Eramus+ proqramının “Ali Təhsildə 
Potensialın Gücləndirilməsi” kateqoriyası  üzrə 
qrant müsabiqəsinin qalibi olub.

Bu konsorsium layihəsinə Gömrük Akademi-
yası ilə yanaşı, Almaniyanın Dortmund Tətbiqi 
Elmlər Universiteti, Belçikanın Löven Katolik Uni-
versiteti, İspaniyanın Del Pais Vasko Universiteti, 
Ukraynanın Milli Zaporijiya Politexnik Universi-
teti, Ternopil Milli İqtisad Universiteti, Kiyev Milli 

Memarlıq və İnşaat Universiteti, həmçinin Azər-
baycan Dövlət və Sənaye Universiteti və Azərbay-
can Memarlıq və İnşaat Universiteti də daxildir.

Layihə cari ilin noyabr ayında başlayacaq və 
2023-cü ilin noyabr ayınadək davam edəcək. 
Gömrük Akademiyasının bu layihədə iştirakının 
əsas hədəflərindən biri Azərbaycanda gömrük 
sahəsi üzrə təlim-tədrisin “Sənaye 4.0” və “İşçi 
Qüvvəsi 4.0” tələbatlarına, xüsusilə, milli göm-
rük qurumlarının rəqəmsal transformasiyasına 
uyğunlaşdırılaraq təkmilləşdirilməsi, həmçinin 
Azərbaycan gömrük xidməti orqanlarının peşə-
kar və ixtisaslaşmış gömrük kadrları ilə təminatı-
nı dəstəkləməkdir.

06.08.2020

Gömrük Akademiyasının 
tələbəsi müsabiqədə qalib olub

Gömrük Akademiyası konsorsium  
çərçivəsində Aİ-nın layihəsini qazanıb
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası-
nın bakalavriat səviyyəsini 2019/2020-ci tədris ili 
üzrə bitirən tələbələrə məzun diplomları təq-
dim olunub. 

2019/2020-ci tədris ilində Akademiyadan 40 
tələbə məzun olub. Onlardan 19 nəfəri “İqtisa-
diyyat”, 21 nəfəri “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə 
bitirib. 

Məzunların əksəriyyəti Azərbaycanın, o cüm-
lədən Gömrük Akademiyasının və bir sıra xa-
rici ölkələrin magistratura pilləsində təhsillə-
rini davam etdirəcəklər. Məzun tələbələrdən 
həqiqi hərbi xidmətə gedənlər də var.

Akademiyada bakalavriat səviyyəsində 4 ixti-
sas - I ixtisas qrupu üzrə “İnformasiya təhlükə-
sizliyi”, II ixtisas qrupu üzrə “İqtisadiyyat”, həm-
çinin “Beynəlxalq ticarət və logistika”, III ixtisas 
qrupu üzrə isə “Hüquqşünaslıq” ixtisasına qə-
bul həyata keçirilir.

05.08.2020

Gömrük Akademiyasının  
məzunlarına diplomları  

təqdim olunub
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 
“İqtisadiyyat” ixtisası üzrə builki məzunlarından 
biri Eldar Əliyev 1999-cu ildə  Bakı şəhərində ana-
dan olub. Orta təhsilini Bakı şəhəri Nizami rayonu 
Məzahir Rüstəmov adına 32 saylı tam orta mək-
təbdə alıb. 2016/2017-ci tədris ilində Dövlət İmta-
han Mərkəzi tərəfindən ali məktəblərə keçirilən 
qəbul imtahanında 591 bal toplayaraq Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Akademiyasının “İqtisadiy-
yat” ixtisasına qəbul olub. 2019/2020-ci tədris ilin-
də buraxılış işini uğurla müdafiə edərək  Gömrük 
Akademiyasını “Fərqlənmə diplomu” ilə bitirib. 

“Gömrük Akademiyasının istər akademik bi-
lik-bacarıqların qazanılmasında, istərsə də şəxsi 
inkişafımda rolu, təsiri böyük olub. İştirak etdiyim 
dərsdənkənar sosial fəaliyyətlərdə Akademiya-

nın bilavasitə dəstəyini hiss etmişəm. Akademiya 
mənə  dərs və asudə vaxtımı  düzgün planlaşdır-
maq, nizam-intizamlı olmaq, auditoriya qarşısın-
da çıxış etmək kimi kitab və dərsliklərdə olmayan 
bacarıqları aşılayıb. Deyə bilərəm ki, Akademiya 
öz tələbələrinin çalışqanlıq, əzmkarlıq, vətənpər-
vərlik kimi xüsusiyyətləri dərindən qavramasında, 
ölkəmiz və cəmiyyətimiz üçün yararlı vətəndaş ol-
masında xüsusi rol oynayır.”

14.08.2020

“Akademiya öz tələbələrinin 
ölkəmiz və cəmiyyətimiz üçün 
yararlı vətəndaş olmasında  
xüsusi rol oynayır”

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 
2020/2021-ci tədris ili üzrə bakalavriat səviyyəsində 
yeni ixtisas - “Beynəlxalq ticarət və logistika” ixtisa-
sına qəbul aparılır.

Akademiyada I ixtisas qrupu üzrə “İnformasiya 
təhlükəsizliyi”, II ixtisas qrupu üzrə “İqtisadiyyat”, 
həmçinin bu tədris ilindən “Beynəlxalq ticarət və 
logistika”, III ixtisas qrupu üzrə isə “Hüquqşünaslıq” 
ixtisasına qəbul həyata keçirilir. 

Akademiyada I ixtisas qrupu üzrə “İnformasiya 
təhlükəsizliyi” ixtisasına qəbul 2019/2020-ci təd-

ris ilindən başlayaraq həyata keçirilir. 2019/2020-ci 
tədris ilindən etibarən Akademiyada magistratura 
səviyyəsinə də qəbul aparılır. Dünya iqtisadiyyatı is-
tiqaməti üzrə “Gömrük işi” ixtisaslaşması ilə yanaşı, 
2020/2021-ci tədris ilindən etibarən Hüquqşünas-
lıq istiqaməti üzrə “Cinayət hüququ, cinayət prose-
si, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası” ixtisas-
laşmasına da qəbul aparılıb. Ötən il olduğu kimi, 
bu il də Akademiyanın magistratura səviyyəsi üzrə 
qəbul planı 100 faiz dolub.

17.08.2020

Gömrük Akademiyasında  
“Beynəlxalq ticarət və logistika” ixtisası açılıb
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2020/2021-ci tədris ilindən Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 
“Beynəlxalq ticarət və logistika” ixtisasına 
qəbul həyata keçirilir. Sözügedən ixtisas-
la bağlı sualı cavablandıran  Akademiya-
nın “İxtisas fənləri” kafedrasının müdiri 
Elvin Əlirzayev bildirib ki, bu ixtisas üzrə 
oxuyan hər bir tələbə tədris prosesində 
ilk iki il müddətində iqtisadiyyat elmi-
nin baza fənlərini öyrənəcək. “Həmçinin 
beynəlxalq ticarət, beynəlxalq logistika, 
beynəlxalq biznes, beynəlxalq ticarət 
hüququ, beynəlxalq nəqliyyat əməliyyat-
ları kimi beynəlxalq bizneslə və logistika 
ilə birbaşa əlaqəli fənləri mənimsəyərək, 
lazımı elmi-praktiki biliklərə sahib olacaq. 
Bununla yanaşı, beynəlxalq ticarət və 
logistikanın əsas halqası olan gömrük işi 
sahəsində yetərli bilik əldə etmək üçün 
gömrük işinin təşkili və menecmenti, 
gömrük nəzarəti və rəsmiləşdirməsi, xa-
rici iqtisadi fəaliyyətin gömrük tarif tən-
zimlənməsi, gömrük logistikası, gömrük 
ekspertizası kimi fənlər tədris olunacaq.

Eyni zamanda, inkişaf edən qlobal iq-
tisadiyyatı tam başa düşmək üçün elekt-
ron ticarət, həmçinin beynəlxalq ticarət-
də rol alan beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar, 
beynəlxalq marketinq, risk menecmenti 
və sığorta kimi yeni fənlərin tədrisi də 
nəzərdə tutulur “ - deyə Elvin Əlirzayev 
bildirib.

İlk iki ildə tələbələrə intensiv olaraq 
praktiki və ixtisas yönümlü ingilis dilinin 
tədris olunacağını diqqətə çatdıran ka-
fedra müdiri onu da vurğulayıb ki, bu ixti-
sas üzrə təhsil alanlara “Karyeranın plan-
lanması” fənni tədris olunacaq ki, bu da 
tələbələrə birinci kursdan öz karyerala-
rını qurmağa yardımçı olacaq. “Bundan 
əlavə, tələbələr gömrük orqanlarında 
uzunmüddətli və ya intensiv olaraq təc-
rübə keçmək imkanlarına sahib olacaq-
lar” - deyə kafedra müdiri qeyd edib.

O, həmçinin tədris prosesinin ilk illə-
rindən tələbələrə karyeranın planlama-
sı, eləcə də yumşaq və sərt bacarıqların 
nəzəri və praktiki şəkildə öyrədiləcəyini 
bildirib:

“Bu ixtisası uğurla bitirən hər bir mə-
zun beynəlxalq səviyyədə iqtisadiyyat, 
biznes, ticarət və logistika sahələrində 
yetərli biliyə sahib olmaqla, ölkə və qlobal 
iqtisadiyyatda baş verən prosesləri doğ-
ru təhlil etmək bacarığına sahib olacaq. 
Eyni zamanda, bu sahənin ən kiçik halqa-
sından ən böyük halqasına qədər ətraflı 
öyrədildiyinə, biznesi qurma, onu inkişaf 
etdirmə, qlobal brendə çevrilmə, eləcə 
də buradakı gömrük proseslərinin bütün 
praktiki tərəfləri tədris olunduğuna görə, 
gömrük əməliyyatlarını tam yerinə yetirə 
bilən mütəxəssis hazırlanacaq.”

20.08.2020

Gömrük Akademiyasında  
“Beynəlxalq ticarət və logistika” ixtisası  
abituriyentlərə yeni imkanlar yaradır
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