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Gömrük xidmətində
uğurlu karyeranın açarı!

2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyasında
Elmi Şuranın iclası keçirilib
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının
Elmi Şurasının 2020/2021-ci tədris ilinin başlanması ilə bağlı bu tədris ili üzrə ilk iclası keçirilib.
Elmi Şuranın gündəliyinə 2020/2021-ci tədris
ilinə hazırlıq, yeni tədris planlarının müzakirəsi və
cari məsələlər daxil edilib.
Akademiyanın rəisi, Elmi Şuranın sədri Qulu
Novruzov iclası açaraq pandemiya dövründə
dövlətimiz tərəfindən görülən mühüm işlərə
nəzər salıb. Azərbaycan vətəndaşlarının sağlamlığının qorunması naminə Prezident İlham Əliyev
və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın
fəaliyyətindən söz açıb. Bildirib ki, dövlət tərəfindən vətəndaşların pandemiyadan az zərərlə çıxması üçün zəruri tədbirlər görülüb. Dövlət
Gömrük Komitəsinin rəhbərliyinin dövlət başçısı
tərəfindən aparılan işlərə dəstəyini vurğulayan
Qulu Novruzov Akademiyanın bu istiqamətdə
fəaliyyətindən söz açıb.
Qulu Novruzov xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə
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prosesinin təşkili barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına uyğun olaraq
2020/2021-ci tədris ilinə onlayn başlanılacağını
bildirib.
İclasda Təlim və innovasiyalar üzrə rəis müavini Ramiz Hümbətov 2020/2021-ci tədris ili üzrə
yeni tədris planları barədə məruzə edib. Tədris
metodiki işin təşkili şöbəsinin rəisi İslam Hüseynov həm onlayn, həm də ənənəvi tədrisin təşkili
nəzərə alınaraq, tədris planları, dərs bölgüsü, fənləri tədris edəcək müəllimlər və dərs cədvəllərinin hazırlığı haqqında məlumat verib.
Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsinin rəisi
Araz Aslanlı “Pandemiya şəraitində ali məktəblərdə məsafədən təhsil prosesinin problemləri və
imkanları” adlı layihə barədə Şura üzvlərinə məlumat verib.
Sonda gündəlikdə duran cari məsələlər müzakirə olunub, müvafiq qərarlar qəbul edilib.
11.09.2020

sentyabr 2020

Gömrük Akademiyasının
tələbəsi “Ən yaxşı illik
hesabat hazırlayan dizayner”
nominasiyasında birinci olub

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının “İqtisadiyyat” ixtisasının IV kurs tələbələri
Əli Həsənli, Aqşin Allahyarov, Orxan Yusifov və
“İnformasiya təhlükəsizliyi” ixtisasının II kurs
tələbəsi Nəzrin Osmanlının təmsil olunduğu
“Enactus” komandası 29-30 avqust tarixlərində
keçirilən “2020-ci il Enactus Azərbaycan Virtual Milli Yarışı”nın birinci liqasında “AgroMarket” adlı layihə ilə iştirak ediblər. Akademiyanın
“Enactus” komandasının kapitanı Əli Həsənli
yarışmanın “Ən yaxşı illik hesabat hazırlayan dizayner” nominasiyasında birinci yerə layiq görülüb.
Ümumilikdə, hər liqada 7 komanda olmaqla, 14 komandanın iştirak etdiyi
yarışda 700dən çox tələbə, 20 fakültə məsləhətçisi, 13 biznes lideri iştirak edib.
03.09.2020

Gömrük Akademiyasına
tələbə qəbulu üçün
plan yeri artırılıb
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasına
2020/2021-ci tədris ilində bakalavriat səviyyəsi
üzrə tələbə qəbulu üçün 154 plan yeri ayrılıb.
Belə ki, sözügedən tədris ilində birinci qrup
üzrə “İnformasiya təhlükəsizliyi”, ikinci qrup
üzrə “Beynəlxalq ticarət və logistika”, həmçinin
“İqtisadiyyat”, III qrup üzrə “Hüquqşünaslıq” ixtisaslarına qəbul aparılır. “İnformasiya təhlükəsizliyi” ixtisası üzrə 22 yer, “İqtisadiyyat” ixtisası
üzrə 44 yer, “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə 44
yer, bu ildən qəbul aparılan yeni ixtisas - “Beynəlxalq ticarət və logistika” ixtisası üzrə isə 44
yer ayrılıb.
2020/2021-ci tədris ilində magistratura səviyyəsi üzrə yerlərin sayı da artırılıb. Dünya iqtisadiyyatı istiqaməti üzrə “Gömrük işi” ixtisaslaşmasına 10, Hüquqşünaslıq istiqaməti üzrə
“Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası” ixtisaslaşmasına
5 yer ayrılıb.
Xatırladaq ki, bu il magistratura səviyyəsinə
qəbulda Akademiyanın plan yeri 100 faiz dolub.
10.09.2020
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Gömrük Akademiyasının
əməkdaşları ictimaiyyətin
suallarını canlı yayımda
cavablandırıblar
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının ixtisaslarını seçmək istəyən abituriyentlər,
onların valideynləri, ümumilikdə geniş ictimaiyyət üçün ixtisas seçimi ilə bağlı sualları cavablandırmaq üçün sentyabrın 12-də canlı yayım
təşkil olunub.
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Zeynab
Kazımovanın moderatorluğu ilə təşkil olunan
canlı yayımda sualları Tədris-metodiki işin təşkili şöbəsinin rəisi İslam Hüseynov, Monitorinq
və qiymətləndirmə şöbəsinin rəisi Araz Aslanlı,
İKT-nin tətbiqi şöbəsinin rəisi İsmayıl Sadıqov,
“İxtisas fənləri” kafedrasının müdiri Elvin Əlirzayev və Beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə böyük
mütəxəssis Elvin Məcidov cavablandırıblar.
13.09.2020
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Gömrük Akademiyasında
yeni tədris ili başladı
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil
müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkili barədə Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarına uyğun olaraq
sentyabrın 15-də 2, 3 və 4-cü kurs tələbələri
tədrisə onlayn formatda başladılar.
Akademiyanın müəllimləri tərəfindən Microsoft Teams platforması üzərindən dərs cədvəlinə uyğun olaraq, tələbələrə yeni tədris ilinin ilk dərsləri keçilib.
16.09.2020

sentyabr 2020

Gömrük Akademiyasında tədris
edəcək professor-müəllim
heyəti ilə onlayn görüş
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının rəisi Qulu Novruzov 2020/2021-ci
tədris ilində Akademiyada müxtəlif fənləri
tədris edəcək professor-müəllim heyəti ilə
onlayn görüş keçirib. Qulu Novruzov pandemiya dövründə ölkə vətəndaşlarının sağlamlığının qorunması, vətəndaşların pandemiyadan az zərərlə çıxması üçün dövlət
tərəfindən görülən işlərdən söz açıb. Bu
məqsədlə Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən mühüm tədbirlərdən
danışaraq, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın da bu sahədəki uğurlu və
məqsədyönlü fəaliyyətinə toxunub.
Xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisəsi ola-

raq Akademiyada nizam-intizama xüsusi
əhəmiyyət verildiyini deyən Qulu Novruzov
tələbələrin formalaşmasında, təlim-tərbiyə
prosesində tədrisi həyata keçirən müəllimlərin böyük rol oynadığını və bu istiqamətdə fəaliyyətinin vacibliyini vurğulayıb, Qulu
Novruzov yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə bütün professor-müəllim heyətini təbrik edib, onlara pedaqoji fəaliyyətdə
uğurlar arzulayıb.
İclasda Akademiyada elektron sistem
haqqında məlumat verilib, dərslərin Microsoft Teams proqramı vasitəsilə keçiriləcəyi
bildirilib.
15.09.2020
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Gömrük Akademiyasında birinci kurslarla tanışlıq görüşləri keçirilib
2020/2021-ci tədris ilində Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasına qəbul olan birinci kurs
tələbələri ilə tanışlıq görüşləri təşkil olunub. Bu
məqsədlə Akademiyada 5 əyani görüş keçirilib.
Həmçinin ölkəmizdə mövcud durumla bağlı Akademiyaya gələ bilməyən birinci kurslar üçün onlayn görüş təşkil olunub.
Görüşlərin əsas məqsədi yeni qəbul olan tələbələrin Akademiya ilə tanışlığını təmin etmək,
tədris prosesi, əyani və ya onlayn dərslərin təşkili,
Teams proqramı, ümumiyyətlə, ali təhsil pilləsi ilə
bağlı ilkin məlumatların verilməsi olub.
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Ölkəmizdə pandemiya ilə əlaqədar tövsiyə olunan bütün sanitariya-epidemioloji şərtlərə riayət
olunmaqla Akademiya rəisi Qulu Novruzovun iştirakı ilə təşkil olunan görüşlər, əsasən, açıq havada,
ara məsafəsi gözlənilməklə təşkil olunub.
Görüşlərdə tələbələrə Akademiya haqda, şöbələr və kafedraların fəaliyyəti, tələbələrin gələcəkdə raslaşacağı məsələlərlə bağlı məlumatlar
verilib.
Sonda görüş iştirakçıları Akademiyanın infrastrukturu ilə yaxından tanış olublar.
17.10.2020

oktyabr 2020

Gömrük Akademiyasına
bu il qəbul olan 27 tələbə
600-dən çox bal toplayıb
2020/2021-ci tədris ilində Dövlət Gömrük
Komitəsinin Akademiyasına bakalavriat səviyyəsində 4 ixtisas üzrə 154, magistratura səviyyəsində 2 ixtisas üzrə 15 tələbə qəbul olunub.
Bununla da, Akademiyada təhsil alan tələbələrin ümumi sayı bakalavriat üzrə 352, magistratura üzrə 23-ə çatıb.
Bu tədris ilində Akademiyaya qəbul olan 27
tələbə 600-dən çox bal toplayıb. Bunlardan 20
nəfəri “Hüquqşünaslıq”, 6 nəfəri “Informasiya
təhlükəsizliyi”, 1 nəfər isə “Beynəlxalq ticarət və
logistika” ixtisası üzrə qəbul olunub. Akademiyaya bu ilki qəbulda ən yüksək balı 659 balla
Hüseynzadə Hüseyn Nazim oğlu toplayıb.
Qeyd edək ki, 2020/2021-ci tədris ilində

Akademiyaya bakalavriat səviyyəsində qəbul
“Hüquqşünaslıq”; “Iqtisadiyyat”, “Informasiya
təhlükəsizliyi”, “Beynəlxalq ticarət və logistika”ixtisasları üzrə, magistratura səviyyəsində
“Gömrük işi”, “ Cinayət hüququ, cinayət prosesi,
kriminalistika və məhkəmə ekspertizası” ixtisasları üzrə aparılıb.
Xatırladaq ki, Akademiyada “Informasiya
təhlükəsizliyi” ixtisasına 2019/2020-ci tədris ilindən başlayaraq qəbul aparılır və qəbul üçün 22
yer ayrılıb. Həmçinin 2020/2021-ci tədris ilindən
başlayaraq qəbul aparılan “Beynəlxalq ticarət
və logistika” ixtisasına 44 yer ayrılıb.
19.10.2020

7

2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyasının tələbələri
“Qarabağ-Ana Yurdum” adlı kompozisiya təqdim ediblər
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının tələbələri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycanın müzəffər Ordusunun sentyabrın 27-dən başlayaraq 30 il xain
qonşu Ermənistanın işğalı altda olan torpaqlarımızın azad olunması üçün əks hücum
əməliyyatlarının uğurla davam etdirməsi, Qarabağın işğalçılardan təmizlənməsi, müzəffər
Ordumuzun rəşadəti ilə torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad olunması və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün
apardığı haqq savaşına dəstək nümayiş etdirərək “Qarabağ - Ana yurdum” adlı ədəbi-bədii kompozisiya hazırlayıblar.
Kompozisiyada tələbələrin ifasında vətən
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pər
vərlik və qəhrəmanlıq ruhunda şeirlər və
mahnılar səsləndirilir, şanlı Azərbaycan Ordusunun qüdrəti nümayiş etdirilir.
Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycan xalqına müraciətində dediyi “Biz
haqq yolundayıq, bizim işimiz haqq işidir və biz
zəfər çalacayıq... Qarabağ bizimdir! Qarabağ
Azərbaycandır!” sözləri səsləndirilir.
Eyni zamanda, Ali Baş Komandan, Prezident
İlham Əliyevin “İşğal altında olan torpaqlar azad
olunandan sonra orda qaldırılacaq Azərbaycan
bayrağı Azadlıq meydanına gətiriləcək və hərbi paradda göstəriləcək. Eşq olsun Azərbaycan
ordusuna! Yaşasın Azərbaycan!” şüarı bir daha
diqqətə çatdırılır.
30.10.2020

noyabr 2020

Gömrük Akademiyasında dərslər
distant formada davam edir
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 oktyabr 2020-ci il tarixli “Xüsusi karantin
rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasının
ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkilinə dair əlavə tədbirlər
barədə” qəbul etdiyi Qərarına uyğun olaraq,
noyabrın 2-dən respublika ərazisində bütün ali
təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə
prosesinin distant ( məsafədən) formada təşkili
həyata keçirilir.

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında bu gündən distant dərslər davam etdirilir.
Distant dərslər Akademiyada bütün səviyyələr,
kurslar və akademik qrupları əhatə edir. Belə
ki, birinci kurslar da bu gündən distant formada tədrisə cəlb olunub. Dərs cədvəli həm Akademiyanın elektron sisteminə, həm də Teams
platformasına daxil edilib.
02.11.2020

Akademiya əməkdaşları üçün “Nağdsız hesablaşmalar
və köçürmə sistemləri” adlı onlayn seminar keçirilib
Noyabrın 16-da Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının əməkdaşları üçün
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
təşkilatçılığı ilə “Kapital Bank” tərəfindən
“Nağdsız hesablaşmalar və köçürmə sistemləri” adlı onlayn seminar keçirilib.
Sonra çıxışçılar sualları cavablandırıblar.
16.11.2020
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Tələbələr üçün onlayn
maarifləndirici tədbir keçirilib

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 1-ci kurs tələbələri üçün yoluxucu xəstəliklər, onlardan qorunma yolları, sağlam həyat
tərzi, COVID-19 virusu haqqında maarifləndirici
tədbir keçirilib.
Katibliyin tibb bacısı Səbirə Əlişova tələbələrə yoluxucu xəstəliklərdən, onlardan qorunma yollarından, sağlam həyat tərzi, həmçinin dünyada, o cümlədən Azərbaycanda
yayılmış COVİD-19 virusu barədə təqdimatla
çıxış edib.
Tədbirdə mövzu ilə bağlı videoçarx nümayiş
olunub.
19.11.2020

Gömrük Akademiyası Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılmasında fəal iştirak edir
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının professor-müəllim və inzibati işçi heyəti,
həmçinin tələbələri Azərbaycan Ordusunun
bu ilin 27 sentyabr tarixindən Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
aparılmış zəfər yürüşü müddətində olan 44
günlük müharibə dövründən başlayaraq Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq aləmə çatdırılması istiqamətində fəal iştirak edirlər.
Akademiyanın kollektivi, professor-müəllim
heyəti və tələbələri mediada, həmçinin müxtəlif sosial şəbəkələrdə fəal şəkildə xarici dillərdə
(əsasən rus, ingilis, fransız, türk və digər dillərdə) paylaşımlar edirlər.
Akademiyanın Təlim və innovasiyalar üzrə
rəis müavini Ramiz Hümbətov, İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Zeynab Kazımova,
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Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsinin rəisi
Araz Aslanlı bir sıra televiziya kanallarına qonaq
qismində dəvət olunaraq çıxışlar ediblər, bir
sıra yerli və beynəlxalq onlayn tədbirlərdə məruzəçi kimi də iştirak ediblər.
27.11.2020

noyabr 2020

Gömrük Akademiyası ilə
İspaniya Krallığının Fiskal
Araşdırmalar İnstitutu
arasında Anlaşma
Memorandumu imzalanıb

Noyabrın 26-da Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
(DGKA) ilə İspaniyanın Fiskal Araşdırmalar İnstitutu (IEF) arasında Anlaşma Memorandumunun imzalanması mərasimi keçirilib.
Onlayn formada keçirilən mərasimdə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-polkovniki Səfər Mehdiyev, İspaniya
Gömrüyünün baş direktoru xanım Pilar Jurado,
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının
(DGKA) rəisi Qulu Novruzov, Fiskal Araşdırmalar İnstitutunun (FAİ) direktoru Aleyin Kuensa
və İspaniya Səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili İqnasio Sançez Taboada iştirak ediblər.
Sənədi Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının rəisi Qulu Novruzov və Fiskal Araşdırmalar İnstitutunun (FAİ) direktoru Aleyin Kuensa imzalayıblar.
Anlaşma Memorandumunda iki ölkə arasında qarşılıqlı maraq doğuran sahələr, o cümlədən gömrük və əlaqədar sahələrdə təlimlərin, kursların, seminarların və digər tədbirlərin
keçirilməsi, elektron tədris və distant təhsil
üzrə birgə fəaliyyətlər, tələbə, heyət, informasiya mübadilələri, elmi araşdırma və tədqiqatlar, beynəlxalq əməkdaşlıqda qarşılıqlı dəstək,

onlayn kursların yaradılması və onlardan birgə
istifadə, ikili və beynəlxalq layihələrin hazırlanması və digər məsələlər nəzərdə tutulur.
27.11.2020
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Gömrük Akademiyasında Vətən müharibəsi
şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsi
şəhidlərinin xatirəsinin yad edilməsi haqqında
Sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canını qurban vermiş Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi
saat 12:00-da bütün respublikada bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında da Vətən yolunda şəhid olanların xatirəsi bir
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dəqiqəlik sükutla yad edilib, onların ruhuna dərin hörmət və ehtiram nümayiş olunub.
Akademiya rəisi Qulu Novruzov bildirib ki,
Azərbaycan bütün dünyaya işğal altında olan
torpaqlarını öz gücü ilə, öz qüdrəti ilə azad etməyə qadir olduğunu göstərdi. Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Ordusu Ermənistanın ardıcıl
təxribatlarının və yeni işğal planlarının qarşısını
almaq, işğal altında olan torpaqlarımızı azad
etmək məqsədilə sentyabrın 27-dən etibarən
zəfər yürüşünü başlatdı. 28 illik həsrətdən sonra çətin relyefə malik Şuşa şəhərinin azad olunması zamanı igid zabit və əsgərlərin göstərdiyi
misilsiz qəhrəmanlıqdan söz açan Akademiya
rəisi qeyd edib ki, şanlı Ordumuz Müzəffər Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi ilə öz nəcib xilaskar
missiyasını, Vətəni qorumaq, torpaqları işğaldan
azad etmək vəzifəsini şərəflə yerinə yetirdi.
Qulu Novruzov Allahdan bütün şəhidlərimizə
rəhmət və yaralı hərbçilərimizə şəfa diləyib.
04.12.2020
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Vətən müharibəsi
şəhidləri tələbələrimiz
tərəfindən də anıldı
Sentyabr ayının 27-dən noyabrın 10dək Ali Baş Komandan, Prezident Ilham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Ordusunun zəfər yürüşü olan Vətən
müharibəsində canını fəda etmiş şəhidlərimiz Dövlət Gömrük Komitəsinin
Akademiyasının tələbələri tərəfindən
də ehtiramla anılıb.
Onlayn keçirilən bütün dərslərin əvvəlində müəllimlər Vətən müharibəsi,
Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlıqları, Vətən uğrunda canını fəda etmiş şəhidlər haqqında danışıblar, hər
bir azərbaycanlının, xüsusən gənclərin
onların ruhu qarşısında borclu olması
ilə bağlı məsələlərə toxunublar.
Şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Tələbələr öz profillərinə Vətən uğrunda şəhid olmuş qəhrəmanların fotolarını yerləşdirərək onların əziz xatirəsinə dərin hörmət və ehtiram nümayiş
etdirib, qəlblərdə hər zaman yaşayacaqlarını vurğulayıblar.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət
eləsin!
04.12.2020
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Gömrük Akademiyası Ukrayna Gömrük
və Maliyyə Universiteti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzaladı
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
(DGKA) ilə Ukrayna Gömrük və Maliyyə Universiteti (UGMU) arasında ikitərəfli əməkdaşlıq
müqaviləsi imzalanıb.
Onlayn formatda keçirilən tədbirdə Gömrük
Akademiyasının rəisi Qulu Novruzov açılış nitqi
ilə çıxış edərək Akademiya haqqında məlumat
verib. O, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında xüsusilə təhsil sahəsindəki ikitərəfli geniş və qarşılıqlı faydalı əlaqələrdən söz açıb. Qulu Novruzov imzalanan əməkdaşlıq müqaviləsi ilə iki
ölkə arasında gömrük təlim-tədrisi üzrə xüsusi
tərəfdaşlığın yarandığını vurğulayıb. O, həmçinin bildirib ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 gün davam edən Vətən
müharibəsində ölkə başçısı ilə xalq birliyinin
gücü nəticəsində 30 ildən artıq işğalda olan
Azərbaycan əraziləri müzəffər Azərbaycan Ordusu tərəfindən azad olunub və Bakıda şanlı
qələbəyə həsr olunmuş möhtəşəm Zəfər paradı keçirilib. Bu tarixi qələbə nəticəsində Azərbaycan üçün yeni dövrün başlandığını deyən
Akademiya rəisi bu dövrdə gömrük kadrlarının
potensialının gücləndirilməsi və peşəkar hazırlığının əhəmiyyətindən söz açıb. Qulu Novru-
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zov Azərbaycanın milli zəfərinin bütövlükdə ali
təhsil üçün yeni imkanlar və çağırışlar yaratdığını bildirib.
UGMU-nun rektoru Dmitro Boçarov Ukrayna-Azərbaycan əlaqələrinin yüksək səviyyədə
olduğunu bildirib. O, ikitərəfli akademik əməkdaşlıqda gömrük təhsili və təlimləri üzrə birgə
yeni tərəfdaşlıq istiqamətinin yaradılmasını
diqqətə çatdırıb. Rektor qarşılıqlı mübadilələrin həyata keçiriləcəyindən məmnunluq ifadə
edib.
Sonra əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalanması həyata keçirilib.
Sənədi Akademiya rəisi Qulu Novruzov və
UGMU rektoru Dmitro Boçarov imzalayıblar.
Müqavilə çərçivəsində fakültə və heyət mübadilələri, gömrük təlimləri, gömrük və əlaqədar sahələrdə ixtisasartırma və peşəkar inkişaf,
birgə təcrübə proqramları, tədqiqatlar, tədbirlər, akademik və digər informasiya resurslarının paylaşılması, birgə kurrikulumların inkişaf
etdirilməsi, beynəlxalq və Avropa proqramlarında birgə iştirak, eləcə də beynəlxalq əməkdaşlıqda qarşılıqlı dəstək nəzərdə tutulur.
16.12.2020
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Gömrük Akademiyası Koreyanın Gömrük Sərhəd
Nəzarəti Təlim İnstitutu ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
(DGKA) ilə Koreya Gömrük Xidmətinin (KGX)
Gömrük Sərhəd Nəzarəti Təlim İnstitutu (GSNTİ) arasında ikitərəfli əməkdaşlıq müqaviləsi
imzalanıb.
Gömrük Akademiyasının rəisi Qulu Novruzov Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər
Mehdiyevin salamlarını görüş iştirakçılarına
çatdırıb. Akademiyanın multifunksional rolunu vurğulayan Qulu Novruzov qurumun milli
gömrük təlim-tədris qurumu, dövlət ali təhsil
müəssisəsi, ÜGT-nin Regional Təlim Mərkəzi,
Gömrük Universitetlərinin Beynəlxalq Şəbəkəsinin (INCU) Regional Ofisi olduğunu deyib.
Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad
olunması uğrunda 44 gün davam edən, şanlı
Azərbaycan Ordusunun müstəsna qəhrəmanlığı sayəsində və Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə milli qələbə ilə başa
çatmış Vətən Müharibəsi nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin
işğalından azad edildiyini vurğulayan Akademiya rəisi, bütövlükdə ölkənin gömrük sektorunda kadr potensialının yaranmış yeni çağırışlara uyğun olaraq gücləndirilməsinin zəruri

olduğunu bildirib.
Tədbirdə iştirak edən Azərbaycanın Koreyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəmzi
Teymurov 2020-ci ildə pandemiyanın yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq Koreya-Azərbaycan
əlaqələrinin, o cümlədən gömrük sahəsində
ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndiyini, Akademiya və GSNTİ arasında müqavilə ilə iki ölkə arasında təhsil əlaqələrində yeni bir gündəliyin gömrük təlimləri əməkdaşlığının yaradıldığını
bildirib. O, bu təşəbbüsü yüksək qiymətləndirdiyini diqqətə çatdırıb.
Sonra əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb.
Sənədi DGKA-nın rəisi Qulu Novruzov və GSNTİ-nin baş direktoru Anna Ço imzalayıblar.
Müqavilədə gömrük və əlaqədar sahələrdə
peşəkar inkişaf və kadr potensialının gücləndirlməsi, müxtəlif birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi, ikitərəfli akademik tədqiqatlar, heyət və
informasiya resursları üzrə mübadilələr, milli və
beynəlxalq layihələr üzrə birgə fəaliyyət, eləcə
də, digər istiqamətlərdə tərəfdaşlıqlar nəzərdə
tutulur.
18.12.2020
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Gömrük Akademiyasının “edX®” ilə əməkdaşlığı

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının (DGKA)
təşkilatçılığı ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) və
onun orqanlarını təmsil edən
gömrük xidməti əməkdaşlarının iştirak etdiyi virtual
“DGKA-edX® Konfransı” keçirilib. Konfransda Akademiya
rəisi Qulu Novruzov, “edX®”in Qlobal Biznesin İnkişafı
üzrə rəhbəri Con Şvarts, DGK
Katibliyinin rəisi Anar Süleymanov və “edX®” tərəfindən
təklif olunan müxtəlif onlayn
kursları uğurla tamamlamış
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20-dən artıq gömrük xidməti
əməkdaşı iştirak edib.
“edX®”müxtəlif elm sahələri üzrə 3000-dən artıq təhsil
kurslarını təklif edən proqram platformasıdır. “edX®”-in
həlledici xüsusiyyəti kursların öz sürətinə sahib olması
və proqramlaşdırıla bilməsidir. Bu platformada dərslər
4-12 həftə davam edir və hər
kursun video transkripsiyası var. Hazırda dünya üzrə
müxtəlif ölkələrdən “edX®”in kurslarından keçən tələbə sayı 34 milyondan artıq-

dır, qeydiyyatdan keçmiş
şəxslərin sayı isə 100 milyonu ötüb. “edX®” Harvard
Universiteti,
Massaçusets
Texnologiya İnstitutu, Berkli
Universiteti, Kvinslend Universiteti, Pensilvaniya Universiteti, Boston Universiteti,
Kioto Universiteti, Tokio Universiteti kimi dünyanın 160dan artıq ən nüfuzlu ali təhsil
müəssisələrinin onlayn tədris
prosesinə qoşulmağa şərait
yaradır. “edX®” video, oyun laboratoriyası və 3D virtual molekul qurucusu kimi vasitələrdən istifadə edir. Platforma,
inkişafetdiricilərə qiymətləndirmə modulları yaratmağa
və paylaşmağa imkan verən
açıq mənbəlidir.
Konfransda açılış nitqi
ilə çıxış edən DGKA-nın rəisi Qulu Novruzov vurğulayıb
ki, DGKA Azərbaycan ali təhsil müəssisələri, həmçinin
Ümumdünya Gömrük Təşkilatına (ÜGT) üzv dövlətlərin
milli gömrük təlimi qurumları
və Regional Təlim Mərkəzləri
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gömrük sektorunda kadr potensialını gücləndirir
arasında “edX®” ilə əməkdaşlıq edən ilk və yeganə təşkilatdır.
Akademiyanın “edX®” ilə
qurulmuş tərəfdaşlığı tələbələrlə yanaşı, gömrük xidməti
əməkdaşlarına
da
beynəlxalq onlayn tədris prosesində istifadə olunan çoxsaylı kurslardan faydalanmaq
imkanı yaradır.
Bu imkanlardan istifadə
edən gömrük xidməti əməkdaşları blokçeyn texnologiyaları, bitkoin, kriptovalyutalar,
data bilikləri, əqli mülkiyyət
hüququ, müqavilə hüququ,
psixologiya, innovasiya, liderlik və digər sahələr üzrə onlayn kursları uğurla tamamlayaraq müvafiq 41 sertifikatı
əldə ediblər.
DGK Katibliyinin rəisi Anar
Süleymanov qeyd edib ki,
müxtəlif qurumlarda pandemiya və dəyişkən şərtlər kontekstində insan resurslarının
inkişafı və gömrük sektoru
islahatlarının dəstəklənməsi üçün kadr potensialının

gücləndirilməsi
baxımından “edX®” ilə əməkdaşlıq
əhəmiyyətli addımdır. ÜGTnin gömrük islahatları sahəsində üç əsas prinsipi olan
sahiblik, hesabatlıq və gücləndirməni qeyd edən Anar
Süleymanov bu kimi təşəbbüslərin həmin prinsiplərin
icrasını da dəstəklədiyini vurğulayıb.
Tədbirdə 2020-ci ilin iyul
ayından indiyədək “edX®” vasitəsilə müxtəlif nüfuzlu universitetlərin kurslarını tamamlayaraq
sertifikatlar
əldə etmiş Azərbaycan gömrük orqanları əməkdaşları “edX®” kursları ilə bağlı rəylərini iştirakçılarla paylaşıblar.
Konfransa ABŞ-dan qoşulmuş “edX®”-in Qlobal Biznesin İnkişafı üzrə rəhbəri Con
Şvarts bildirib ki, “edX®” 2012ci ildə Harvard və Massaçusets Texnologiya İnstitutu
tərəfindən yaradılıb və dünyada həm qeyri-kommersiya,
həm də açıq mənbəli yeganə
MOOC (kütləvi, açıq və on-

layn kurslar) müəssisəsidir. O,
əməkdaşlıq çərçivəsində əldə
olunan və gələcəkdə əldə olunacaq nailiyyətlərin gömrük
sektorunda kadr potensialının daha da inkişaf etməsini
dəstəkləyəcəyinə inandığını
bildirib, Gömrük Akademiyası ilə uğurlu əməkdaşlıq
nümunəsi əsasında Azərbaycanın digər ali təhsil müəssisələri ilə də əməkdaşlığa hazır olduğunu ifadə edib.
Akademiyanın beynəlxalq
əməkdaşlıq
koordinatoru
və “edX®” ilə tərəfdaşlıq layihəsinin koordinatoru Elvin
Məcidov seçilmiş xarici qurumlarla “e-learning” əməkdaşlığın əhəmiyyəti və gələcək imkanlar haqda danışıb.
Tədbirin sonunda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
edX, edX Inc.-in qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanıdır.
Bütün hüquqlar qorunur.
23.12.2020
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31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Gününə həsr olunmuş konfrans keçirilib

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında Akademiyanın Tələbə Elmi Cəmiyyətinin (TEC)
üzvlərinin iştirakı ilə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününə həsr olunmuş “Dünya
azərbaycanlıları bütöv Azərbaycan uğrunda” adlı
onlayn konfrans təşkil olunub.
Təlim və innovasiyalar üzrə rəis müavini Ramiz
Hümbətov tədbir iştirakçılarına Akademiya rəisi
Qulu Novruzovun salamlarını və təbriklərini çatdırıb. O, bildirib ki, konfrans TEC-in ilk tədbiridir. Ramiz Hümbətov konfransın Azərbaycan xalqı üçün
çox mühüm tarixi dövrə təsadüf etdiyini, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Ordusu tərəfindən 30 ildən artıq işğalda qalan torpaqlarımızın azad edildiyini, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunduğunu deyib.
Gənclərə bu tarixi günlərin şahidi olmaqla yanaşı,
həm də tariximizi daha dərindən öyrənməyi, bu
tarixi yaşatmağı tövsiyə edib. 2020-ci ildə dünyada,
o cümlədən ölkəmizdə pandemiyanın yaratdığı
çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycanın Qələbə ili
olduğunu qeyd edib. Rəis müavini növbəti illərdə
Azərbaycanın quruculuq, bərpa və abadlıq ili olaca-
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ğına əmin olduğunu bildirib. Tədrislə elmin vəhdətindən söz açan rəis müavini tələbələrin elmi
fəaliyyətlə məşğul olmasının onların gələcək fəaliyyətində rolunu vurğulayıb.
Elmi işlər üzrə rəis müavini Cəmilə Namazova
tədbirin məqsədindən söz açıb. Prezident İlham
Əliyevin qətiyyəti sayəsində Azərbaycan Ordusunun gücü ilə xalqımızın ən zəfərli tarixə imza
atdığını bildirib. Rəis müavini qarşıdakı yeni quruculuq dövründə gənc nəslin, gənclərin üzərinə
düşən işlərdən danışıb və məhz gənclərin bilik və
bacarıqlarının xalqımızı yeni qələbələrə aparacağını deyib.
Təşkilati işlər üzrə rəis müavini Şəmsəddin
Abışov 2020-ci ilin ölkəmiz üçün parlaq qələbə ili
olduğunu deyib. Rəis müavini ölkəmizin müstəqillik uğrunda keçdiyi yoldan, atılan addımlardan
söz açıb. I Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan
Şəmsəddin Abışov Azərbaycan Ordusunun 44
günlük zəfər qələbəsinə aparan tarixə nəzər salıb,
Azərbaycanın tarixi qələbəsinin Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə olunduğunu
qeyd edib.
Tədbirdə “İxtisas fənnləri” kafedrasının müdiri
Elvin Əlirzayev, “Tədris-metodiki işin təşkili” şöbəsinin rəisi İslam Hüseynov konfransın əhəmiyyətini
diqqətə çatdırıblar, tələbələrə elmi fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıblar. Gənc nəslin vətənpərvər
ruhda tərbiyəsinin mühüm rolunu vurğulayaraq,
Azərbaycanın tarixi qələbəsində gənclərin qəhrəmanlıqlarından söz açıblar.
Sonra tələbələr mövzu üzrə təqdim etdikləri tezisləri məruzə ediblər. Konfransda, ümumilikdə, 17
tələbənin tezisi dinlənilib.
29.12.2020

Gömrük Akademiyasının rəisi Qulu Novruzov:
“Bu il Azərbaycanın Zəfər ili oldu”

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 2020ci ilin yekunlarına həsr olunmuş onlayn iclas keçirilib.
Akademiya rəisi Qulu Novruzov bütün dünyada və
Azərbaycanda pandemiya şəraiti olmasına baxmayaraq, 2020-ci ilin həm ölkəmiz, həm də Akademiya üçün uğurlu bir il olduğunu deyib. O, bu ilin Azərbaycanın Zəfər ili olduğunu bildirib. Akademiya rəisi
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə aparılan 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusunun şanlı qələbəni əldə etdiyini vurğulayaraq, bu zəfərlə Azərbaycan tarixinə qızıl salnamə yazıldığını deyib.
Vətən müharibəsində gömrük xidməti əməkdaşlarının, o cümlədən Akademiyanın əməkdaşları və məzunlarının iştirakından söz açan Qulu Novruzov bütün
qəhrəman qazilərin və müqəddəs şəhidlərin ruhu qarşısında hər birimizin borclu olduğunu qeyd edib.
Qulu Novruzov Akademiyanın 2020-ci ildəki fəaliyyətinə toxunub. 2020-ci ilin Akademiyada “Beynəlxalq
əməkdaşlıq ili” elan olunduğunu xatırladan Qulu Novruzov il ərzində bu sahədə görülən işlərdən razılıq ifadə edib. Bir sıra ölkələrlə yaradılan əlaqələr və qurulan
əməkdaşlıqlar haqqında söz açan Akademiya rəisi
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Şimali Makedoniya, Estoniya, Litva, Latviya, İspaniya,
Ukrayna, Koreya və digər ölkələrlə imzalanan müqavilələrdən danışıb, o cümlədən Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının (BMT) müxtəlif layihə və proqramlarında
Akademiyanın təmsil olunmasını yüksək dəyərləndirib. edX® ilə əməkdaşlığa toxunan Qulu Novruzov
tələbələrlə yanaşı, gömrük xidməti əməkdaşlarının bu
modullardan istifadə etmə imkanının olduğunu vurğulayıb. O, beynəlxalq platformalarda Akademiyanın
təmsil olunmasının yeni əməkdaşlıqlar üçün imkanlar
yaratdığını diqqətə çatdırıb.
Qulu Novruzov Akademiyanın Türk Standartları İnstitutu (TSİ) ilə əməkdaşlığından danışaraq, bu əməkdaşlıq çərçivəsində İSO ilə bağlı görülən işlərə toxunub.
Bu istiqamətdə Akademiyada aparılan işləri qənaətbəxş qiymətləndirib, işçi qrupuna təşəkkür edib.
Pandemiya şəraitində tədris prosesinin təşkilindən
danışan Akademiya rəisi onlayn tədrisin, qiymətləndirmə prosesinin uğurla həyata keçirildiyini deyib. O,
tələbələrin onlayn dərslərdə davamiyyətinin yüksək
olduğunu qeyd edib. Qulu Novruzov kadr hazırlığı,
həmçinin ixtisasartırma təlimlərinin təşkili ilə bağlı
məsələlərdən də söz açıb. O, gömrük əməkdaşlarının
peşəkar hazırlığı ilə bağlı görülməli olan işlərdən danışıb və bu istiqamətdə qarşıda duran vəzifələrə toxunub.
Vətən müharibəsində Akademiya tələbələrinin informasiya müharibəsində iştirakından danışan Akademiya rəisi onların bu istiqamətdə fəaliyyətini yüksək
dəyərləndirib. O, Akademiyanın hər zaman tələbələri
dəstəklədiyini deyib.
Qulu Novruzov 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə Akademiyanın tələbələrini, professor-müəllim heyətini və bütün
əməkdaşlarını təbrik edib, hər birinə uğurlar arzulayıb.
31.12.2020
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Gömrük Akademiyası Azərbaycanda
pandemiya şəraitində məsafədən təhsil
prosesi ilə bağlı tədqiqat layihəsini təqdim etdi
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan
ali məktəblərində onlayn təhsil təcrübəsi: çağırışlar və perspektivlər” adlı onlayn konfrans
keçirilib.
Konfrans Gömrük Akademiyası tərəfindən
Azərbaycanda pandemiya şəraitində ali məktəblərdə məsafədən təhsil prosesinin problemlərini və imkanlarını araşdırmaq məqsədi
ilə həyata keçirilmiş, yerli və xarici ekspertlərin
cəlb olunduğu layihənin hesabatının təqdimatına və məsafədən təhsilin problemlərinin müzakirəsinə həsr olunub.
Tədbirdə Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədr müavini, professor Musa Qasımlı,
Türkiyə Ali Təhsildə Keyfiyyət Şurasının (YÖKAK) müşaviri, Çankaya Universitetinin Təhsil
fakültəsinin dekanı, professor Buket Akkoyunlu, Dövlət Gömrük Komitəsi Katibliyinin rəisi Anar Süleymanov, Təhsil Nazirliyi yanında
İctimai Şuranın sədri Şahlar Əsgərov və şura
üzvləri, Təhsil Nazirliyinin Ali Təhsil İdarəsinin
rəhbərliyi və əməkdaşları, Bakı Mühəndislik
Universiteti (BMU), Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti (UNEC), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (ADPU), Azərbaycan Neft
və Sənaye Universiteti (ADNSU), Azərbaycan
Dillər Universiteti (ADU), həmçinin Mingəçevir Dövlət Universiteti (MDU), Naxçıvan Dövlət
Universiteti (NDU), Sumqayıt Dövlət Universi-
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teti (SDU) və digər bir sıra respublika və region
ali təhsil müəssisələri də olmaqla, ümumilikdə, 25 ali təhsil müəssisəsinin prorektorları, o
cümlədən tədris hissələrinin müdirləri, tanınmış təhsil ekspertləri, ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər

Öncə tədbr içtirakçıları 44 günlük Vətən
müharibəsində həlak olan şəhidlərin xatirəsini
bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Akademiya rəisi
Qulu Novruzov konfrans iştrakçılarını salamlayaraq, Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident
İlham Əliyevin qətiyyətindən güc, inam alan
şanlı Azərbaycan Ordusunun qələbəsindən
söz açıb.
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Qulu Novruzov layihə barədə danışaraq,
sözügedən tədqiqatın Azərbaycanda təhsilin
onlayn tədrisə keçidi ilə bağlı aparıldığını, pandemiya şəraitində Azərbaycan ali məktəblərində məsafədən təhsilin problemləri ilə bağlı
olduğunu bildirib. O, layihənin nəticələrinin
Azərbaycanda təhsil alan 4 minə yaxın tələbənin sorğusu əsasında aparılmış tədqiqat, təhlil
əsasında hazırlanmış hesabat olduğunu deyib.
Akademiya rəisi bildirib ki, Nazirlər Kabineti və Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilən müvafiq
qərarlar əsasında 3 mart 2020-ci ildən Azərbay-

canda təhsilin onlayn formatda təşkili ilə bağlı
addımlar atılmağa başlanıb. “Azərbaycanda
təhsil ictimaiyyəti, dünyanın bir çox yerlərində
olduğu kimi, hazır deyildi. Çoxsaylı suallar, yanaşmalar ortaya çıxdı və bir çox hallarda prosesin gedişatı boyunca təhsilin keyfiyyətinin
artırılması üçün mümkün olan nələr varsa, ali
məktəblər öz imkanları çərçivəsində müəyyən
etdi. Bu sahədə, təbii ki, Təhsil Nazirliyi tərə-

findən də aparılan müvafiq işlər, koordinasiya
prosesini qeyd etmək yerinə düşərdi” – deyə
Akademiya rəisi vurğulayıb.
Layihənin həyata keçirilməsi zaman Avstraliya, Böyük Britaniya, Kanada, ABŞ-da bu sahədə aparılan tədqiqatlarla, akademik işlərlə tanış
olunduğunu diqqətə çatdıran Qulu Novruzov
dünyanın bir çox ölkələrində oxşar göstəricilərə
rast gəlindiyini, hətta dünyanın ən inkişaf etmiş
ölkələrində belə onlayn təhsilin təmin edilməsində internetin keyfiyyəti ilə bağlı problemlər
yaşandığını deyib.
Qulu Novruzov konfransda maraqlı fikir
mübadiləsi və müzakirələrin olacağına əmin
olduğunu bildirib.
Layihə müəllifləri - Gömrük Akademiyasının
Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsinin rəisi
Araz Aslanlı, Xəzər Universitetinin Humanitar,
təhsil və sosial elmlər fakültəsinin dekanı Elza
Səmədova və təhsil eksperti Könül Abaslı layihə
barədə tədbir iştirakçılarına geniş məlumat veriblər. Tədqiqatda məqsədə çatmaq üçün qoyulan suallar, əldə edilən nəticələr haqqında
danışıblar. Qeyd edilib ki, tədqiqatın nəticələri
elmi məqalə formatında beynəlxalq jurnalda
nəşr olunacaq.
Türkiyə Ali Təhsildə Keyfiyyət Şurasının (YÖKAK) müşaviri, Çankaya Universitetinin Təhsil
fakültəsinin dekanı, professor Buket Akkoyunlu
Türkiyədə, həmçinin dünyada pandemiya dövründə ali məktəblərdə onlayn tədrisin təşkilindən danışıb. Buket Akkoyunlu distant təhsilin,
onlayn tədrisin yaratdığı çətinliklər və texniki
problemlərin yaratdığı sıxıntılardan söz açıb. O,
pandemiyanın dünyada 2 milyard tələbəni və
195 ölkəni əhatə etdiyini vurğulayıb. Pandemi-
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ya dövründə onlayn təhsilin yaratdığı problemlərdən danışan Buket Akkoyunlu bu sahədə
yaranan çətinliklərdən söz açıb. Mart ayından
başlayaraq Türkiyədə pandemiya dönəmində təhsilin təşkili, bu prosesin həyata keçirilməsi üçün görülən işlərə toxunub. Bu dövrdə
istifadə olunan proqramlardan söz açan professor Zoom, Microsoft Teams və digər oxşar
proqramların istifadə olunduğunu bildirib. O,
pandemiya dövründə Türkiyə universitetlərində uzaqdan tədrisin təşkilinin araşdırılması
mərkəzlərinin də yaradıldığını bildirib. Buket
Akkoyunlu öz çıxışında pandemiya sonrası tədrisin təşkili ilə bağlı gözlənilən dəyişiklərdən də
söz açıb, yeni təhsil siyasətinin, tədris proqramlarının zəruri olduğunu qeyd edib.
Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədr
müavini, professor Musa Qasımlı konfransın
əhəmiyyətindən söz açaraq, layihə müəlliflərinə təşəkkür edib. O, pandemiya şəraitində yaranan çətinliklərə toxunaraq, Azərbaycan təhsil
sisteminin bu vəziyyətdən çıxa bildiyini deyib.
Böhranların həm də yeni imkanlar və çıxış
yolları axtarılıb tapılmasına gətirib çıxardığını
deyən Musa Qasımlı bu dövrdə həmçinin yeni
texnologiya və internetin imkanlarının inkişafına diqqət yönəldiyini deyib.
Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri
Şahlar Əsgərov layihənin və konfransın mövzusunun çox vacib və aktual olduğunu bildirib.
Pandemiya dövründə təhsillə bağlı keçirilən
videokonfranslardan danışan Şahlar Əsgərov
bu dövrdə tədrisin təşkilindən söz açıb. Pandemiyanın elmi, akademik, sosial və digər istiqamətlərdə yaratdığı çətinliklərə toxunan
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şura sədri distant təhsillə bağlı qanunvericilik
bazasının yaradılmasının vacibliyini vurğulayıb.
Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü
Asif Cahangirov konfrans və onlayn tədrislə
bağlı fikirlərini bölüşüb. Pandemiyanın yaratdığı çətinliklərdən və bu dövrdə tədrisin təsirindən söz açıb.
Təhsil eksperti Kamran Əsədov layihə və
konfransla bağlı danışaraq, sözügedən layihənin Azərbaycan ali təhsil müəssisələri içərisində
ilk araşdırma olduğunu qeyd edib. O, Gömrük
Akademiyasının pandemiya dövründə fəaliyyətini izlədiyini və yüksək qiymətləndirdiyini
deyib.
DGK Katibliyinin rəisi Anar Süleymanov Komitə adından konfrans iştirakçılarını salamlayaraq, layihə müəlliflərinə təbriklərini çatdırıb.
Layihənin əhəmiyyətini vurğulayan Anar Süleymanov təhsilin rəqəmsal transformasiya
kontekstində müzakirələrinin aktuallığını bildirib. Anar Süleymanov Gömrük Akademiyasının
gömrük xidməti kadrlarının hazırlanmasında
önəmini qeyd edib.
Təhsil eksperti Qoşqar Məhərrəmov, BMUnun Tədris işləri üzrə prorektoru Həmzağa
Orucov və digər iştirakçılar konfransda çıxış
edərək layihənin müasir dövrdə aktuallığını
qeyd ediblər.
Konfransda geniş fikir mübadiləsi aparılıb,
təkliflər dinlənilib, suallar cavablandırılıb.
Sonda Akademiya rəisi Qulu Novruzov bütün tədbir iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib.
12.01.2021
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Gömrük Akademiyasında
imtahanlar xüsusi
qiymətləndirmə
mexanizmi ilə keçirilir
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 2020/2021-ci tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyası keçirilir. İmtahanlar Akademiyanın Elmi Şurası
tərəfindən qəbul edilmiş qaydalara əsasən,
Microsoft Teams proqramı vasitəsilə onlayn formada şifahi şəkildə təşkil olunur.
İmtahan nəzarətçiləri və tələbələr imtahanın keçirilmə şəraiti ilə bağlı tələbləri
müəyyən edən bütün qaydalarla bağlı öncədən məlumatlandırılıblar.
Akademiyanın elektron imtahan sisteminə yüklənilmiş suallar tələbələrə birbaşa sistem tərəfindən ünvanlanır. İmtahan
zamanı tələbə Akademiya əməkdaşlarının
onlayn nəzarəti altında sualları şifahi qaydada cavablandırır və daha sonra həmin
cavablar müvafiq fənn müəllimi tərəfindən qiymətləndirilir.
İmtahanların yüksək səviyyədə təşkili,
tələbələrin müraciətlərinin operativ həlli
ilə bağlı Akademiyada “Imtahan qərargahı” və “Appelyasiya komissiyası” yaradılıb.
14.01.2021
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Gömrük Akademiyasının
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 24 yanvar 2012-ci il tarixli 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 hazırlanması, gömrük orqanlarında xidmətə qəbul
olunan əməkdaşlar üçün ilkin hazırlıq və gömrük xidməti əməkdaşları üçün ixtisasartırma
təlimlərinin təşkil edilməsi, bununla yanaşı, elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasıdır.
2014/2015-ci tədris ilində Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası ilk tədris ilinə başlayıb,
2017/2018-ci tədris ilində ilk məzunlarını yola
salıb.
Akademiyanın prioritetlərindən ən başlıcası gömrük orqanlarında çalışmaq üçün lazım
olan bütün ixtisaslar üzrə kadrların hazırlanmasıdır. Hazırda Akademiyada bakalavr pilləsi üzrə 4 ixtisas – Hüquqşünaslıq, İqtisadiyyat,
İnformasiya təhlükəsizliyi və Beynəlxalq ticarət
və logistika ixtisası üzrə tələbələr təhsil alırlar.
İnformasiya təhlükəsizliyi ixtisası üzrə tələbə
qəbulu 2019/2020-ci tədris ilindən, Beynəlxalq
ticarət və logistika ixtisasına qəbul 2020/2021-ci
tədris ilindən etibarən aparılır.
2019/2020-ci tədris ilindən başlayaraq “Gömrük işi” və “Cinayət hüququ, cinayət prosesi,
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kriminalistika və məhkəmə ekspertizası” ixtisaslaşmaları üzrə magistr hazırlığı da həyata
keçirilir.
Hazırda Akademiyada tələbələrin ümumi
sayı 374 nəfərdir. Onlardan 352 bakalavriat səviyyəsində, 22 nəfər magistraturada təhsil alır.
Beynəlxalq əlaqələrin qurulması və əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritet olaraq davam etdirilir. Akademiya bir sıra beynəlxalq
qurumlarla əməkdaşlıq edir. Ümumdünya
Gömrük Təşkilatı – ÜGT (World Customs Organisation - WCO), Gömrük Universitetlərinin Beynəlxalq Şəbəkəsi (The International
Network of Customs Universities - INCU), Rusiya Gömrük Akademiyası və s. beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq qurulub, Estoniya, Latviya,
Litva, Rusiya, Ukrayna, Şimali Makedoniyanın
müxtəlif ali təhsil müəssisələri, Türkiyə, Belarus,
Cənubi Koreya və İspaniyanın gömrük tədris
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yaranmasının 9 ili tamam olur
mərkəzləri ilə müqavilələr imzalanıb. Akademiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) müxtəlif layihə və proqramlarında təmsil olunur. Akademiyanın geniş beynəlxalq platforma olan
edX® ilə əməkdaşlığı sayəsində tələbələrlə yanaşı, gömrük xidməti əməkdaşları sözügedən
platformadakı modullardan istifadə etmək imkanlarına malikdirlər.
Akademiyanın əsas fəaliyyət istiqamətləri
bakalavr və magistr hazırlığı ilə yanaşı, xidmətə
ilkin hazırlıq və ixtisasartırma təlimlərinin təşkilidir. Təlimlər Dövlət Gömrük Komitəsi sisteminə daxil olan gömrük orqanlarının əməkdaşlarının peşə və ixtisas səviyyəsini artırmaq,
gömrük orqanlarına xidmətə yeni qəbul edilmiş əməkdaşlara peşə biliklərinin və xidməti
intizam qaydalarının tələblərinin öyrədilməsi
məqsədilə təşkil olunur.
Akademiyada Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsinə verilən “ÜGT-nin
e-Learning Modullarından istifadə üzrə Lisenziya”ya əsasən “CLİCK! e-Learning” bazasında
mövcud olan resurslar üzrə gömrük xidməti
əməkdaşları üçün təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Akademiyada Beynəlxalq Standartlar Sisteminin tətbiqi, təhsilin və idarəetmənin ISO
standartlarının tələblərinə uyğun səviyyədə
təşkil edilməsi məqsədilə Türk Standartları
İnstitutu (TSE) tərəfindən struktur bölmələrin
əməkdaşları üçün təlimlər keçirilib. Akademiyanın ISO 9001:2015 (Keyfiyyəti idarəetmə sis-

temi) sertifikatını alması üçün bütün müvafiq
tədbirlər görülüb.
Akademiyada elmi fəaliyyət üzrə işlər aparılır. Professor-müəllim heyəti və tələbələr beynəlxalq elmi konfrans və seminarlarda mütəmadi iştirakı edirlər, elmi məqalələri beynəlxalq
jurnallarda dərc olunur. Ümumdünya Gömrük
Təşkilatının PİCARD (“Gömrük sahəsində akademik araşdırmalar və inkişaf üzrə əməkdaşlıq
proqramı”) illik iclaslarında və digər beynəlxalq
tədbirlərdə iştirak edirlər. Akademiyanın tələbələri DGK-nin “Könüllü gömrükçü” dəstələrində təmsil olunurlar.
2020-ci ildə dünyada, o cümlədən Azərbaycanda Covid 19 virusunun yayılması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabineti və Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilən
müvafiq qərarlar əsasında keçən ilin mart ayından ölkəmizdə təhsilin onlayn formatda təşkili
ilə bağlı addımlar atılmağa başlanıb. Təhsilin davamlılığının təmin edilməsi məqsədilə
Gömrük Akademiyasında fənlərin onlayn tədrisi uğurla təşkil olunub. Akademiyada tədrisin
bütün komponentlərinin onlayn həyata keçirilməsi üçün texniki imkanlar mövcud olduğundan respublika üzrə onlayn tədrisə daha tez
transfer edən ali məktəblərdən biri də Gömrük
Akademiyası olub. Azərbaycan ali təhsil müəssisələri arasında ilk olaraq Gömrük Akademiyasında onlayn dərslərin müvafiq tədris cədvəlinə əsasən tam həcmdə göstərilən vaxt və
müddətdə keçirilməsi təmin olunub.
24.01.2021
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2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyası ixtisasartırma
təlimlərini onlayn davam etdirir

Dövlət Gömrük Komitəsi sisteminə daxil
olan gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşə və ixtisas biliklərini artırmaq, onların
peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmək məqsədilə gömrük orqanlarının
vəzifəli şəxsləri üçün xidmətə ilkin hazırlıq təlimlərinin davam etdirilməsi haqqında Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev
müvafiq sərəncam imzalayıb. Belə ki, DGK
sədrinin “Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri üçün ixtisasartırma təlimlərinin keçirilməsi
haqqında” müvafiq sərəncamına əsasən təlimlər 25 yanvar - 16 fevral 2021-ci il tarixlərində xüsusi karantin rejimi nəzərə alınaraq onlayn formada davam etdirilir. Bununla yanaşı,
gömrük orqanlarının qarşısında qoyulmuş
vəzifələrin icrası çərçivəsində gömrük orqanlarının əməkdaşlarına yeni biliklərin verilməsi,
bacarıqların və səriştələrin aşılanmasını təmin
etmək məqsədilə Komitə sədrinin sərəncamı
ilə Gömrük Sərhəd Buraxılış Məntəqələrinin
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İşinin Təşkili Baş İdarəsinin strukturuna daxil
olan şöbələrin əməkdaşları üçün 26-28 yanvar
2021-ci il tarixlərində “Fiziki şəxslər tərəfindən
istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün
nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş qaydaları” üzrə onlayn formada ixtisasartırma təlimləri keçirilib.
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
tərəfindən təşkil olunan təlimlər müvafiq tədris proqramına uyğun olaraq təlim cədvəli əsasında aparılır. Gömrük rəsmiləşdirilməsi, gömrük qanunvericiliyi, Vahid Avtomatlaşdırılmış
İdarəetmə Sistemi (VAİS) ilə iş, ticarətin asanlaşdırılması, gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyəti və gömrük işinin digər fəaliyyət istiqamətlərini əhatə edən mövzular tədris
olunur.
Təlimlərin onlayn təşkil olunması ilə əlaqədar olaraq mövcud təlim proqramlarının məzmununa müvafiq dəyişikliklər edilib.
29.01.2021

yanvar 2021

Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsinin
əməkdaşlarına ali xüsusi
rütbələrin verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşlarına
gömrük xidməti general-mayoru ali xüsusi rütbəsi verilsin:
Xəlilov Təmkin Həsən oğlu - Texnoloji İnnovasiyalar və Statistika Baş İdarəsinin rəisi
Mehdiyev Telman Hüseynqulu oğlu - Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin rəisi
Novruzov Qulu Novruz oğlu - Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Akademiyasının rəisi.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 yanvar 2021-ci il.
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2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyasının tələbələri
Vətən müharibəsi dövründə xüsusi fəallıq göstəriblər

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının
tələbələri Vətən müharibəsi dövründən başlayaraq Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq aləmə
çatdırılması istiqamətində xüsusi fəallıq göstərirlər.
Tələbələr pandemiya dövründə də sosial tədbirlərə,
könüllülük hərəkatına qoşularaq, bir sıra layihə və
aksiyalarda yaxından iştirak edirlər.
Akademiyanın “İnformasiya təhlükəsizliyi” ixtisası üzrə II kurs tələbəsi Cabbarzadə Orxan gənclər sahəsində keçirilən tədbirlərin təşkilində, Vətən
müharibəsində arxa cəbhədə və qlobal pandemiya

ilə mübarizədə göstərdiyi könüllülük fəaliyyətinə görə Nərimanov Rayon Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən 2 fevral - Azərbaycan
Gəncləri Günü münasibətilə “İlin gənci” adına
layiq görülərək təltif olunan 14 gəncdən biri
olub. Eyni zamanda, o, İqtisadiyyat, Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Təhsil nazirlikləri və
“Azərmaş” ASC-nin birgə təşəbbüsü ilə yaşı
65-dən yuxarı tənha vətəndaşlar üçün “Böyüklərimizi qoruyaq!” adlı sosial aksiyada fəal
iştirakına görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası tərəfindən təşəkkürnamə ilə
təltif edilən 12 könüllüdən biridir. Orxan Cabbarzadə həmçinin, Akademiyada “Gənc könüllülər” üzrə
koordinator müavini vəzifəsini icra edir.
Ümumilikdə, Akademiyanın 26 tələbəsi Vətən
müharibəsində, Covid-19 ilə mübarizədə aktiv ictimai-sosial fəaliyyətlərinə görə 2 fevral Azərbaycan
Gəncləri günü münasibətilə təltif edilib.
05.02.2021

Gömrük Akademiyasının TGT sədri təltif olunub
Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının (ATGTI) təşkilatçılığı ilə 2 fevral Gənclər Gününə
həsr olunmuş “Dəmir Yumruq, Dəmir Gənclik” adlı
tədbir keçirilib.
Tədbirdə 1997-ci ildə Ümummilli lider Heydər
Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq olunan gənclər gününün tarixindən, Ulu Öndərin gənclərə diqqət və
qayğısından söz açılıb. Prezident İlham Əliyev tərəfindən gənclər siyasətinin uğurla davam etdirildiyi
bildirilib. 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbay-
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can gəncliyinin torpaqlarımızın azad olunmasında
göstərdikləri qəhrəmanlıq və rəşadəti vurğulanıb.
Tədbirin sonunda “İlin Tələbə Gənclər Təşkilatı
sədri” və “İlin Tələbə Gənclər Təşkilatı” nominasiyaları üzrə təltiflər təqdim olunub.
Sədrlik dönəmində xüsusi fəaliyyətlərinə görə
102 Tələbə Gənclər Təşkilatı sədri arasından “İlin
Tələbə Gənclər Təşkilatı sədri” mükafatına Dövlət
Gömrük Komitəsinin Akademiyası Tələbə Gənclər
Təşkilatının sədri Orxan Yusifov da layiq görülüb.
02.02.2021

Gömrük Akademiyasının fəaliyyəti Akkreditasiya
Komissiyası tərəfindən yüksək qiymətləndirilib

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 28 sentyabr tarixli qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası
Qaydaları” və Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin 2011-ci il 26 aprel tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin
dövlət təhsil standartlarının tələblərinə uyğunluğunu müəyyənləşdirən meyarlar” əsasında
2019/2020-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının akkreditasiyası keçirilib.
Akkreditasiyanı həyata keçirən komissiya
Akademiyanın son beş il ərzindəki fəaliyyətini
11 istiqamət üzrə təhlil edərək yekun hesabat
hazırlayıb. Akkreditasiya Komissiyası Akademiyanın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib.
Təhsil Nazirliyinin Akkreditasiya Şurasının
qərarı və Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi-
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nin əmri ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisəsi
kimi 2019/2020-ci tədris ilindən başlamaqla
növbəti 5 il müddətinə akkreditasiyadan keçmiş elan olunub.
Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin
Keyfiyyətin təminatı departamentinin rəhbəri
Lalə Abbasova Akademiyaya akkreditasiya şəhadətnaməsinin təqdim edilməsi mərasimində il ərzində akkreditasiyadan keçmiş ali təhsil
müəssisələri arasında Akademiyanın ən yüksək göstəriciləri nümayiş etdirdiyini vurğulayıb
və burada dövlət təhsil standartlarının tələblərinə uyğun mütəxəssis hazırlığının yüksək səviyyədə həyata keçirildiyini qeyd edib.
Akkreditasiyanın nəticələrinə həsr olunmuş
tədbirdə Akademiya rəisi Qulu Novruzov əldə
edilmiş nailiyyətlərin davamlı olması üçün
daha da əzmlə çalışmağın vacibliyini bildirib.
08.02.2021
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2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyası ilə
BQXK arasında əməkdaşlıq
əlaqələri müzakirə olunub

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin
(BQXK) Azərbaycan nümayəndəliyi arasında
video-konfrans formatında görüş keçirilib.
Görüşdə Akademiyanın rəisi Qulu Novruzov, nümayəndəliyin rəhbəri xanım Ariane
Bauer və hər iki qurumun heyəti iştirak edib.
Görüşün əsas məqsədi BQXK-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin Gömrük Akademiyasına beynəlxalq humanitar hüquq (BHH)
üzrə təklif etdiyi dəstəyin müxtəlif aspektləri və Akademiyanın gömrük orqanlarının
əməkdaşlarının peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsində fəaliyyətinin səmərəsinin artırılması məqsədilə gömrük xidməti əməkdaşları üçün BHH üzrə təlimlərin və seminarların
keçirilməsi məsələləri müzakirə edilib.
Akademiyanın rəisi Qulu Novruzov rəhbərlik etdiyi xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisəsi
haqqında geniş məlumat verib, Akademiyanın BQXK-nin Azərbaycan nümayəndəliyi ilə
faydalı əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib.
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Nümayəndəliyin rəhbəri xanım Ariane Bauer əməkdaşlığa təşəbbüs göstərdiyinə görə
Akademiyanın rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib, BQXK və Azərbaycandakı nümayəndəliyin fəaliyyəti haqqında məlumat verib.
Görüşdə BHH üzrə tələbələrin beynəlxalq
yarış komandasının yaradılması və inkişafı, seçmə fənlərin məzmununun BHH üzrə
mövzularla zənginləşdirilməsi, yeni seçmə
fənnin yaradılması, yay məktəbinin, mühazirələrin, təcrübə proqramının təşkil edilməsi və Akademiyanın kitabxanasının müvafiq
informasiya resursları ilə təmin edilməsi üzrə
əməkdaşlıq sahələri, növbəti mərhələdə isə,
gömrük orqanlarının əməkdaşları üçün təlimlərdə BHH üzrə tədris edilən mövzuların
(gömrük fəaliyyətinin təcili humanitar fəaliyyətlərdə rolu, sərhəddə ticarət və humanitar
yardım, təbii fəlakətlər zamanı gömrük fəaliyyəti və s. ) birgə müəyyənləşdirilməsi imkanları müzakirə edilib.
10.02.2021

fevral 2021

Tələbələrimiz gömrük
orqanlarında təcrübəyə başladılar
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının IV kurs tələbələri 22 fevral 2021-ci il
tarixindən etibarən Dövlət Gömrük Komitəsinin struktur bölmələrində 14 həftəlik istehsalat təcrübəsinə başlayıblar.
Akademiyanın rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov təcrübəyə gedəcək tələbələr və onların təcrübə rəhbərləri ilə görüşüb. Akademiya rəisi son illərdə
gömrük sahəsində aparılan islahatlardan,
eləcə də Akademiyada keçirilən beynəlxalq
tədbirlərdən danışıb. Tələbələrin yüksək bilik
və bacarıqlarının formalaşması üçün Akademiyada lazımi avadanlıq və şəraitin olduğunu bildirən Qulu Novruzov nəzəri fənləri
uğurla bitirmiş “İqtisadiyyat” və “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə IV kurs tələbələrinə gömrük sahəsində praktiki bilikləri əldə etmələri
üçün bu təcrübənin önəmli bir fürsət olduğunu qeyd edib.
Akademiya rəisi Dövlət Gömrük Komitəsinin struktur bölmələrində təcrübə zamanı
tələbələrin əldə edəcəkləri biliklərlə buraxılış
işlərini zənginləşdirəcəklərini deyib.
Qulu Novruzov istehsalat təcrübəsinin
dörd illik təhsilin sonuncu və çox önəmli bir
mərhələsi olduğunu vurğulayıb. O, qeyd
edib ki, tələbələr dörd ildə qazandıqları nəzəri bilikləri təcrübə vaxtı əyani şəkildə tətbiq
etməyi öyrənirlər. Akademiya rəisi tələbələrə
öz tövsiyələrini verib və uğurlar arzulayıb.

Akademiyanın Təşkilati işlər üzrə rəis
müavini, gömrük xidməti polkovniki Şəmsəddin Abışov Akademiyanı təmsil edəcək
təcrübəçi tələbələrə gömrük işini yaxından
öyrənməyi və yiyələnməyi tövsiyə edib.
Akademiyanın Elmi işlər üzrə rəis müavini, gömrük xidməti polkovnik-leytenantı
Cəmilə Namazova tələbələrə təhkim olunduqları idarələrdə buraxılış işlərini qaydalara
uyğun yazmaları, yetərli praktiki məlumatlar
əldə etmələri üçün tövsiyələrini verib.
Görüşün sonunda “İxtisas fənləri” kafedrasının müdiri, gömrük xidməti kapitanı Elvin Əlirzayev tələbələri təcrübə gündəliyinin
doldurulması, təcrübənin sonunda hesabatın yazılması qaydaları ilə bağlı təlimatlarla
tanış edib və onları müvafiq idarələrə yola
salıb.
Qeyd edək ki, “İqtisadiyyat” və “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə IV kurs tələbələri Akademiyanın müvafiq tədris planlarına əsasən
bütün dərsləri uğurla başa çatdırıblar və ixtisasları üzrə gömrük sahəsi ilə əlaqəli buraxılış işi mövzuları seçiblər. Tələbələrin tədqiqat
mövzularına müvafiq olaraq Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq struktur bölmələrində istehsalat təcrübəsi keçmələri uyğun
görülüb.
23.02.2021
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2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyasında
“Xocalıya Zəfərlə” adlı anım
tədbiri keçirilib
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr
olunmuş “Xocalıya Zəfərlə” adlı anım tədbiri
keçirilib. “Zoom” platforması üzərindən təşkil
olunan tədbirdə Akademiyanın əməkdaşları
və tələbələri iştirak ediblər.
Öncə Azərbaycan Respublikasının Dövlət
himni səsləndirilib.
Tədbirin əvvəlində Xocalı soyqırımı qurbanlarının, eləcə də Azərbaycanın azadlığı, ərazi
bütövlüyü və dövlət müstəqilliyi uğrunda canlarını fəda etmiş bütün şəhidlərin əziz xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Açılış nitqi ilə çıxış edən Akademiyanın rəisi,
gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov Xocalı soyqırımının XX əsrin ən dəhşətli, insanlıq adına utanc gətirən, yaddaşlarda ən acı
xatirələr buraxmış bir faciə, soyqırımı olduğunu deyib. Xocalı soyqırımının törədilməsində
mənfur ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı
əsrlərdən bəri məkrli niyyət və nifrətinin, işğalçılıq planlarının dayandığını, 29 il bundan öncə
ərazilərimizin 20 faizinin təcavüzkar Ermənistan tərəfindən işğala məruz qaldığını deyib. O,
işğal altda olan torpaqların Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti və
iradəsi sayəsində şanlı Azərbaycan Ordusunun
dəmir yumruğunun gücü ilə azad olunduğunu bildirib. Qulu Novruzov deyib ki, Ümummilli
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lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan,
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən siyasətin nəticəsində xalqımızın
yaşadığı məhrumiyyətlər geridə qaldı, Azərbaycan xalqı qalib xalqa çevrildi.
Akademiya rəisi istər erməni təxribatı nəticəsində Azərbaycanın qərb sərhədlərində olan
Tovuz döyüşlərində, istərsə də, 44 günlük Vətən
müharibəsində müasir Azərbaycan gəncliyinin
göstərdiyi şücaətdən söz açıb. “Bu gün hər bir
Azərbaycan gənci, vətəndaşı Ulu öndərin dediyi kimi, mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam
sözlərini qürurla deyə bilər” – deyə Qulu Novruzov qeyd edib. O, Xocalı soyqırımı qurbanları, həmçinin bütün şəhidlərin əziz xatirəsinin
əbədi olaraq qəlblərdə yaşayacağını bildirib.
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Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsinin
rəisi, gömrük xidməti kapitanı Araz Aslanlı və
“Hüquqşünaslıq” ixtisasının 3-cü kurs tələbəsi Cəbrayıl Məmmədzadə məruzə ilə çıxış
edərək, Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və
faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olan Xocalı
soyqırımının insanlıq tarixində ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri olduğunu bildiriblər.
Xocalı soyqırımının bütün bəşəriyyətə qarşı cinayət olduğunu vurğulayan çıxışçılar bu qanlı hadisənin hüquqi və siyasi-ictimai təhlilinə
toxunublar. Vurğulanıb ki, Xocalı soqırımına
siyasi-hüquqi qiymət yalnız ümummilli lider
Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra verilib.
İşğal altda olan torpaqların azad olunması
üçün Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident
İlham Əliyevin qətiyyəti və rəhbərliyi altında
aparılan 44 günlük Vətən müharibəsinin sonunda bütün dünyanın haqqın və ədalətin
zəfər çalmasının şahidi olduğu bildirilib, Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsinin tariximizə
qızıl hərflərlə yazıldığı vurğulanıb. Şanlı Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlığı nəticəsində
Vətən müharibəsində parlaq Qələbə qazanmaqla Xocalı soyqırımı qurbanlarının intiqamının alındığı qeyd edilib.
Tədbirdə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş
videoçarx nümayiş olunub.
Sonda tələbələr ədəbi-bədii kompozisiya
təqdim ediblər. Kompozisiyada Xocalıya həsr
olunmuş şeirlər səsləndirilib, həmçinin Akademiyanın xor qrupunun ifasında “Azərbaycan”
mahnısı təqdim olunub.
25.02.2021

Gömrük Akademiyasının
Xocalı soyqırımı ilə bağlı videoçarxı
26.02.2021
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Gömrük Akademiyasında
“İlk tibbi yardım” mövzusunda
təlim keçirilib
Dövlət Gömrük Komitəsi sisteminə daxil olan
gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşə və
ixtisas biliklərini artırmaq və onların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmək məqsədilə
gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrinin əməkdaşları üçün Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında “İlk tibbi yardım” mövzusunda təlim keçirilib.
Təlimdə müxtəlif gömrük orqanlarını təmsil
edən 24 əməkdaş iştirak edib. Təlim “Uptodate in
Medicine MMC” şirkətinin təlimçiləri, həmçinin,
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi İctimai
Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin Səhiyyə siyasəti
və planlaşdırma şöbəsinin müdiri Nabil Seyidov
və həmin şöbənin həkim-metodisti Könül İsmayılova tərəfindən keçirilib. Eyni zamanda, təlimin
təşkilində həmin Mərkəzin Təlim Resurs şöbəsinin tərcüməçisi, həmçinin AHA (Amerikan Heart
Association - Amerika Ürək Assosiasiyası) və Uptodate in Medicine MMC şirkətinin koordinatoru
Leyla Eyvazova iştirak edib.
Təlimdən öncə Gömrük Akademiyasının rəisi,
gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov
təlimçilər ilə görüşüb. Akademiya rəisi bildirib ki,
bu təlim vətəndaşlara göstərilən xidmət səviyyəsinin artırılması üçün əhəmiyyətlidir. “Dövlət
Gömrük Komitəsi ilk dövlət qurumlarındandır ki,
ilk tibbi yardım üçün lazımi təchizat, aparatlar alınıb”, - deyə o, qeyd edib.
Təlimçilər üçün Akademiyada qısa ekskursiya
təşkil olunub, onlar yaradılan şərait və infrastrukturla tanış olublar.
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Qeyd edək ki, təlim dinləyicilərinin hər biri
AHA-nın (Amerikan Heart Association - Amerika Ürək Assosiasiyası) sertifikatını əldə edəcək.
01.03.2021

mart 2021

BQXK Gömrük
Akademiyasının
kitabxanasına ianələr
bağışlayıb

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin (BQXK)
Azərbaycan nümayəndəliyi arasında qurulan
əməkdaşlıq çərçivəsində nümayəndəlik Akademiyanın kitabxanasına beynəlxalq humanitar hüquq (BHH) sahəsinə aid zəngin ədəbiyyat və digər informasiya materialları ianə edib.
Nümayəndəliyin Akademiyaya bağışladığı ianələr BHH sahəsində müxtəlif mövzuları əhatə edən materiallarla zəngindir. Həmin
resurslara, xüsusilə, 1949-cu il 12 avqust tarixli
Cenevrə Konvensiyaları və ona dair Əlavə Protokollar (08 iyun 1977-ci il), eyni zamanda, Əlavə
Protokollar üzrə Şərhlər, Beynəlxalq Cinayət
Məhkəməsinin Roma Statutu, Silahlı Münaqişələrin Hüquqi Prinsipləri (Erik David), hərbi əməliyyatların aparılması üzrə beynəlxalq
hüquq, BHH və BQXK haqda digər ümumi informativ kitablar və oxu materialları daxildir.
Mövcud resurslardan Akademiyada təd-

ris olunan “İnsan hüquqları”, “Avropa İttifaqı
hüququ”, “Beynəlxalq hüquq”, “Avropa İnsan
Haqları Məhkəməsinin presedent hüququ”
kimi fənlərin oxu materialları və əlavə ədəbiyyat kimi istifadə ediləcək.
Qeyd edək ki, İnformasiya resurslarının təminatı BQXK Azərbaycan nümayəndəliyi və
Akademiya arasında əməkdaşlığın qurulması üçün bu il fevralın 3-də təşkil edilmiş video-konfransda müzakirə edilən məsələlərdən biri olub. Görüşdə BQXK-nin Azərbaycan
nümayəndəliyinin Gömrük Akademiyasına
BHH üzrə təklif etdiyi dəstəyin müxtəlif aspektləri və Akademiyanın gömrük orqanlarının
əməkdaşlarının peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsində fəaliyyətinin səmərəsinin artırılması məqsədilə gömrük xidməti əməkdaşları
üçün BHH üzrə təlimlərin və seminarların keçirilməsi məsələləri müzakirə edilib.
01.03.2021
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Gömrük Akademiyasında onlayn
təlimlərin qiymətləndirmə mərhələsi keçirilib
Qiymətləndirmədən öncə Akademiya rəisi,
gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov təlim iştirakçıları ilə görüşüb. Akademiya
rəisi dinləyiciləri salamlayaraq, onlayn təlimlərin
üstünlüklərindən söz açıb. Təlim dinləyiciləri ilə
məmnunluqla bağlı sorğu keçirildiyini deyən
Akademiya rəisi qeyd edib ki, əməkdaşların fikir
və rəyləri Akademiya üçün çox dəyərlidir. “Dinləyicilərin rəyləri onlayn təlim-tədris prosesini inkişaf etdirməyə töhfə verir”, - deyə Qulu Novruzov
bildirib. Akademiya rəisi dinləyicilərə uğurlar arzulayıb.
Sonra təlim iştirakçılarının biliklərinin yekun
qiymətləndirilməsi keçirilib.
02.03.2021

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında gömrük xidməti əməkdaşlarının bir qrupu
üçün onlayn təşkil olunmuş xidmətə ilkin hazırlıq təlimləri başa çatıb. Onlayn təlimlərdə iştirak
edən gömrük xidməti əməkdaşlarının biliklərinin qiymətləndirilməsi karantin rejiminin şərtləri gözlənilməklə Akademiyada ənənəvi formada keçirilib. Ümumilikdə, 30 gömrük əməkdaşı
qiymətləndirmədə iştirak edib.
Qeyd edək ki, imtahandan öncə təlim iştirakçıları Akademiyanın imtahan sisteminə daxil
olmaq, sualların necə cavablandırılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlandırılıblar.
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Gömrük Akademiyası
“Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi”
standartı üzrə beynəlxalq
sertifikata layiq görüldü
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası (DGKA) təhsildə və idarəetmədə keyfiyyət standartının yüksəldilməsi
ilə bağlı növbəti uğura imza atıb. Türk Standartları İnstitutu (TSE) tərəfindən “Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi” standartı
üzrə beynəlxalq TS EN ISO 9001:2015 sertifikatına layiq görülən DGKA Azərbaycanda bu statusu alan 3-cü ali təhsil
müəssisəsidir.
İki il öncə DGKA ilə Türk Standartları İnstitutu arasında
Akademiyada beynəlxalq standartlar sisteminin qurulması, beynəlxalq təhsil məkanına inteqrasiya, təhsil sahəsində beynəlxalq layihələrə qoşulma, təhsilin keyfiyyəti, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikasının təmin olunması
sahələrində fəaliyyətin ISO (International Organization for
Standardization) standartlarının tələblərinə uyğun səviyyədə təşkil olunması məqsədilə müqavilə imzalanıb. Müqavilə çərçivəsində Akademiyada Beynəlxalq Standartlar
Sisteminin tətbiqi, təhsilin və idarəetmənin ISO standartlarının tələblərinə uyğun səviyyədə təşkil edilməsi məqsədilə
struktur bölmələrin əməkdaşları üçün təlimlər keçirilib.
Türk Standartları İnstitutunun baş katibinin müşaviri, TS
EN ISO 9001 - Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi üzrə baş auditor Arif Qani tərəfindən aparılan təlimləri uğurla başa vuran
Akademiya əməkdaşlarına müvafiq sertifikatlar verilib.
Türk Standartları İnstitutu tərəfindən 2021-ci ilin yanvar
ayında bütün strukturlarda aparılan audit nəticəsində Akademiyanın “Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi” standartı üzrə
beynəlxalq standartın tələblərini tam olaraq ödədiyi müəyyən edilib və prosesin yekununda Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası “Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi” standartı
üzrə beynəlxalq TS EN ISO 9001:2015 sertifikatına layiq görülüb.
Qeyd edək ki, DGKA kadr hazırlığında keyfiyyət standartının yüksəldilməsi üçün ali təhsil sahəsində dünyada mövcud olan ən qabaqcıl təlim texnologiyaları və innovasiyaların tətbiqini başlıca hədəf kimi müəyyənləşdirib.
05.03.2021

mart 2021
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2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyasının magistrantlarının
onlayn formatda attestasiyası keçirilib
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının magistratura səviyyəsində “Gömrük işi”
və “Beynəlxalq hüquq” ixtisaslaşmaları üzrə II
kursda təhsil alan magistrantların 2020/2021ci tədris ilinin payız semestrinin yekunları ilə
əlaqədar onlayn formatda attestasiyası keçirilib.

Akademiyanın Elmi işlər üzrə rəis müavini, professor Cəmilə Namazovanın sədrliyi ilə
keçirilən iclasda “İxtisas fənləri” kafedrasının
müdiri Elvin Əlirzayev magistrantların ötən
semestrdəki fəaliyyətlərinin nəticələri və mövcud vəziyyət haqqında məlumat verib. O, hər
iki ixtisaslaşma üzrə magistrantların tədris
planına uyğun olaraq auditoriya fənlərindən
müvəffəq olduqlarını diqqətə çatdırıb. Elvin
Əlirzayev “Gömrük işi” ixtisaslaşması üzrə təhsil alan magistrantların cari tədris ilinin payız
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semestrində elmi-pedaqoji təcrübəni uğurla
yerinə yetirdiklərini deyib. Hal-hazırda magistrantların Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq
struktur bölmələrində elmi-tədqiqat təcrübəsi keçməklə bərabər, dissertasiya işinin yerinə
yetirilməsi və ona müvafiq praktiki məlumatların əldə olunaraq elmi işlərində tətbiqindən
danışıb. Həmçinin, elmi-pedaqoji təcrübələrini davam etdirən “Beynəlxalq hüquq” ixtisaslaşması üzrə magistrantlar müvafiq fənlərdə
iştirak edir, dərslərin aparılması qaydalarına,
fənn müəllimlərinin təlimatlarına və pedaqoji
təcrübəsinə yiyələnirlər. Bundan sonra onlar
Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq struktur
bölmələrində 4 həftəlik elmi-tədqiqat təcrübəsinə göndəriləcəklər.
Akademiyanın Elmi işlər üzrə rəis müavini,
professor Cəmilə Namazova hər bir magistrantın gördüyü işlər barədə hesabatını dinləyərək
öz tövsiyələrini verib. Cəmilə Namazova magistrantlara dissertasiya işlərinin yazılmasıyla
yanaşı, elmi nəşrlərinin də olmasının vacibliyini
bildirib və bunun üçün Akademiyanın yaratdığı imkanlardan yararlanmağı tövsiyə edib. Rəis
müavini bu imkanlar içərisində Akademiyanın
kitabxanasının üzv olduğu beynəlxalq nəşrlərdən, xüsusilə də beynəlxalq elektron məlumat
bazalarına çıxış imkanlarından bəhs edib.
11.03.2021

mart 2021

“Xaricdə təhsil və təqaüd - info sessiya” adlı tədbir keçirilib
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında “Xaricdə təhsil və təqaüd - info sessiya” adlı
onlayn tədbir keçirilib. Ümumilikdə, 179 tələbənin iştirak etdiyi tədbir TEAMS platforması üzərindən təşkil olunub.
Tədbirdə Beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə böyük mütəxəssis Elvin Mecidov və Ömürboyu
təhsil şöbəsinin böyük mütəxəssisi Sevinc Əliyeva bakalavr və magistr tələbələri üçün Akademiyanın beynəlxalq əməkdaşlıq fəaliyyətləri, xaricdə təhsil və təqaüd imkanları, eləcə də
“edX®” ilə tərəfdaşlıq haqqında geniş məlumat
veriblər.
Tədbir üç hissədən ibarət olub. İlk olaraq,
Akademiyanın “edX®” ilə tərəfdaşlığı barədə
məlumat verilərək bildirilib ki, ilin əvvəlində
imzalanan iki müqavilədən biri tələbələr və
gömrük əməkdaşları üçün lisenziyaların təmin
edilməsi barədə olub. Görüşdə bu lisenziyalar,
tələbələrin faydalana biləcəyi kurslar və kurslarda qeydiyyatdan keçmək üçün lazım olan
texniki detallar barədə məlumat verilib. Ekran
paylaşma funksiyası ilə tələbələrə kimlik təsdiqlənməsi və sertifikatların alınması ilə bağlı
təqdimat edilib.

İkinci hissədə Litva dövlətinin qısa müddətlik (1-2 semestr) Litva universitetlərində təhsil
almağa imkan yaradan təqaüd proqramı barəsində məlumat verilib. Həmçinin, Akademiyanın tərəfdaşı Mikolas Romeris Universitetinin
məhz Akademiya tələbələri üçün təklif etdiyi
imkanlar barədə danışılıb. Təqaüd proqramı
üçün müraciət sistemi, lazımlı sənədlər və digər prosedurlar barədə geniş izah verilib.
Tədbirin üçüncü hissəsində tələbələr Latviyanın Riqa Texniki Universitetinin (RTU) Gömrük Akademiyasına göndərdiyi akademik
sahədə əməkdaşlıq təklifləri ilə bağlı məlumatlandırılıblar. Qeyd olunub ki, bu təkliflərə
Akademiya tələbələrinin RTU-da əvvəlcədən
müəyyən edilmiş mövzular üzrə onlayn mühazirə və seminarlara qoşulmaları, bir və ya bir
neçə semestrlik mübadilə proqramları, professor-müəllim heyətinin mübadiləsi, həmçinin
ikili/birgə diplom proqramlarının işlənib hazırlanması daxildir.
Tədbirin sonunda tələbələri maraqlandıran
suallara aydınlıq gətirilib.
15.03.2021
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2020/2021-ci tədris ili

Magistrantların onlayn formatda
attestasiyası keçirilib
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının magistratura səviyyəsində
“Gömrük işi” və “Cinayət hüququ, cinayət
prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası” ixtisaslaşmaları üzrə I kursda
təhsil alan magistrantların 2020/2021-ci
tədris ilinin payız semestrinin yekunları
ilə əlaqədar onlayn formatda attestasiyası keçirilib. Akademiyanın Elmi işlər üzrə rəis müavini, professor Cəmilə
Namazovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda “İxtisas fənləri” kafedrasının müdiri
Elvin Əlirzayev hər iki ixtisaslaşma üzrə
magistrantların tədris planına uyğun
olaraq 2020/2021-ci tədris ilinin payız semestrində keçirilən fənlərdən müvəffəq
olduqlarını diqqətə çatdırıb. Həmçinin,
magistrantların ixtisasları üzrə müvafiq
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dissertasiya mövzularının seçildiyi və kafedra tərəfindən onlara elmi rəhbər təyin olunduğu bildirilib.
Magistrantlar elmi rəhbər ilə razılaşdırılmış dissertasiya mövzusu planı və
ilkin ədəbiyyat araşdırması haqqında
məlumat veriblər.
Akademiyanın Elmi işlər üzrə rəis
müavini Cəmilə Namazova dissertasiya işinin yerinə yetirilmə mərhələləri ilə
əlaqəli magistrantlara tövsiyələrini bildirib.
İclasın sonunda kafedra müdiri Elvin
Əlirzayev magistrantları fərdi iş planlarının tərtib olunması və dissertasiya işinin
yazılış qaydaları ilə tanış edib.
18.03.2021

mart 2021

Gömrük Akademiyasının rəisi:
“Akademiyanın cəmiyyət üçün yetkin
şəxsiyyətlər yetişdirməsi bizim üçün prioritetdir”
Dövlət Gömrük Komitəsinin
Akademiyasının rəisi, gömrük
xidməti general-mayoru Qulu
Novruzov 2020/2021-ci tədris
ilinin payız semestrinin yekunları və yaz semestrinin başlanması ilə bağlı tələbələrlə
keçirilən onlayn görüşdə belə
deyib.
Akademiya rəisi pandemiya dövründə tələbələrlə onlayn görüşlərin mütəmadi keçirildiyini, onlayn qəbul üçün
müvafiq şəraitin yaradıldığını
diqqətə çatdırıb. Qulu Novruzov Akademiyanın fəaliyyətində tələbələrin məmnunluğunun təmin olunmasının
bir nömrəli prioritet olduğunu
deyib. “Akademiya məzunlarının sabahkı rəqabət mühitində tələb olunan müasir
bacarıqlarının təmin olunması
üçün çalışırıq”,- deyə o, qeyd
edib. Eyni zamanda, Qulu Novruzov deyib ki, yüksək səviyyəli,
peşəkar mütəxəssislərlə yanaşı, Akademiyanın vətənpərvər,
milli mənəvi dəyərləri qoruyan, cəmiyyət üçün faydalı,

yetkin vətəndaşlar, şəxsiyyətlər yetişdirməsi bizim üçün
prioritetdir.
Gömrük
Akademiyasının
beynəlxalq onlayn tədris platforması olan edx®-in ölkəmizdə ilk və yeganə rəsmi tərəfdaşı olduğunu vurğulayan
Qulu Novruzov bildirib ki, Akademiya artıq bu proqramın
xidmətlərini digər ali təhsil
müəssisələrinə də tövsiyə edir.
Akademiyanın
beynəlxalq
əməkdaşlıq fəaliyyəti haqqında söz açan Qulu Novruzov
bir çox ölkələrlə ikitərəfli qar-

şılıqlı əlaqələrin qurulduğunu
diqqətə çatdırıb.
Görüşdə payız semestrinin
imtahan sessiyasının nəticələri, qiymətləndirmə, imtahan
və apelyasiya prosesi, həmçinin yaz semestrinin başlanması, cari semestrdə tədrisin
təşkili, onlayn dərslər və digər
məsələlər haqqında geniş fikir
mübadiləsi aparılıb, tələbələrin sualları cavablandırılıb.
Sonra tələbələr müxtəlif
mövzularla bağlı öz fikir və
təkliflərini dilə gətiriblər.
19.03.2021
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2020/2021-ci tədris ili

Gömrük xidməti
əməkdaşlarının biliklərinin
qiymətləndirilməsi
mərhələsi keçirilib

Dövlət Gömrük Komitəsi sisteminə daxil olan
gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşə və
ixtisas biliklərini artırmaq, onların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmək məqsədilə Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 17 fevral 2020-ci il tarixində keçirilməsinə
başlanılmış və 22 fevral - 18 mart 2021-ci il tarixlərində 27 nəfərlik qrup üçün xüsusi karantin rejimini nəzərə alaraq onlayn formada davam etdirilmiş xidmətə ilkin hazırlıq təlimləri başa çatıb.
Dinləyicilərin bilik səviyyəsinin ölçülməsi
məqsədilə onlayn təlimlərdə iştirak edən gömrük xidməti əməkdaşlarının biliklərinin qiymətləndirilməsi karantin rejiminin şərtləri gözlənilməklə Akademiyada ənənəvi formada keçirilib.
Qiymətləndirmədən öncə karantin rejiminin
şərtləri gözlənilməklə keçirilən görüşdə 44 günlük Vətən müharibəsində canlarını fəda etmiş
şəhidlərin timsalında Azərbaycanın müstəqilliyi
və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan bütün
qəhrəman oğul və qızların xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.
Tədbirdə çıxış edən Akademiyanın rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov
deyib ki, ötən bir il ərzində Akademiyada təlim
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prosesi onlayn şəkildə həyata keçirilir. “Biz deyə
bilərik ki, Azərbaycanda onlayn tədrisi ən uğurlu
həyata keçirən bir neçə ali məktəbdən biri olmuşuq. Bu baxımdan, Akademiyanın təlimlərdə təlimçi kimi iştirak edən müəllim heyətinin
bu sahədə kifayət qədər təcrübəsi var. Ümid
edirik ki, bu təlimlər sizin üçün faydalı oldu”, deyə Akademiya rəisi bildirib. Qulu Novruzov
onlayn tədrisin müasir dünyada təlim və təhsilin ayrılmaz bir hissəsinə çevrildiyini diqqətə
çatdıraraq qabaqcıl ölkələrdə, həmçinin Azərbaycanda distant təhsil proqramlarının aktuallığından söz açıb.
Son üç ildə gömrük xidmətində aparılan is-

mart 2021
lahatlara diqqət çəkən Akademiya rəisi bütövlükdə təlim proqramının məzmununda dinləyicilərə peşə bacarıqları ilə yanaşı, həm də
gömrük xidməti əməkdaşları üçün vacib olan,
gömrük xidmətinin cəmiyyətdəki nüfuzuna təsir edə biləcək davranış, psixoloji hazırlıq, sahibkarlarla, vətəndaşlarla, xidmət göstərdiyi əhali
kateqoriyası ilə ünsiyyət bacarıqlarının aşılandığını vurğulayıb.
Təlim dinləyiciləri ilə məmnunluqla bağlı
sorğu keçirildiyini deyən Akademiya rəisi qeyd
edib ki, əməkdaşların təklif və rəyləri bizim üçün
maraqlıdır.
Sonra təlim iştirakçılarının biliklərinin yekun
qiymətləndirilməsi keçirilib.
Qeyd edək ki, təlimlərə cəlb olunan əməkdaşlar müəyyən edilmiş onlayn platforma
üzərindən müvafiq cədvəl üzrə təlimlərə cəlb
olunublar. Akademiya tərəfindən dərslər müvafiq tədris proqramı əsasında təlim cədvəlinə
uyğun olaraq təşkil olunub. Təlimlər Komitənin
müvafiq strukturlarının əməkdaşları və Akademiyanın professor-müəllim heyəti tərəfindən
aparılıb.
19.03.2021

Gömrük Akademiyasından
Novruz sovqatı

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri, millət vəkili Sadiq Qurbanov
Novruz bayramı ərəfəsində Siyəzən və Şabran
rayonlarında şəhid ailələrini ziyarət edib. Həmin görüşlərdə Dövlət Gömrük Komitəsinin
Akademiyasının Katibliyinin rəisi Azər Seyidov, Təsərrüfat şöbəsinin rəisi Rahim Babayev
və Akademiyanın əməkdaşı, 44 günlük Vətən
müharibəsinin iştirakçısı Ceyhun Sadıxov da
iştirak ediblər.
Siyəzən və Şabran rayonlarının icra başçıları Novruz Novruzov və Asif Hüseynovun iştirakı
ilə şəhid ailələri ziyarət olunub, ailələrin qayğıları ilə maraqlanıblar. Hər iki rayonda qazilərin, müharibə iştirakçılarının ailələrinə, habelə
aztəminatlı ailələrə bayram sovqatları çatdırılıb, onların qayğıları dinlənilib. Gömrük Akademiyasının Novruz sovqatı da təqdim edilib.
Ümumilikdə, 70-dən çox ailə ziyarət olunub.
20.03.2021
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2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyasının Vətən müharibəsində
iştirak etmiş məzunu təhsilini fərqlənmə ilə bitirib

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Vətən müharibəsində iştirak etmiş
“Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə məzunu Qazaxov
Elvin Sabir oğlu Akademiyanı fərqlənmə ilə
başa vurub. Fərqlənmə diplomunu ona Akademiyanın rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov təqdim edib.
Elvin Qazaxov 2019/2020-ci tədris ilində
Gömrük Akademiyasından məzun olub, 2020ci ilin iyul ayında həqiqi hərbi xidmətə yollanıb.
O, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi naminə Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan 44
günlük Vətən müharibəsində Tərtər, Ağdərə və
Kəlbəcər rayonlarının azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak edib. Elvin Qazaxov İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı ağır artilleriya topla-
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rında tuşlayıcı və top komandiri kimi düşmənin
canlı qüvvəsinin və bir neçə döyüş texnikasının
məhv edilməsində xüsusi fəallıq göstərib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən, Suqovuşanın işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında
şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirdiyinə görə
“Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı
ilə təltif olunub. Hazırda hərbi xidmətini davam
etdirir.
Qeyd edək ki, E.Qazaxov 11 avqust 1999-cu
ildə Balakən rayonu, Meşəşambul kəndində
anadan olub. M.Hudulov adına Meşəşambul
kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. Məktəb
illərində “Xəmsə” milli-intelektual bilik yarışlarında dəfələrlə birincilik əldə edən Elvin hərbi
yarışlarda iştirak edərək üç dəfə Balakən rayon
birinciliyi, bir dəfə isə Balakən, Zaqatala, Qax,

mart 2021
Şəki, Oğuz, Qəbələ olmaqla, 6 rayon arasında
birincilik qazanıb.
E.Qazaxov 2016/2017-ci tədris ilində Gömrük
Akademiyasının “Hüquqşünaslıq” ixtisasına
qəbul olub. Tələbəlik dövründə elmi, mədəni,
ictimai, sosial fəaliyyəti ilə seçilib. Akademiya,
ümumrespublika və beynəlxalq səviyyəli elmi,
sosial və mədəni tədbirlərdə, müxtəlif təlim,
seminar, konfrans və layihələrdə iştirak edib,
könüllülük fəaliyyəti ilə məşğul olub. Dövlət
Gömrük
Komitəsinin Hüquqi Təminat
İdarəsində və Gömrük
Nəzarətinin Təşkili və
Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsində
könüllü gömrükçü olaraq fəaliyyət göstərib.
O, həmçinin Akademiyanın Tələbə Elmi
Cəmiyyətinin
Elmi
Şurasının üzvü olub.
E.Qazaxov 2017-ci ildə
Akademiyada
təşkil
olunmuş “Talant show”
adlı tədbirdə fəal iştirak
edərək mükafata layiq görülüb. 2019-cu ildə
Akademiyanın dəstəyi ilə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində keçirilmiş VI Beynəlxalq
i-Customs “Beynəlxalq biznes, innovasiyalar və
gömrük tənzimləmələri” gənclər konfransında
məruzə ilə çıxış edib. Akademiyanın təşkilatçılığı ilə “Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü”nə
həsr edilmiş İnsan hüquqları olimpiadasında
3-cü yer tutaraq bürünc medala layiq görülüb.
2019-cu il iyun ayında Azərbaycanda təşkil edil-

miş “WCO IT/TI Conference & Exhibition” beynəlxalq sərgi-konfransında fəaliyyətinə görə
Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən sertifikata
layiq görülüb. Avropa Hüquqşünas Tələbələr
Assosiasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyində Elmi və təşkilati səfərlər üzrə direktor, Avropa
Tələbələr Forumunun Azərbaycan nümayəndəliyində Müqavilələr və akademik fəaliyyət
üzrə məsul şəxs vəzifələrində çalışıb. “Jessup”
Beynəlxalq Məhkəmə Müsabiqəsində Akade-

miyanı təmsil edən komandanın üzvü olub və
sertifikata layiq görülüb. “Model of OİC İnternational Relations Academy” adlı beynəlxalq
yarışda kamanda kapitanı kimi sertifikatla təltif olunub. İki məqaləsi beynəlxalq jurnallarda
çap olunub. Azərbaycan Gənclər Gününə həsr
olunmuş respublika toplantısında, Azərbaycan
tələbələrinin 2-ci qurultayında iştirak edib.
30.03.2021
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2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyasında Azərbaycanlıların
Soyqırımı Günü ilə bağlı tədbir keçirilib

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 31 Mart
– Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
Öncə 31 Mart soyqırımı qurbanlarının, həmçinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canını
fəda etmiş şəhidlərin, o cümlədən Birinci və İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Tədbirdə Akademiya rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov 31 mart soyqırımının Azərbaycan tarixində ən böyük faciə və qara səhifələrdən
biri olduğunu deyib. O, Azərbaycan tarixindəki faciələrin,
xalqımıza qarşı həyata keçirilən genosidin uzun zaman
xalqın yaddaşından çıxarılmağa çalışıldığını təəssüflə
qeyd edərək, 31 mart tarixinin Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunması ilə bağlı 80 il sonra - 1998-ci
il martın 26-da xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında”
Fərmanda həmin dəhşətli hadisələrə siyasi qiymət verildiyini və 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan
edildiyini deyib.
Bu soyqırım haqda həqiqətlərin araşdırılması, beynəlxalq aləmə çatdırılması ilə bağlı görülən işlərə nəzər
salan Akademiya rəisi bunun mənəvi borc olduğunu deyib. O, Quba rayonunda tapılmış azərbaycanlıların kütləvi
məzarlığının ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi qırğın-
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ların, vandalizm aktlarının ən dəhşətli sübutlarından biri
olduğunu deyib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin 18 yanvar 2018-ci ildə “1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında” Sərəncamından bəhs edərək, xalqımıza qarşı həyata keçirilmiş tarixi
cinayətlərə hüquqi-siyasi qiymət verilməsi, bu vandalizm
aktlarının beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılması
üçün gənclərin fəal olmalarını və bütün vasitələrdən istifadə edərək soyqırımını dünya ictimaiyyətinə çatdırmalarını tövsiyə edib.
Qulu Novruzov 44 günlük Vətən müharibəsində
Azərbaycan Ordusunun igid, cəsur döyüşkən əsgərlərinin minlərlə qəhrəmanlıq salnaməsi yazdığını qeyd edib.
O, vurğulayıb ki, müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident
İlham Əliyevin qətiyyəti ilə formalaşan milli birlik nəticəsində Azərbaycan Ordusu öz missiyasını yerinə yetirib.
Akademiyanın müəllimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Samir Həsənov mart soyqırımının tarixinə nəzər salaraq, əslində Qafqaza gəlmə olan ermənilərin xalqımızın
başına gətirdikləri belə faciələrin çox olduğunu deyib.
Azərbaycan tarixinə ekskurs edən tarixçi alim əsrlər boyu
xalqımızın başına gətirilən qanlı hadisələrdən söz açıb.
1917-1918-ci illərdə baş vermiş ictimai-siyasi hadisələrin
fonunda tarixi analiz edərək, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırım aktlarının zaman-zaman
baş verdiyini, 1918-ci il 31 mart - 4 apreldə bu qırğınların
daha da şiddətləndiyini, ermənilərin rus-bolşeviklərinin
köməyi ilə Bakıda, Şamaxıda, Zəngəzurda, Naxçıvanda,
Qarabağda, Qubada, Xaçmazda və digər bir çox yerlərdə
azərbaycanlılara qarşı ağlasığmaz vəhşiliklərə əl atdıqlarını vurğulayıb. Azərbaycanın tarixində 44 günlük Vətən
müharibəsinin zəfərlə başa çatdığını deyən natiq Azərbaycanın igid övladlarının şanlı tarix yazdıqlarını, Ali Baş
Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qüdrətli Azərbaycan Ordusunun torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etdiyini qeyd edib.
31.03.2021

aprel 2021

Gömrük Akademiyasının “Enactus”
komandası “KhariSell” layihəsini təqdim edib
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının “Enactus” komandası “Enactus Azərbaycan” proqramı çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi
və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının (ATGTİ) tərəfdaşlığı ilə 10-11 aprel 2021-ci
il tarixlərində keçiriləcək “Enactus Azərbaycan
Yaz Məktəbi”nin daxilində təşkil olunacaq onlayn milli çempionat üçün hazırladığı “KhariSell” layihəsini təqdim edib. Komanda bu adı
xarıbülbüldən bəhrələnərək seçib. Məqsəd qalib ölkənin vətəndaşı olaraq ölkəmizin uğurlarının, milli atributların, Qarabağın dünyaya tanıdılmasıdır.
Layihə əsasında qurulacaq elektron platformada bacarıqlı şəxslərin əl əməyi vasitəsilə
daha çox uğur qazanması üçün imkan yaradılacaq. Belə ki, hər kəs öz hazırladığı məhsulu

onlayn platformada yerləşdirib sata biləcək.
Satış həm ölkə daxili, həm də xaric üçün nəzərdə tutulur. Əsas qrup bölgələrdə yaşayan işsiz
qadınlar və internat məzunlarıdır. Layihə çərçivəsində Qarabağdan olan qadınlara təlimlər
keçirilərək xalça toxumaq öyrədiləcək və bu əl
işlərinin satışı təşkil olunacaq. Bununla da, Qarabağ xalçalarının həm ölkəmizdə, həm xaricə
satışı təşkil olunacaq ki, bu da mədəniyyətimizin təbliğinə imkan verəcək.
Qeyd edək ki, tələbələrdə biznes bacarıqlarını inkişaf etdirərək sahibkarlığın təşviq olunması məqsədi ilə həyata keçirilən “Enactus Azərbaycan Yaz Məktəbi”ndə müxtəlif layihələrlə
yanaşı, biznes və startapların idarə olunması,
biznes etikası, sosial və innovativ sahibkarlığa
dair təlimlər yer alacaq.
07.04.2021
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2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyasının
“Enactus” komandası
II yeri qazandı
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının “Enactus” komandası “Enactus Azərbaycan” proqramı çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi
və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları Ittifaqının (ATGTİ) tərəfdaşlığı ilə 17-18 aprel 2021ci il tarixlərində 18 universitet arasında keçirilən
“Enactus Azərbaycan Yaz Məktəbi”nin daxilində

təşkil olunan onlayn milli çempionat üçün hazırladığı “KhariSell” layihəsi ilə 2-ci yeri qazanıb.
Gömrük Akademiyasının komandası “KhariSell” adını xarıbülbüldən bəhrələnərək götürüb. Məqsəd qalib ölkənin vətəndaşı olaraq
milli, mədəni sərvətlərin təbliği və tanıdılmasıdır. Layihə çərçivəsində Qarabağdan olan
yaradıcı qadınlara xalça toxumaq öyrədiləcək
və onların əl işlərinin satışı təşkil olunacaq. Bununla da, Qarabağ xalçalarının həm ölkədaxili,
həm də xaricə satışı təşkil olunacaq ki, bu da
mədəniyyətimizin təbliğinə imkan verəcək.
19.04.2021
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Gömrük Akademiyasının
tələbələri Hərbi Qənimətlər
Parkını ziyarət ediblər
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Tələbə Gənclər Təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərən Təlim və Layihələrlə iş Departamentinin idarə heyəti üzvləri “Qarabağ Zəfəri”
adlı layihəsi çərçivəsində Hərbi Qənimətlər
Parkını ziyarət ediblər.
20.04.2021

aprel 2021

Gömrük Akademiyası “Vətən mənə oğul desə...”
layihəsi çərçivəsində ilk görüşü keçirdi

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası Vətən
müharibəsində iştirak etmiş media nümayəndələri və gömrük xidməti əməkdaşları ilə silsilə görüşlər
nəzərdə tutan “Vətən mənə oğul desə...” layihəsi çərçivəsində bir qrup jurnalistlə tələbələrin onlayn görüşünü təşkil edib. Görüşdə I və II Qarabağ müharibəsinin
iştirakçısı, Qarabağ qazisi, Prezident təqaüdçüsü Rey
Kərimoğlu, II Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları “Azərbaycan” qəzetinin müxbiri Rəşad Baxşəliyev, “İki
sahil” qəzetinin baş redaktorunun müavini Anar Miriyev, Real TV telekanalının əməkdaşı İsmayıl Yaşaroğlu, həmçinin Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə
ucalan gömrük xidməti əməkdaşı Ülvi Hacıyevin anası Həmidə Qurbanova iştirak edib.
Tədbirdən öncə Gömrük Akademiyasının rəisi,
gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzovun
rəhbərliyi ilə Akademiyanın əməkdaşları “Azərterminalkompleks” Birliyinin inzibati binasında şəhid-gömrükçü Ülvi Hacıyevin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün
qoyulmuş büstünü ziyarət edib, şəhidin əziz xatirəsi
dərin ehtiramla yad olunub.

Tədbirin əvvəlində Azərbaycanın azadlığı, ərazi
bütövlüyünün təmin olunması uğrunda canından
keçən bütün şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla
anılıb.
Akademiya rəisi Qulu Novruzov açılış nitqi ilə çıxış
edərək bütün dünyada Covid-19 pandemiyasının davam etdiyi dövrdə 2020-ci ildə Azərbaycan üçün fərqli
bir tarix yazıldığını deyib. O, Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və qətiyyəti
ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistanın təcavüzkar, işğalçı ordusunun hücumlarını dəf etmək
məqsədi ilə əks hücuma keçərək 44 günlük Vətən
müharibəsində dəmir yumruqla zəfərə doğru irəlilədiyini bildirib. “Tarix bir daha göstərdi ki, milli birlik olduqda, xalq yenilməzdir. Xalqın önündə, dövlətin başında onu öz arxasınca apara bilən güclü və qətiyyətli
lider olanda dövlət, xalq, toplum nə qədər güclü olur.
Ali Baş Komandan İlham Əliyev bütün cəbhələrdə
baş komandan missiyasını böyük məharət və uğurla
yerinə yetirdi”, - deyə Akademiya rəisi vurğulayıb.
Bu müharibənin Azərbaycan xalqının milli kimliyi-
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ni təsdiq etmək üçün bir imtahan olduğunu deyən
Qulu Novruzov Azərbaycan əsgərinin Vətən müharibəsində gəncliyin istinad edəcəyi minlərlə qəhrəmanlıq nümunələrini göstərdiyini deyib. Azərbaycanın azadlığı, ərazi bütövlüyünün təmin olunması,
torpaqlarımızın geri qaytarılması uğrunda mübarizədə canını fəda etmiş hər bir qəhrəmanın əziz olduğunu deyən Qulu Novruzov Vətən müharibəsində gömrük xidməti əməkdaşlarının da iştirakını qeyd edib. O,
hər bir gömrük xidməti əməkdaşı üçün Vətən müharibəsində şəhid olan Ülvi Hacıyevin bir qəhrəmanlıq
simvolu olduğunu vurğulayıb. “Tarix boyu zaman-zaman Azərbaycan xalqı müxtəlif vaxtlarda bu imtahanları verib, belə sınaqlardan keçib. Bu imtahanları bizim
adımızdan Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əsgəri,
ruhları qarşısında baş əydiyimiz şəhidlərimiz, Ülvi Hacıyevlər verdi” - deyə o, bildirib.
Vətən müharibəsində Gömrük Akademiyasının
kollektivi, tələbələrinin də fəallığından söz açan Qulu
Novruzov Akademiya əməkdaşı Ceyhun Sadıxovun
könüllü olaraq müharibədə iştirak etdiyini qeyd edib.
Akademiyanın hər bir tələbəsinin Azərbaycan dövləti və xalqının rifahı, inkişafı naminə öz töhfələrini
verəcəklərinə əminliyini ifadə edib. O, gənclərin informasiya müharibəsində aktiv olduğunu deyərək,
tələbələrin informasiya savaşı cəbhəsində, xüsusən
sosial şəbəkələrdə fəal olduqlarını diqqətə çatdırıb.
Azərbaycanın informasiya müharibəsində media nü-
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mayəndələrinin fəaliyyətini xüsusi qeyd edən Akademiya rəisi tədbirdə iştirak edən jurnalistlərin hər birinə
təşəkkür edib. Qələmini silaha çevirən jurnalistlərin
yeri gəldikdə, məhz silahla düşmənə qarşı vuruşduqlarını deyib.
Şəhid gömrükçü Ülvi Hacıyevin anası Həmidə
Qurbanova onun uşaqlıq, məktəb və tələbəlik illərindən danışıb. Ülvinin könüllü olaraq cəbhəyə getdiyini
bildirib. Ülvinin övlad, şagird, tələbə, vətəndaş kimi nümunəvi olduğunu qeyd edib. Ülvi Hacıyevin gömrük
xidmətində fəaliyyətindən söz açaraq, onun gömrük
əməkdaşı kimi hər zaman Vətənini hər şeydən üstün
tutduğunu deyib, körpəlikdən Azərbaycan bayrağına
olan sevgisindən söz açıb və Vətən uğrunda şəhid olduğunu deyib. Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovu
özünə ideal sayan Ülvinin itkisinin bir ana kimi ona ağır
olduğunu, bununla belə, övladı ilə fəxr etdiyini bildirib.
Ülvi Hacıyevin Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd istiqamətində döyüşlərdə vuruşduğunu, torpaqlar işğaldan azad
olunduqca Ülvinin sevincini, onun hər bir qarış torpağımızın azad olunmasından fərəhləndiyini xatırlayıb.
Həmidə Qurbanova gənclərə Vətənə məhəbbət, böyüklərə hörmət kimi dəyərləri yaşatmağı tövsiyə edib.
I və II Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, Qarabağ
qazisi, Prezident təqaüdçüsü Rey Kərimoğlu II Qarabağ müharibəsində Azərbaycan əsgərlərinin rəşadətindən söz açıb. Keçmiş döyüşçü olaraq əsgərlərin ruh
yüksəkliyinin, döyüş hazırlığının artırılması istiqamə-

aprel 2021
tində öz döyüşçü yoldaşları ilə gənclərə dəstək verdiklərini deyib. Gənc əsgər və zabitlərin qəhrəmanlığı, mətinliyi və vətənpərvərliyinə daha yaxından
şahidlik etdiyini qeyd edib. Prezident İlham Əliyevin
çıxışlarının hərbi hissələrdə heyətə xüsusi döyüş ruhu
verdiyini vurğulayıb. Qələbə üçün vacib olan birlik və
vəhdətin yarandığını diqqətə çatdırıb. 44 gün ərzində
Prezident İlham Əliyevin öz çıxış və müsahibələri ilə
həm də Azərbaycan mediasının informasiya blokadasını uğurla yardığını bildirib. Gənclərə sosial şəbəkələrdə daha da fəal olmağa, düşmənlə informasiya savaşında iştirak etməyə çağırıb.
II Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, “Azərbaycan”
qəzetinin müxbiri Rəşad Baxşəliyev Vətən müharibəsinin iştirakçısı olduğu üçün qürur hissi keçirdiyini
bildirib. Müharibədən öncə hərbi müxbir kimi fəaliyyət göstərən Rəşad Baxşəliyev öz təkidi ilə döyüşlərə yollanıb, müharibədə zabit kimi xidmət keçib. O,
gənc nəslin vətənpərvərliyinin nəticəsi olaraq böyük
Qələbəyə nail olduğumuzu qeyd edib. Cəbrayıl, Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edən
zabit-jurnalist Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
“Qubadlının azad olunmasına görə” medalı ilə təltif
olunub.
II Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, “İki sahil” qəzetinin baş redaktorunun müavini Anar Miriyev deyib
ki, gənclər üzərinə düşən tarixi missiyanı yüksək səviyyədə yerinə yetirdilər. Gömrük Akademiyasının tələbələrinin timsalında gənclərin hər birinin vətənpərvər
ruhda tərbiyəsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Müharibə
dönəmində qələmi silaha çevirən media nümayəndələrinin informasiya müharibəsində düşməni susdurmalı olduqlarını, bu istiqamətdə gənclərin də üzərinə iş düşdüyünü deyib.
II Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, Real TV telekanalının əməkdaşı İsmayıl Yaşaroğlu Azərbaycan
əsgəri olaraq ön cəbhədə səngərdə vuruşmaq üçün
müharibəyə könüllü yazıldığını bildirib. Azərbaycanın
haqlı mövqeyinin ortaya qoyulmasının vacibliyini vurğulayan İsmayıl Yaşaroğlu Gəncə, Bərdə, Tərtər şəhər-

lərində Ermənistan tərəfindən törədilən terror aktları ilə Xocalı soyqırımı törədən ermənilərin öz xislətini
bir daha göstərmiş olduqlarını xatırladıb. İnformasiya
müharibəsində medianın, həmçinin gənc nəslin fəaliyyətinin zəruri olduğunu qeyd edib.
Tədbirdə iştirak edən media nümayəndələri hər
biri Akademiya rəhbərliyinə layihə çərçivəsində qazi
jurnalistlərlə görüşlərin keçirilməsinə görə minnətdarlıq ifadə ediblər. Gənclərin vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasında belə layihələrin vacibliyi qeyd olunub.
Sonda Akademiya tələbələri maraqlı və yaddaqalan tədbirin təşkilinə görə təşəkkür edərək, zəfər yaddaşını qələmi ilə yazan media nümayəndələrinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Şəhidlər qarşısında gəncliyin
böyük bir borcu olduğunu vurğulayıblar.
Qeyd edək ki, Akademiyanın İctimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsinin təşəbbüsü ilə reallaşan “Vətən mənə
oğul desə...” adlı layihə çərçivəsində gənclərin milli vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi, Vətənə
məhəbbət, torpağa, dövlətinə xidmətin aşılanması məqsədilə Gömrük Akademiyasının tələbələrinin I Qarabağ müharibəsində, həmçinin II Qarabağ
müharibəsində 44 günlük döyüşlərdə iştirak etmiş,
qələmini silaha çevirərək döyüşmüş jurnalistlərlə, o
cümlədən gömrük xidməti əməkdaşları ilə silsilə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
21.04.2021
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Gömrük Akademiyası Özbəkistanın magistrantları
və gömrük əməkdaşları üçün distant dərslər təşkil edib

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında Özbəkistanın Daşkənd Gömrük
İnstitutunun dinləyiciləri və Özbəkistan
Respublikası gömrük xidmətinin əməkdaşları üçün distant dərslər təşkil edilib. Belə ki,
Özbəkistan Respublikasının Dövlət Gömrük
Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət edərək,
azərbaycanlı mütəxəssislər tərəfindən Daşkənd Gömrük İnstitutunun dinləyiciləri və
Özbəkistan Respublikası DGK-nın struktur
bölmələrinin əməkdaşları üçün gömrük nəzarəti, gömrük ekspertizası və gömrük rəsmiləşdirilməsi məsələlərini əhatə edən bir
sıra mövzular üzrə distant dərslərin keçirilməsini xahiş edib.
Onlayn formatda dərslərin təşkili Gömrük
Akademiyasına tapşırılıb.
Aprelin 26-da Zoom platforması üzərindən təşkil edilmiş ilk iki dərsin gedişində

52

Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük Risklərinin İdarəolunması və Audit Baş İdarəsinin
Xarici ticarət iştirakçılarının gömrük əməliyyatlarının auditi şöbəsinin baş inspektoru Rəşad Salmanov tərəfindən Daşkənd
Gömrük İnstitutunun magistrantlarına və
kursantlarına iki mühazirə təqdim olunub.
Onlayn dərslərə Özbəkistan Respublikası
gömrük xidmətinin mərkəzi ofisinin, regional idarələrinin və Daşkənd hava limanının
gömrük əməliyyatlarının auditinə məsul
olan əməkdaşları da qoşulub.
Dinləyicilərə gömrük auditinin təşkili
metodologiyası, onun mərhələləri və həyata
keçirilmə ardıcıllığı, gömrük auditinin gedişində gömrük dəyərinin hesablanmasının
və təyin edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması qaydası izah olunub.
Cari il ərzində Gömrük Akademiyası tərəfindən özbəkistanlı dinləyicilər üçün daha
bir neçə onlayn dərslər təşkil ediləcək. Həmin dərslərdə azərbaycanlı mütəxəssislər
gömrük ekspertizası laboratoriyalarının fəaliyyətində malların təhlükəsizliyi məsələlərinin həlli, gömrük orqanlarının fiskal funksiyalarının həyata keçirilməsi, gömrük
prosedurlarının avtomatlaşdırılması, o cümlədən “ağıllı gömrük” sahəsində əldə etdikləri təcrübəni özbək həmkarları ilə bölüşəcəklər.
27.04.2021

aprel 2021

Gömrük Akademiyasının tələbəsinin
məqaləsi Almaniyada elmi jurnalda dərc olunub

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə 4-cü kurs
tələbəsi Adilə Mürsəlovanın Almaniyanın Hamburq şəhərində 26-28 yanvar 2021ci il tarixlərində keçirilmiş II Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransına təqdim etdiyi
“Yanacaq və enerji resursları bazarında qiymət mexanizminə nəzəri və praktik yanaşmalar” adlı ingilis dilində məqaləsi sözügedən konfransın materiallarının dərc
olunduğu “İnterConf” Elmi Nəşrlər Mərkəzinin (Almaniya) jurnalında çap edilib.
Akademiyanın “Qiymət və qiymətləndirmə” fənni üzrə müəllimi İbrahim Quliyevin elmi rəhbərliyi ilə nəşr olunan məqalədə yanacaq-enerji resurslarının daxili
və xarici bazarda qiymətlərinə təsir edən amillər, bu resursların son illərdə müxtəlif ölkələr, eləcə də Azərbaycan üzrə qiymət dinamikası, dəyişim səbəbləri göstərilərək təhlillər aparılıb.
28.04.2021
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Gömrük Akademiyasının
məzunları Vətən
müharibəsində
iştirak ediblər
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının məzunları Müzəffər Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və qətiyyəti sayəsində rəşadətli
Azərbaycan Ordusunun
qələbə qazandığı 44
günlük Vətən müharibəsində iştirak ediblər.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad
olunmasına görə”, “Qubadlının azad olunmasına görə”, “Laçının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamlarına
müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının
Cəbrayıl, Laçın, Qubadlı rayonlarının işğaldan
azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları
arasında Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının məzunu İmamverdi Novruzlu da var.
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Gömrük Akademiyasının Vətən müharibəsində iştirak etmiş
məzunlarından
biri
2019/2020-ci tədris ilində təhsilini “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə
başa vurmuş Elgiz Eyvazlı olub. O, Füzuli,
Cəbrayıl və Xocavənd
rayonları istiqamətində gedən döyüşlərdə
olub. Hal-hazırda “N”
saylı hərbi hissədə xidmətini davam etdirir.
Elgiz Eyvazlı təhsil aldığı müddətdə Akademiyanın sosial həyatında yaxından iştirak etməyə çalışıb. O, Avropa Hüquqşünas Tələbələr
Assosiasiyasının (ELSA) üzvü olub. Akademiyanın Tələbə Gənclər Təşkilatının (TGT) üzvü və
sədri olub.
Qeyd edək ki, Gömrük Akademiyasının
Vətən müharibəsində iştirak etmiş məzunları
arasında İmamverdi Novruzlu, Elvin Qazaxov
da var.
29.04.2021

may 2021

Gömrük Akademiyasının
tələbələri ikigünlük
vebinarda iştirak ediblər
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Tələbə Gənclər Təşkilatının (TGT) nəzdində
fəaliyyət göstərən Hüquq Klubunun təşkilatçılığı ilə mayın 1-2-də “Hukuk Konqresi-2021” vebinarı keçirilib.
Vebinarda Akademiyanın “Hüquqşünaslıq”
ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri iştirak ediblər.
Vebinarın ilk günündə tədbirin qonağı Türkiyənin BG Hüquq Bürosunun sahibi vəkil Begüm
Gürel “Sosial media hüququ” mövzusu üzrə, 2
may tarixində isə Türkiyənin Mərmərə Universiteti Hüquq fakültəsinin professoru Talat Canbolat “İş qəzası və peşə xəstəlikləri” mövzusunda çıxış ediblər.
İkigünlük vebinarda interaktiv müzakirələr
aparılıb və məruzəçilər tərəfindən tələbələrin
çoxsaylı sualları cavablandırılıb.
03.05.2021
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Gömrük Akademiyasında ümummilli lider
Heydər Əliyevin anadan olmasının
98-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanın nəbzi ilə
döyünən ürək!” adlı tədbir keçirilib.
Zoom platforması üzərindən keçirilən tədbirdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
deputatı, akademik Ziyad Səmədzadə, Akademiyanın rəhbərliyi, əməkdaşları və tələbələr iştirak ediblər.
Öncə müasir Azərbaycanın memarı, ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin həyat yoluna
həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Gömrük Akademiyasının rəisi, gömrük xidməti general-mayoru
Qulu Novruzov ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, dahi şəxsiyyətin dövlətçilik üçün gördüyü işlərdən danışıb. O, ulu öndər
Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının həyatında
oynadığı əvəzolunmaz roldan və misilsiz xid-
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mətlərdən söz açıb. Qulu Novruzov Azərbaycan tarixində uzaqgörən siyasi xadim, dahi rəhbərin ətrafında hər zaman xalqın yumruq kimi
birləşərək həmrəylik nümayiş etdirdiyini qeyd
edib. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi dövrləri xatırladaraq onun ictimai-siyasi xadim olaraq daim xalqın dəstəyindən güc
aldığını, dahi və müdrik rəhbərin çağırışlarına
xalqın hər zaman dəstək olduğunu, böyük şəxsiyyətin həmişə xalqa arxalandığını vurğulayıb.

may 2021
Akademiya rəisi ümummilli liderin ideyalarının, onun irsi, dövlətçilik ənənəsi, siyasi kursunun Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini
vurğulayıb. O, ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli
davamçısı olan Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu və xalqının
yumruq kimi birləşərək, 44 günlük Vətən müharibəsində “Dəmir yumruq”la Ermənistan ordusunu darmadağın etdiyini deyib. Prezident
İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində torpaqlarımızın düşmənlərdən azad olunduğunu, xalqın
böyük qələbə sevincini yaşadığını vurğulayıb.
Ulu Öndərin zəngin irsinin gənc nəslə çatdırılmasına hər zaman ehtiyac duyulduğunu vurğulayan Qulu Novruzov Gömrük Akademiyasının tələbələrinin timsalında bütün gənclərin
Heydər Əliyevin həyat yolunu, onun ideyalarını
dərindən mənimsədiklərini və dahi şəxsiyyətin
irsinin tələbə-gənclərə öyrədilməsinə Akademiyada xüsusi diqqət yetirildiyini qeyd edib.
Milli Məclisin deputatı, akademik Ziyad
Səmədzadə ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixində əbədi iz buraxan nadir şəxsiyyət olduğunu deyib. O, Azərbaycanda dövlət siyasətinin formalaşdırılması, Azərbaycanın

müstəqilliyinin qorunmasının ümummilli liderin adı ilə bağlı olduğunu diqqətə çatdırıb.
Ziyad Səmədzadə Heydər Əliyevin Azərbaycan
xalqı qarşısında tarixi xidmətlərindən danışaraq, onun ölkəni dağılmaqdan qoruduğunu,
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasına nail olduğunu, dövlət quruculuğunu həyata keçirdiyini bildirib. O, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ilk dövrlərdən başlayaraq
müdrik dövlət rəhbəri kimi gördüyü işlərdən
söz açıb. Ümummilli liderin Azərbaycanın
müstəqilliyinin ilk illərində yenidən respublikaya rəhbərlik etdiyi dönəmdə ölkədə daxili sabitliyi təmin etdiyini bildirib. Ziyad Səmədzadə
Heydər Əliyevin bütün sahələrdə, o cümlədən
sosial-iqtisadi sahədə gördüyü işlərdən söz
açaraq, Ulu Öndərin “Bizim ən böyük xoşbəxtliyimiz müstəqilliyimizdir!” sözlərini xatırladıb.
Ümummilli liderin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycanın dünyanı, qitələri birləşdirən ən mühüm nəqliyyat layihələrini həyata
keçirdiyini bildirən akademik nəhəng iqtisadi
layihələrin Heydər Əliyevin müdrik və düşünülmüş siyasəti sayəsində reallaşdırıldığını bildirib.
Ümummilli liderin Azərbaycan dövlətini dünyaya tanıtdığını, bütün beynəlxalq tribunalar-
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da Azərbaycan həqiqətlərini bəyan etdiyini
vurğulayıb. O, Heydər Əliyevin güclü ordu və
iqtisadiyyat yaratdığını, ölkə iqtisadiyyatının
gücləndirilərək sosial problemlərin həllinə
yönəldildiyini, ölkədə güclü ordu quruculuğu
həyata keçirildiyini deyib. Bu siyasətin layiqli
davamçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə ölkəmizin dinamik inkişaf etdiyini vurğulayan Ziyad Səmədzadə məhz Ulu Öndərin
uzaqgörən siyasəti sayəsində Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti ilə şanlı
Azərbaycan ordusunun işğalda olan torpaqları azad etdiyini diqqətə çatdırıb.
Ziyad Səmədzadə ulu öndər Heydər Əliyevin Dövlət Gömrük Komitəsinin qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində gördüyü işlərə toxunaraq, Gömrük
Akademiyasının tələbələrinə bu böyük şəxsiyyətin zəngin həyat və fəaliyyətini dərindən
mənimsəməyi, hər zaman milli maraqları üstün tutmağı tövsiyə edib.
Tədbirdə ümummilli liderin 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanın nəbzi ilə
döyünən ürək!” adlı ədəbi-musiqili kompozisiya təqdim edilib. Kompozisiyada Akademiyanın tələbələrinin, o cümlədən xor qrupunun ifasında Ulu Öndərə həsr olunmuş şeirlər
və mahnılar səsləndirilib.
07.05.2021
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“Azərbaycanın
nəbzi ilə döyünən ürək!”
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının tələbələri Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanın
nəbzi ilə döyünən ürək!” adlı ədəbi-musiqili
kompozisiya təqdim ediblər.
Kompozisiyada Akademiyanın tələbələrinin,
o cümlədən xor qrupunun ifasında Ulu Öndərə
həsr olunmuş şeirlər və mahnılar səsləndirilib.
07.05.2021
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Gömrük Akademiyasında
növbəti onlayn təlimlərin
qiymətləndirmə
mərhələsi keçirilib

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında Dövlət Gömrük Komitəsi sisteminə daxil
olan gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri üçün
30 mart 2021-ci il tarixdən 07 may 2021-ci il
tarixədək onlayn formada təşkil olunmuş ixtisasartırma təlimləri başa çatıb. Onlayn təlimlərdə iştirak edən gömrük xidməti əməkdaşlarının biliklərinin qiymətləndirilməsi karantin
rejiminin şərtləri gözlənilməklə Akademiyada ənənəvi formada keçirilib. Ümumilikdə, 54
gömrük xidməti əməkdaşı qiymətləndirmədə
iştirak edib.
Qiymətləndirmədən öncə Akademiya rəisi,
gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov təlim iştirakçıları ilə onlayn formatda görüşüb. Akademiya rəisi dinləyiciləri salamlayaraq
bildirib ki, Akademiyada üçüncü ildir ki, fərqli
məzmun və keyfiyyətdə təlimlər təşkil olunur.
O, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük
xidməti general-polkovniki Səfər Mehdiyevin bilavasitə təşəbbüsü ilə gömrük xidməti
əməkdaşlarının peşəkar inkişafının həyata keçirilməsi, daha mükəmməl, keyfiyyətli, bu günün tələblərinə uyğun gələn bacarıqlara sahib

olan gömrük xidməti əməkdaşlarının hazırlanması istiqamətində aparılan strategiya çərçivəsində Gömrük Akademiyasında geniş fəaliyyət
planının həyata keçirildiyini deyib. Akademiya
rəisi qeyd edib ki, bütövlükdə gömrük xidməti
əməkdaşlarının peşə hazırlığının artırılması ilə
bağlı Akademiyada çoxsaylı təlim modulları,
təlim məzmunları və strategiyaları mövcuddur. Gömrük xidmətinin daim inkişafda olan
bir sahə olduğunu deyən Qulu Novruzov bütün dünyada gömrük xidmətinin mahiyyətinin
çox böyük sürətlə dəyişilməsi zərurətini qeyd
edib. O, bildirib ki, gömrük xidmətində texnologiyaların, texniki nəzarət vasitələrinin, elektron rəqəmsallaşmanın həyata keçirilməsi bu
intensivliyi daha da artırmış, mahiyyətini daha
da dəyişmiş olur.
“Gömrük xidməti əməkdaşlarının peşəkar
inkişafının, hazırlığının təkmilləşməsi baxımından bizim əsas missiyamız ondan ibarətdir ki,
gömrük xidməti əməkdaşlarına bu gün lazım
olan ən zəruri bacarıqları, bilikləri verək. Aparılan islahatlar, qəbul olunan yeni proqramlar,
müxtəlif sənədlər, texniki sxemlər, metodikalar
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mütəmadi olaraq yenilənən bir normativ tənzimləyici bazadır. Gömrük xidməti əməkdaşları peşəkar olmaq istəyirlərsə, onlara tapşırılan vəzifə funksiyalarını uğurla yerinə yetirmək
niyyətindədirlərsə, bu günkü gömrük xidməti
əməkdaşı ömürboyu təhsil prosesinin iştirakçısı olmalıdır” – deyə Akademiya rəisi vurğulayıb.
Qulu Novruzov dinləyicilərə uğurlar arzulayaraq təlimlərdə əldə etdikləri biliklərin
xidməti fəaliyyətdə onlara gərəkli olacağına
ümid etdiyini bildirib.
Sonra təlim iştirakçılarının biliklərinin yekun qiymətləndirilməsi keçirilib.
Qeyd edək ki, imtahandan öncə təlim iştirakçıları Akademiyanın imtahan sisteminə
daxil olmaq, sualların necə cavablandırılması
və digər məsələlərlə bağlı məlumatlandırılıblar.
08.05.2021
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Gömrük Akademiyasında “Heydər Əliyev
və Azərbaycan gömrüyü” adlı konfrans keçirilib
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş Tələbə Gənclər Təşkilatının (TGT) “Heydər Əliyev və Azərbaycan gömrüyü” adlı konfransı keçirilib.
Akademiyanın Elmi işlər üzrə rəis müavini, iqtisad elmləri doktoru, professor Cəmilə
Namazovanın sədrliyi ilə keçirilən konfransda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
(UNEC) professoru, iqtisad elmləri doktoru,
Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) İdarə heyətinin
üzvü Elnur Sadıqov, Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) Gömrük Tariflərinin tənzimlənməsi,
gömrük tarifləri və tarif təsnifatının tətbiqi şöbəsinin böyük inspektoru Fuad Məmmədov,
Akademiyanın əməkdaşları, tələbələri, o cümlədən TGT üzvləri iştirak ediblər.
Videokonfrans formatında keçirilən tədbiri
giriş sözü ilə açan Cəmilə Namazova Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
zəngin həyat yolundan və çoxşaxəli fəaliyyətindən, Azərbaycanın inkişafı və dövlət quruculuğunun gücləndirilməsi istiqamətində misilsiz
tarixi xidmətlərindən danışıb.
Konfransda çıxış edən Elnur Sadıqov ümummilli lider Heydər Əliyevin uğurlu uzaqgörən
siyasəti nəticəsində Azərbaycanın dünyanın inkişaf edən, beynəlxalq miqyasda gün-gündən
nüfuzu artan dövlətə çevrildiyini, yeni iqtisadi
uğurlara, layihələrə imza atdığını qeyd edib. O,
görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin dövlət

quruculuğu, daxili və xarici siyasət istiqamətindəki fəaliyyəti ilə bağlı danışaraq qeyd edib ki,
ulu öndər Heydər Əliyev ölkə iqtisadiyyatını dirçəldib, Azərbaycanı tənəzzül etmiş dövlətdən
inkişaf edən ölkəyə çevirib. Ümummilli liderin
respublikanın inkişafına hesablanmış uğurlu,
böyük layihələrin, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin qurulmasında rolu, müxtəlif sahələri əhatə
edən geniş spektrli fəaliyyətindən söz açıb. Ulu
Öndərin proqram strategiyasının Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirildiyini deyib.
DGK Gömrük Tariflərinin tənzimlənməsi,
gömrük tarifləri və tarif təsnifatının tətbiqi şöbəsinin böyük inspektoru Fuad Məmmədov
Ulu Öndər tərəfindən əsası qoyulan və həyata
keçirilən çoxşaxəli dövlət quruculuğu siyasəti
nəticəsində qısa müddət ərzində ölkədə iqtisadi, sosial, təhsil, səhiyyə, ordu quruculuğu və
bu kimi bütün sahələr üzrə inkişafa nail olunduğunu deyib. Ümummilli liderin gömrük xidmətinin qurulmasında verdiyi töhfələr, gömrük
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sisteminin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsində rolundan söz açaraq, gömrük
xidmətini Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
atributlarından biri kimi səciyyələndirdiyini
diqqətə çatdırırb. Azərbaycan gömrük xidmətinin formalaşmasında Heydər Əliyevin rolundan danışıb.
Tədbirdə vurğulanıb ki, Azərbaycanın
müstəqil dövlət kimi mövcudluğunun qorunub saxlanılması, Azərbaycanda ayrı-ayrı
sahələrin inkişafında Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasət, strategiya, Azərbaycanın
inkişafı və tərəqqisi ilə bağlı fikirləri, ideyaları
onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir.
“Hüquqşünaslıq” ixtisasının 301-ci qrup
tələbələri Ayişə Qocayeva “Gömrük quruculuğunun banisi Heydər Əliyev”, Ramazan Əsgərxanov “Xalqın xilaskarının gömrük siyasəti”,
Sübhan Qarayev “Heydər Əliyevin gömrük siyasətinin xronoloji təhlili”, 392-ci qrup tələbəsi
Aygün Məhərrəmli “Heydər Əliyevin gömrük
siyasətinin inkişafında rolu”, 380-ci qrup tələbələri Cəbrayıl Məmmədzadə “Heydər Əliyev
və gömrük orqanlarının fiskal siyasəti”, Lamiyə Nəsirova “Gömrük sahəsində Heydər
Əliyev siyasəti”, “İqtisadiyyat” ixtisasının 270-ci
qrup tələbəsi Orxan Yusifov “Heydər Əliyev və
hüquq mühafizə orqanları”, “Beynəlxalq ticarət
və logistika” ixtisasının 401-ci qrup tələbələri
Ləman Vəkilova “Heydər Əliyevin hakimiyyəti boyunca gömrük sahəsindəki nailiyyətləri”,
Hafiz Rəhimov “Gömrük xidmətinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu” mövzusunda məruzə
ilə çıxış ediblər.
08.05.2021
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Gömrük Akademiyası
və Baş Prokurorluğun
Elm-Tədris Mərkəzi birgə
təlimlərə başladı
Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin
peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmək məqsədilə 17-22 may tarixlərində
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük
Komitəsinin Akademiyasının və Azərbaycan
Respublikası Baş Prokurorluğunun Elm-Tədris
Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Gömrük işi
sahəsində aşkar edilmiş cinayətlərin rəsmiləşdirilməsi xüsusiyyətləri və bu növ cinayətlər
üzrə ibtidai araşdırma aparılmasının aktual
aspektləri” mövzusunda onlayn birgə təlimlər
keçirilir.
Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzinin
rəisi Mübariz Əhmədov təlimi giriş sözü ilə
açaraq, Mərkəzlə Gömrük Akademiyası arasında yaranmış səmərəli və işgüzar münasibətlər, qarşılıqlı faydalı və ikitərəfli əməkdaşlığın
genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlər
barədə məlumat verib. Bildirilib ki, hazırki birgə təlimlərə prokurorluğun və gömrük orqanlarının peşəkar, təcrübəli əməkdaşları təlimçi
qismində cəlb edilmiş və bu tədbir gömrük
orqanlarının təhqiqat və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində xidmət aparan əməkdaşları
üçün peşə hazırlığının daha da yüksəldilməsi
istiqamətində olduqca faydalı olacaqdır.
Gömrük Akademiyasının rəisi, gömrük xid-
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məti general-mayoru Qulu Novruzov hər iki
qurumun əməkdaşlarının peşəkar hazırlığının
vacibliyini qeyd edərək, Akademiyada peşəkar
bacarıqların aşılanmasına və formalaşmasına
xidmət edən təlimlərin təşkil olunduğunu deyib. Akademiya rəisi Gömrük Akademiyasının
Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi ilə keçirilən ilk tədbiri olduğunu qeyd edərək, pandemiya ilə əlaqədar olaraq təlimlərin onlayn
formatda keçirildiyini bildirib.
Dövlət Gömrük Komitəsi və Baş Prokurorluq
arasındakı əməkdaşlıqdan söz açan Akademiya rəisi iki qurumun çox faydalı və səmərəli
əməkdaşlıq platformasının qurulduğunu deyib. Bu platformanın tədris sahəsində hər iki
qurumun təlim tədris mərkəzlərində, hər iki
qurumun əməkdaşlarının peşəkar hazırlığının
həyata keçirilməsinə məsul olan qurumların
əməkdaşlığı çərçivəsində də inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini nəzərə çatdırıb.

Qulu Novruzov gələcəkdə
həm birgə təlim məzmunlarının
hazırlanması, həm də təlim prosesinin səmərəli həyata keçirilməsi ilə bağlı uğurlu əməkdaşlıq
formatı qurulacağına ümid etdiyini deyib.
Akademiya rəisi təlimdə iştirak edən prokurorluq və gömrük
əməkdaşlarına, həmçinin hər iki
qurumun təlimçi qismində cəlb
olunan əməkdaşlarına uğurlar
arzulayıb.
Təlimlərə cəlb olunan əməkdaşlara dərslər müəyyən edilmiş onlayn platforma üzərindən
müvafiq cədvəl üzrə keçirilir.
Tədris proqramı Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi və Gömrük Akademiyası tərəfindən
birgə hazırlanıb.
Təlimlər “Əməliyyat-axtarış tədbirləri və metodları, onların elmi- nəzəri, hüquqi əsasları,
praktiki məsələləri və bəzi problemləri”, “Aşkar
edilmiş hüquqpozma faktları üzrə foto və videoçəkilişdən istifadəyə dair qanunvericilikdən
irəli gələn tələblər”, “Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin təşkili və keçirilməsi ilə bağlı sənədlər,
onlara verilən tələblər və nəticələrinin sənədləşdirilməsi”, “Aşkar edilmiş hüquqpozma
faktları üzrə videoçəkilişdən istifadə metodikası” “Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələrinin cinayət mühakimə icraatında və digər
istiqamətlərdə istifadə edilməsi” və digər mövzuları əhatə edən mühazirələr, mühazirə-təqdimatlar və praktiki məşğələlərdən ibarətdir.
17.05.2021
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Gömrük Akademiyasının
tələbələri Türkiyəli
mütəxəssislərlə
növbəti vebinarda
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Tələbə Gənclər Təşkilatının (TGT) nəzdində fəaliyyət göstərən
Hüquq Klubunun təşkilatçılığı ilə mayın
9-da Türkiyəli mütəxəssislərlə növbəti
vebinar keçirilib. Vebinarda Akademiyanın “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə təhsil
alan tələbələri iştirak ediblər.
Tədbirdə Türkiyədən təqaüddə olan
hakim Suat Türkay “Cəza mühakiməsi”
mövzusu üzrə, vəkil Devrim Nur Qayabalı isə “Dəniz ticarəti hüququnda xarici siyasət” mövzusunda çıxış ediblər. İnteraktiv müzakirələrin sonunda məruzəçilər
tələbələrin suallarını cavablandırıblar.
Qeyd edək ki, TGT nəzdində fəaliyyət
göstərən Hüquq Klubunun təşkilatçılığı
ilə mayın 1-2-də “Hukuk Konqresi-2021”
vebinarı keçirilib. Vebinarın ilk günündə Türkiyənin BG Hüquq Bürosunun
sahibi vəkil Begüm Gürel “Sosial media
hüququ” mövzusu üzrə, 2 may tarixində isə Türkiyənin Mərmərə Universiteti
Hüquq fakültəsinin professoru Talat Canbolat “İş qəzası və peşə xəstəlikləri” mövzusunda çıxış ediblər.
16.05.2021
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Gömrük Akademiyasında
ixtisasartırma təlimləri keçirilir

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 17 may-30 iyun tarixlərində Dövlət Gömrük
Komitəsi sisteminə daxil olan gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri üçün onlayn formada
ixtisasartırma təlimləri keçirilir. Təlimlərdə 60
nəfər gömrük əməkdaşı iştirak edir.
Qeyd edək ki, bununla yanaşı, gömrük
orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşəkarlıq
səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmək
məqsədilə, 17-22 may tarixlərində Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin
Akademiyasının və Azərbaycan Respublikası
Baş Prokurorluğunun Elm-Tədris Mərkəzinin
birgə təşkilatçılığı ilə “Gömrük işi sahəsində
aşkar edilmiş cinayətlərin rəsmiləşdirilməsi
xüsusiyyətləri və bu növ cinayətlər üzrə ibtidai araşdırma aparılmasının aktual aspektləri”
mövzusunda onlayn təlim başlayıb.

Həmçinin, Akademiyada X-Ray təsvirlərinin
analizinə dair təhlükəsizlik sistemləri ilə bağlı
“RENFUL” şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən
“Təlimçilərin təlimi” kursu və operator kursları
başlayıb.17-19 may tarixlərində keçirilən “Təlimçilərin təlimi” kursu, 20-21 may və 24-26 may
tarixlərində keçiriləcək operator kursları Akademiyada xüsusi karantin rejiminin şərtləri
nəzərə alınmaqla ənənəvi formada təşkil olunub.
Bundan əlavə, sərhəddə xidmət aparan
gömrük əməkdaşlarının xarici dil biliklərinin
artırılması məqsədilə, gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrinin əməkdaşları üçün 20 may
tarixindən 18 iyun tarixədək “İşgüzar ingilis dili
bacarıqlarının artırılması” mövzusunda onlayn
formada təlim keçiriləcək.
18.05.2021
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Gömrük Akademiyasında “RENFUL”
şirkətinin mütəxəssisləri təlimlər keçirlər
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında X-Ray təsvirlərinin analizinə dair təhlükəsizlik
sistemləri ilə bağlı “RENFUL” şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən “Təlimçilərin təlimi” kursu və
operator kursları başlayıb.
17-19 may tarixlərində keçirilən “Təlimçilərin
təlimi” kursu, 20-21 may və 24-26 may tarixlərində keçiriləcək operator kursları Akademiyada
xüsusi karantin rejiminin şərtləri nəzərə alınmaqla ənənəvi formada təşkil olunub.
Gömrük Akademiyasının rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov təlim iştirakçıları və “RENFUL” şirkətinin nümayəndələri
ilə görüşüb.
Qulu Novruzov qonaqları və təlim iştirakçılarını salamlayaraq, onları Akademiyada görməkdən məmnun olduğunu bildirib. Pandemiya
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səbəbi ilə 2020-ci ilin mart ayından etibarən
bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da
xüsusi karantin rejimi tətbiq olunduğunu və
onlayn tədrisə keçildiyini deyən Akademiya rəisi
gömrük əməkdaşları üçün təlimlərin də ənənəvi formatda müvəqqəti olaraq dayandırıldığını
və 2020-ci ilin dekabrından onlayn formatda
davam etdirildiyini qeyd edib.
Akademiyanın onlayn tədrislə bağlı kifayət
qədər zəngin təcrübəsi olduğunu vurğulayan
Qulu Novruzov Azərbaycan ali təhsil müəssisələri içərisində distant dərsləri yüksək səviyyədə təşkil edən, tələbələrin dərs davamiyyətinin yüksək olduğu iki ali məktəbdən birinin
Gömrük Akademiyası olduğunu deyib. Akademiyadakı ixtisas proqramları haqda danışan
Qulu Novruzov hazırda dörd bakalavriat, iki ma-
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gistratura proqramı üzrə ixtisaslı kadrların hazırlandığını vurğulayıb. Akademiyada son illərdə
görülən işlərə, 2018-ci ildən başlayaraq ümumilikdə DGK-da aparılan islahatlara toxunan Akademiya rəisi bu inkişafın Prezident İlham Əliyev
tərəfindən aparılan uğurlu siyasətin tərkib hissəsi olduğunu diqqətə çatdırıb. O, 44 günlük
Vətən müharibəsində Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusunun xalqımıza qələbə sevinci
yaşatdığını deyib.
Akademiya rəisi təlimdə iştirak edən gömrük
əməkdaşlarına uğurlar arzulayıb.
“RENFUL” şirkətinin Məhsul dəstəyi və tətbiqi üzrə mütəxəssisi İvan Rodrigez proqram
haqqında məlumat verərək, şəxsi təcrübəsindən çıxış etdiyini deyib. O, proqramdan istifadənin nəticəsinin müsbət olduğunu bildirərək,
gömrük əməkdaşlarının məmnun qalacaqlarına əminliyini diqqətə çatdırıb.
Şirkətin məsləhətçisi və Biznesin inkişafı üzrə
koordinatoru Vilayət Məmmədov sözügedən
proqramın 72 ölkədə istifadə olunduğunu bildirib. O, proqramın gömrük sistemində fəaliyyətin qurulmasında bütün ölkələrdə müsbət nəticələr verdiyini qeyd edib.
Görüşdən sonra “Təlimçilərin təlimi” kursu
başlayıb.
Qeyd edək ki, bununla yanaşı, gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşəkarlıq səviyyəsinin
yüksəldilməsini təmin etmək məqsədilə, 17-22
may tarixlərində Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının
və Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Elm-Tədris Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı
ilə “Gömrük işi sahəsində aşkar edilmiş cinayətlərin rəsmiləşdirilməsi xüsusiyyətləri və bu növ
cinayətlər üzrə ibtidai araşdırma aparılmasının

aktual aspektləri” mövzusunda onlayn təlim
başlayıb.
Həmçinin, 17 may-30 iyun tarixlərində Akademiyada Dövlət Gömrük Komitəsi sisteminə
daxil olan gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri
üçün onlayn formada ixtisasartırma təlimləri
keçirilir.
Bundan əlavə, sərhəddə xidmət aparan
gömrük əməkdaşlarının xarici dil biliklərinin
artırılması məqsədilə, gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrinin əməkdaşları üçün 20 may
tarixindən 18 iyun tarixədək “İşgüzar ingilis dili
bacarıqlarının artırılması” mövzusunda onlayn
formada təlim keçiriləcək.
18.05.2021
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Gömrük Akademiyasında “Təlimçilərin təlimi” başa çatıb

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında X-Ray təsvirlərinin analizinə dair təhlükəsizlik sistemləri ilə bağlı “RENFUL” şirkətinin
mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən “Təlimçilərin təlimi” kursu başa çatıb.
Kursu uğurla bitirən iştirakçılara sertifikatlar
təqdim olunub.
Gömrük Akademiyasının rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov təlim
iştirakçılarını təbrik edib. “RENFUL” şirkətinin
nümayəndələrinə təşəkkür edən Akademiya
rəisi təlimin iştirakçılar üçün faydalı və gələcək
fəaliyyətlərində səmərəli olacağına əminliyini
ifadə edib.
Sonda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub.
Xatırladaq ki, X-Ray təsvirlərinin analizinə
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dair təhlükəsizlik sistemləri ilə bağlı “RENFUL
şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən “Təlimçilərin təlimi” kursu xüsusi karantin rejiminin
şərtləri nəzərə alınmaqla Akademiyada ənənəvi formada 17-19 may tarixlərində keçirilib. 2021 may və 24-26 may tarixlərində isə operator
kursları keçiriləcək.
Eyni zamanda, sərhəddə xidmət aparan
gömrük əməkdaşlarının xarici dil biliklərinin
artırılması məqsədilə gömrük sərhəd buraxılış
məntəqələrinin əməkdaşları üçün “İşgüzar ingilis dili bacarıqlarının artırılması” mövzusunda
Akademiyada 20 may tarixindən 18 iyun tarixədək onlayn formada təlim başlayır.
Bununla yanaşı, gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmək məqsədilə, 17-22 may
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tarixlərində Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının və Baş Prokurorluğun Elm-Tədris
Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Gömrük işi
sahəsində aşkar edilmiş cinayətlərin rəsmiləşdirilməsi xüsusiyyətləri və bu növ cinayətlər
üzrə ibtidai araşdırma aparılmasının aktual as-

pektləri” mövzusunda onlayn təlim, 17 may-30
iyun tarixlərində Dövlət Gömrük Komitəsi sisteminə daxil olan gömrük orqanlarının vəzifəli
şəxsləri üçün onlayn formada ixtisasartırma təlimləri davam edir.
19.05.2021

Gömrük Akademiyasında
operator kursları başlayıb
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında X-Ray
təsvirlərinin analizinə dair təhlükəsizlik sistemləri ilə bağlı “RENFUL” şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən
operator kursları başlayıb.
Kurslar xüsusi karantin rejiminin şərtləri nəzərə alınmaqla, Akademiyada ənənəvi formada 20-21 may və 2426 may tarixlərində keçiriləcək.
Bununla yanaşı, Akademiyada X-Ray təsvirlərinin
analizinə dair təhlükəsizlik sistemləri ilə bağlı “RENFUL
şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən “Təlimçilərin təlimi”
kursu xüsusi karantin rejiminin şərtləri nəzərə alınmaqla
ənənəvi formada 17-19 may tarixlərində keçirilib.
20.05.2021
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Gömrük Akademiyası Özbəkistanın
gömrük əməkdaşları, magistrant və kursantları
üçün növbəti mühazirələr təşkil edib

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında Özbəkistanın Daşkənd Gömrük
İnstitutunun (DGİ) kursantları, magistrantları və Özbəkistan Respublikası gömrük xidmətinin əməkdaşları üçün onlayn
formatda növbəti distant mühazirələr təşkil edilib.
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DGİ-nin müraciəti əsasında təşkil olunan mühazirələrdə azərbaycanlı
mütəxəssislər gömrük ekspertizası laboratoriyalarının fəaliyyətinin təşkili sahəsində təcrübələrini özbəkistanlı həmkarları
ilə bölüşüblər. Bu sahəyə aid ilk mühazirələr gömrük orqanlarının fəaliyyətində
gömrük ekspertizasının təkmilləşdirilməsi məsələlərinə həsr olunub.
Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK)
Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsinin
rəisi, gömrük xidməti polkovniki Təyyar
İbrahimov tədbirin əvvəlində özbəkistanlı dinləyiciləri salamlayaraq, iki ölkənin
gömrük orqanlarının strukturları arasında
yaradılan belə əlaqələrin ekspert laboratoriyalarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün vacibliyini qeyd edib.
Özbəkistan Respublikası DGK-nin rəhbərliyi adından tədbir iştirakçılarını Qeyri-tarif tənzimlənməsi və gömrük ekspertizası idarəsinin rəis müavini, gömrük
xidməti mayoru Otabek Hasanov salamlayıb.
DGK-nin Mərkəzi Gömrük Ekspertizası
İdarəsinin Dərman vasitələrinin, baytarlıq, heyvandarlıq və bitkiçilik mallarının
ekspertizası şöbəsinin baş eksperti, gömrük xidməti mayoru Nurlanə Məmmədli
özbəkistanlı dinləyicilərə gömrük ittifaqı
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ölkələrinin arasında ekspert-tədqiqat fəaliyyətində vahid bazanın rolu, Texnoloji
və mexaniki avadanlıqların ekspertizası
şöbəsinin baş eksperti, gömrük xidməti
baş leytenantı Günay Yusifova isə gömrük
ekspertizasında texniki təminat və qarşılıqlı fəaliyyət haqqında ətraflı məlumat
verib və sualları cavablandırıblar. Həmçinin sözügedən idarənin gömrük ekspertizası laboratoriyalarının işinə həsr olunmuş
videofilm nümayiş etdirilib.
Daşkənd Gömrük İnstitutunun Kadrların yenidən hazırlanması və ixtisasının
artırılması fakültəsinin “Xüsusi fənlər” kafedrasının rəisi, texnika elmləri doktoru,
gömrük xidməti polkovniki Lola Pulatovanın “Gömrük nəzarəti zamanı malların
təhlükəsizliyi məsələlərin həllində gömrük ekspertizasının rolu və əhəmiyyəti”
mövzusunda məruzəsi də təqdim olunub.
Cari il ərzində azərbaycanlı mütəxəssislər tərəfindən özbəkistanlı dinləyicilərə
gömrük orqanlarının fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid məsələlərə həsr olunacaq daha bir neçə distant mühazirələrin
təqdim olunacağı planlaşdırılıb.
Qeyd edək ki, bu mühazirələr Özbəkistan Respublikasının Dövlət Gömrük
Komitəsinin Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciə-

ti əsasında, hər iki ölkənin hökumətləri
arasında 27 may 1996-cı il tarixində imzalanmış “Gömrük işlərində əməkdaşlıq və
qarşılıqlı yardım haqqında Razılaşma”ya
müvafiq olaraq keçirilir.
20.05.2021
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Gömrük Akademiyası “Sağlam və təhlükəsiz
əmək şəraitinin yaradılması” müsabiqəsinin qalibi olub
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası tərəfindən “Sağlam və təhlükəsiz
əmək şəraitinin yaradılması üzrə ilin ən yaxşı
müəssisəsi” devizi altında keçirilən Respublika
baxış-müsabiqəsinin qalibi olub.
Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə Dövlət
Gömrük Komitəsinin Akademiyasının rəisi,
gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov, Azərbaycan Gömrük İşçiləri Həmkarlar
İttifaqı Birliyinin sədri Səfər İbrahimov və digər
rəsmi şəxslər, həmçinin Akademiya əməkdaşları iştirak ediblər.
Qulu Novruzov Akademiyanın qalib seçilməsinin qürurverici olduğunu bildirərək, bunu
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növbəti uğur kimi dəyərləndirib. O, bildirib ki,
bu qalibiyyət həm də bir məsuliyyətdir. Qulu
Novruzov Akademiyada daim, o cümlədən
pandemiya dövründə əməkdaşlar üçün sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması
üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirildiyini
qeyd edib. 2018-ci ildən Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən aparılan intensiv islahatlardan söz açan Akademiya rəisi son illər Akademiyada görülən işlərə nəzər salaraq, əldə
olunan uğurların islahatların tərkib hissəsi kimi
aparılan işin nəticəsi olduğunu vurğulayıb.
Qulu Novruzov pandemiya dövrü ilə əlaqədar Akademiyada onlayn tədrisin yüksək səviyyədə təşkilindən danışıb. O, ixtisaslar haqqında
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söz açaraq, həmçinin gömrük xidməti əməkdaşları üçün təlimlərin təşkilinə də toxunub.
Akademiya tələbələrinin gələcəkdə əmək bazarında rəqabətə davam gətirəcək səriştəli,
təcrübəli mütəxəssislər kimi yetişdirildiyini deyib.
Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan
Ordusunun apardığı İkinci Qarabağ müharibəsində əldə olunmuş qələbə və bu Vətən müharibəsində xüsusilə gənclərin rəşadətindən

danışaraq Akademiya rəisi tələbələrin savad və
biliklə yanaşi, həm də vətənpərvər ruhda tərbiyəsinin zəruriliyini qeyd edib, Akademiyada
bu istiqamətə hər zaman xüsusi diqqət yetirildiyini deyib.
Qulu Novruzov Akademiyanın keyfiyyətin
idarə edilməsi üzrə beynəlxalq İSO standartlarının tətbiq olunması üçün beynəlxalq keyfiyyət standartını əldə etdiyini bildirib. O, bu
sahədə Türk Standartları İnstitutu ilə Akademiyanın əməkdaşlığına nəzər salaraq, görülən
işləri diqqətə çatdırıb.
Gömrük İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Birliyinin sədri Səfər İbrahimov dövlətin siyasətində vətəndaşların rifahı ilə yanaşı, sağlamlığına
diqqətin mühüm yer tutduğunu bildirərək, bu
işdə təmsil etdiyi Birliyin fəal iştirak etdiyini deyib. O, Akademiyada əməyin mühafizəsi, təminatı, əmək şəraitinə, təhlükəsizlik qaydalarının
tədrisinə, tətbiqinə və təlimatlandırmaya qayğının yüksək səviyyədə olduğunu bildirib. Səfər
İbrahimov Akademiyanın respublika üzrə 1700
müəssisə içərisindən seçilərək, 37 qalib müəssisədən biri, həmçinin gömrük orqanları arasında ilk olduğunu deyib.
Səfər İbrahimov sağlam və təhlükəsiz əmək
şəraitinin yaradılmasına görə Akademiya rəhbərliyinə təşəkkür edib. Birliyin sədri Akademiyanın kollektivinin liderliyi əldən verməmək
üçün əmək şəraitinin yeni tələblərə uyğun olaraq mütəmadi yaxşılaşdırılmasına səy göstərəcəyinə inamını ifadə edib.
Tədbirin sonunda Fəxri diplom və xatirə hədiyyəsi təqdim olunub.
21.05.2021
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
və Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi arasında
əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası və
Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi arasında
əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsi (DGK) arasında peşə hazırlığı və tədrisin
təşkili sahəsində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
genişləndirilməsi, mövcud əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində
mühüm tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
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Bu tədbirlərin davamı olaraq, 21 may 2021-ci il
tarixdə DGK Akademiyasının rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Baş Prokurorluğun
Elm-Tədris Mərkəzində olub.
Tədbir çərçivəsində qonaqlar Baş Prokurorluğun yeni inzibati binalar kompleksi, Vətən
müharibəsinə həsr olunmuş tarixi-memorial
qalereya, tədris auditoriyaları və iclas zalları, kitabxana, kriminalistika və istintaq otaqları ilə tanış
olublar.

may 2021

Daha sonra Akademiyanın rəisi Qulu Novruzovun və DGK-nin Əməliyyat və İstintaq Baş
İdarəsinin rəisinin birinci müavini Güloğlan
Muradlının rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzinin
rəisi Mübariz Əhmədovun, Ədliyyə, gömrük və
vergi orqanlarının istintaq, təhqiqat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət idarəsinin rəisi Ceyhun Kazımovun, Mətbuat xidmətinin rəhbəri Günay Səlimzadənin,
Baş prokurorun xüsusi tapşırıqlar üzrə böyük
köməkçisi Tural Aslanovun, Elm-Tədris Mərkəzinin şöbə rəisi Talıb Cəfərovun iştirakı ilə qarşılıqlı
əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə edilib, peşə
hazırlığının təşkil edilməsi sahəsində səylərin
birləşdirilməsi qərara alınıb.
Bildirilib ki, iki qurum arasında səmərəli
əməkdaşlığın təzahürü olaraq, gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşəkarlıq səviyyəsinin
yüksəldilməsini təmin etmək məqsədilə hazırda Akademiyanın və Elm-Tədris Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Gömrük işi sahəsində aşkar
edilmiş cinayətlərin rəsmiləşdirilməsi xüsusiyyətləri və bu növ cinayətlər üzrə ibtidai araşdır-

ma aparılmasının aktual aspektləri” mövzusunda onlayn birgə təlimlər uğurla həyata keçirilir.
Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında məşvərətçi orqan olan
Elmi-Məsləhət Şurasının fəaliyyətində Dövlət
Gömrük Komitəsi Akademiyasının nümayəndəsi Şahin Hüseynovun səmərəli fəaliyyəti xüsusi olaraq qeyd edilib.
Görüşün nəticələrinə uyğun olaraq, Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzinin rəisi Mübariz Əhmədovun və Dövlət Gömrük Komitəsi
Akademiyasının rəisi Qulu Novruzovun iştirakı
ilə Mərkəz və Akademiya arasında əməkdaşlıq
haqqında Anlaşma memorandumu imzalanıb.
Memorandum prokurorluq və gömrük
orqanları əməkdaşlarının bilik səviyyələrinin və
peşə hazırlıqlarının yüksəldilməsi üçün birgə
tədris tədbirlərinin təşkil edilməsi, tərəflərin fəaliyyət sahələrinə aid innovativ layihələrin işlənib
hazırlanması, təlim və treninq materiallarının
mübadiləsi, müxtəlif aktual mövzular üzrə birgə
elmi-nəzəri və praktiki tədqiqatların aparılması və
sair məsələlər üzrə geniş əməkdaşlığı əhatə edir.
21.05.2021
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Gömrük Akademiyası Avropa
İttifaqının TOPCOP layihəsinə qoşulub
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası Avropa
İttifaqının (Aİ) Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində icra etdiyi
“Mütəşəkkil Cinayətkarlığa qarşı Təlim və Əməliyyat
Tərəfdaşlığı” (TOPCOP) layihəsinə tərəfdaş kimi qəbul
edilib. Ölkənin milli və iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında gömrük orqanlarının rolunu və onların
kadr potensialının gücləndirilməsinin vacibliyini nəzərə
alaraq, Akademiya gömrük sahəsində təlim-tədris qurumu olaraq üzvlüyü əldə edib.
Bu fəaliyyət çərçivəsində Akademiya əlaqələndirici qurum kimi Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq
strukturları üçün zəruri təlim ehtiyaclarlının müəyyənləşdirilməsi, təlimlərin əlaqələndirilməsi və müvafiq
gömrük xidməti orqanlarının təlimlərə cəlb edilməsini
həyata keçirəcək.
Layihə mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində müxtəlif vəzifələr və fəaliyyətlər icra edən
hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının (sərhəd və gömrük işçiləri, prokurorlar və hakimlər daxil
olmaqla hüquq-mühafizə orqanlarının) bilik və bacarıqlarının artırılması və sərhədlərarası cinayətkarlıqla
mübarizə məqsədilə beynəlxalq və Aİ ilə əməkdaşlıq
imkanlarının genişləndirilməsini əhatə edir. Layihənin
xüsusi məqsədlərinə hüquq-mühafizə təlim-tədrisi ilə
hüquq-mühafizə əməliyyat tədbirləri arasında balanslı
əlaqəni təmin etmək üçün analitik və kadr potensialının gücləndirilməsi üzrə əlaqələndirici şəbəkələrin yaradılması, müəyyənləşdirilmiş ehtiyac və ortaq cəhətlərə əsaslanaraq regional və spesifik hədəfli təlimlərin
təşkili üçün təlim ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi daxildir.
Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş olduğu, Aİ
Hüquq Mühafizə Tədrisi Agentliyi (CEPOL) və Aİ Hüquq
Mühafizə Əməkdaşlığı Agentliyi (Europol) tərəfindən
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində həyata keçirilən, Aİ Avropa
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Qonşuluq Aləti (ENI) tərəfindən maliyyələşdirilən TOPCOP layihəsi 2020-2023-cü illəri əhatə edir.
Sərhədlərarası mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin hüquq-mühafizə
orqanlarının təlimlər və əlaqədar tədbirlər vasitəsilə
potensialının gücləndirilməsini hədəfləyən layihədə
hüquq-mühafizə orqanlarının təlim-tədris qurumları
üçün nəzərdə tutulan təlimlər komponenti də mövcuddur. Təlim qurumları ilə müvafiq əməliyyat orqanları arasında qarşılıqlı əlaqənin təşviqi yolu ilə müxtəlif tematik sahələrdə, kəmiyyət və dərəcələrdə təlim
ehtiyaclarının müəyyənləşdirilərək hədəf əsaslı təlim
portfellərinin yaradılması və buna uyğun olaraq qarışıq
həm e-learning və ənənəvi üsullarla qarışıq konsept
əsasında təlimlərin CEPOL tərəfindən benefisiar qurumlar üçün həyata keçirilməsi bu komponentə daxildir.
Layihənin Azərbaycanda milli əlaqələndirici qurumu Daxili İşlər Nazirliyidir (DİN). Layihə çərçivəsində
bundan əvvəl həyata keçirilmiş bəzi tədbirlərdə Azərbaycan tərəfindən Dövlət Sərhəd Xidməti, Ədliyyə Nazirliyi, o cümlədən Ədliyyə Akademiyası və DİN Polis
Akademiyası iştirak edib.
Hazırda layihədə Azərbaycan tərəfindən iştirak
edən təlim-tədris qurumları Gömrük Akademiyası və
DİN Polis Akademiyasıdır. Hər iki Akademiyada TOPCOP layihəsi çərçivəsində kadr potensialının gücləndirilməsi üzrə əlaqələndirici şəxslər təyin olunub.
Gömrük Akademiyası layihə çərçivəsində Azərbaycanda gömrük xidməti orqanları üçün tədbirlər həyata
keçirəcək. Bu da sərhədlərarası mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədə ölkənin gömrük orqanlarının
kadr potensialının gücləndirilməsi və peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə önəmli töhfə verəcək.
24.05.2021

may 2021

Gömrük Akademiyasında “Vətən mənə oğul desə...”
layihəsi çərçivəsində növbəti görüş keçirilib
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
Vətən müharibəsində iştirak etmiş media nümayəndələri və gömrük xidməti əməkdaşları
ilə silsilə görüşlər nəzərdə tutan “Vətən mənə
oğul desə...” layihəsi çərçivəsində bir qrup jurnalistlə tələbələrin növbəti onlayn görüşünü
təşkil edib.
Görüşdə II Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan media nümayəndələri - ARB TV-nin
əməkdaşı Mail Əsgərov, Oxu.az xəbər portalının müxbiri Aqşin Kərimov, habelə II Qarabağ
müharibəsinin iştirakçısı, Dövlət Gömrük Komitəsi Cənub Ərazi Baş İdarəsinin Biləsuvar
postunun inspektoru, baş leytenant Vasif Əliyev, həmçinin Akademiyanın rəhbərliyi, əməkdaş və tələbələri iştirak ediblər.
Tədbirin əvvəlində Azərbaycanın azadlığı,
ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda canından keçən bütün şəhidlərin ruhu bir
dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Gömrük Akademiyasının rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov açılış
nitqi ilə çıxış edərək tədbir iştirakçılarını salamlayıb. Akademiya tərəfindən artıq ikinci belə
bir görüşün təşkil olunduğunu deyən Qulu
Novruzov sözügedən layihənin və görüşün
mahiyyətindən söz açıb. Media nümayəndələri tərəfindən Qarabağ həqiqətlərinin, Vətən
müharibəsinin gerçəkliklərinin yayılmasının
vacib olduğuna diqqət çəkən Akademiya rəisi,
bununla yanaşı, gənclərin milli ruhda böyüməsinin, Vətənə, torpağa, dövlətə və dövlətçiliyə
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sevgi hissi ilə tərbiyə olunmasının zəruri olduğunu qeyd edib. Eyni zamanda, Azərbaycanın
inkişafı, gələcək tərəqqisi, ölkəmizin dünya birliyində daha da güclü, özünə layiq yer tutması
üçün bu Qələbənin əhəmiyyətini vurğulayan
Qulu Novruzov Azərbaycanın illər ərzində 20
faiz ərazisinin işğal altında olmasına və ayrı-ayrı
güclərin ədalətsiz, qərəzli münasibətinə baxmayaraq, kifayət qədər ciddi bir inkişaf yolu
keçdiyini diqqətə çatdırıb. Azərbaycan xalqının
Qarabağın işğalı ilə heç zaman barışmadığını
və bu yükü öz üzərindən götürmək üçün hazır olduğunu deyən Akademiya rəisi 44 günlük Vətən müharibəsində Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti ilə
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun tarixi missiyanın öhdəsindən uğurla gəldiyini vurğulayıb.
O, bu missiyanın yerinə yetirilməsində Azərbaycan ordusu ilə yanaşı, Azərbaycan gəncliyinin öz sözünü dediyini, gənclərin bütövlükdə
həm milli birliyin, həm döyüş ruhunun təmin
olunmasında mühüm rol oynadığını bildirib.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan
dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsində misilsiz xidmətlərinə toxunaraq, eyni zamanda, bu
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kursun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi inkişaf və siyasi kurs strategiyası nəticəsində Azərbaycanın nəinki regionda, həm də dünyada söz sahibi olan ölkələrdən
birinə çevrildiyini vurğulayıb.
II Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, Dövlət
Gömrük Komitəsi Cənub Ərazi Baş İdarəsinin
Biləsuvar postunun inspektoru, baş leytenant
Vasif Əliyev hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi
Vətənə olan borcunu ödəmək üçün cəbhəyə
yollandığını bildirib. 2020-ci il sentyabr ayının
27-dən Füzuli istiqamətində ön xəttə vuruşaraq, ağır yaralanan qazi-gömrükçü öz döyüş
yolu haqqında məlumat verib. Vasif Əliyev bildirib ki, hər bir vətəndaş kimi o da Vətənə öz
borcunu verməkdən qürur duyur. O, tələbələrə
gələcəkdə akademik səviyyədə təhsillərini davam etdirib yaxşı peşəkar mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərməyi arzulayıb.
II Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, ARB TVnin əməkdaşı Mail Əsgərov 44 günlük Vətən
müharibəsində dövlət-xalq birliyindən danışaraq Azərbaycanda yaşayan bütün etnik qrupların, kimliyindən, peşəsindən asılı olmayaraq,
hamının cəbhədə çiyin çiyinə döyüşdüyünü

may 2021

bildirib. Öz döyüş yolundan danışan jurnalist
qazanılan qələbənin dəmir yumruq kimi birləşərək, Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyev başda olmaqla əldə olunduğunu vurğulayıb. O, Gömrük Akademiyasının tələbələrinə
gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatının güclənməsinə, Azərbaycanın dünyada tanınmasına,
Azərbaycanın xeyrinə, ölkəmizin maraqlarını
müdafiə edəcək işlərin görülməsində iştiraka
səsləyib.
II Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, Oxu.
az xəbər portalının müxbiri Aqşin Kərimov da
öz döyüş yolundan danışıb. 44 günlük Vətən
müharibəsinin Azərbaycan xalqının üzərinə
ümumi bir missiya qoyduğunu deyən jurnalist bu missiyanı cəmiyyətin bütün nümayəndələrinin birgə yerinə yetirdiyini qeyd edib. Ali
Baş Komandanın qətiyyəti, siyasi iradəsi, ordunun gücünün bu amalın özünü doğrultması
üçün çox böyük önəm kəsb etdiyini bildirib.
Aqşin Kərimov 30 illik nisgilin qələbə sevinci
ilə əvəzlənməsində əsgər olaraq öz iştirakından məmnunluq duyduğunu bildirib. Gömrük
Akademiyasının tələbələrinə gələcəyin yüksək
ixtisaslı mütəxəssisləri olmalarını arzulayıb.

Tədbirdə iştirak edən media nümayəndələri Akademiya rəhbərliyinə layihə çərçivəsində
qazi jurnalistlərlə görüşlərin keçirilməsinə görə
minnətdarlıq ifadə ediblər. Gənclərin vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasında belə layihələrin
vacibliyi qeyd olunub.
Sonda çıxış edən Akademiya tələbələri tədbirin təşkilinə görə təşəkkür edərək, şəhidlərin
ruhu qarşısında gəncliyin böyük bir mənəvi
borcu olduğunu vurğulayıblar.
Qeyd edək ki, Akademiyanın İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin təşəbbüsü ilə reallaşan
“Vətən mənə oğul desə...” adlı layihə çərçivəsində gənclərin milli vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi, Vətənə məhəbbət, torpağa, dövlətinə xidmətin aşılanması məqsədilə Gömrük
Akademiyasının tələbələrinin I Qarabağ müharibəsində, həmçinin II Qarabağ müharibəsində 44 günlük döyüşlərdə iştirak etmiş, qələmini silaha çevirərək döyüşmüş jurnalistlərlə,
o cümlədən gömrük xidməti əməkdaşları ilə
silsilə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
26.05.2021
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Gömrük Akademiyasında “RENFUL”
şirkətinin keçirdiyi operator kursları başa çatıb
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında X-Ray təsvirlərinin analizinə dair təhlükəsizlik sistemləri ilə bağlı “RENFUL” şirkətinin
mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən operator
kursları başa çatıb. Kursları uğurla başa vuran
dinləyicilərə sertifikatlar təqdim olunub. Ümumilikdə, 16 nəfər gömrük xidməti əməkdaşı
sertifikatla təltif olunub.
Tədbirdə çıxış edən Akademiyanın rəisi,
gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov təlimçiləri və dinləyiciləri salamlayaraq,
Akademiyanın fəaliyyət istiqamətlərindən birinin gömrük xidməti əməkdaşlarının peşəkar hazırlığı olduğunu deyib. Sürətlə dəyişən
dünyada, texnologiyaların sürətli inkişafının
tətbiq olunduğu dövrün tələblərinə uyğun
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olaraq, texniki nəzarət vasitələrində çalışan
əməkdaşların ixtisasının artırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Texniki nəzarət vasitələrində
çalışan əməkdaşlarına peşə bacarıqlarının aşılanması ilə bağlı Akademiyada bir sıra təlimlərin keçirildiyini diqqətə çatdıran Akademiya
rəisi Akademiyada sözügedən təlimlərin tədris
proqramları və modullarının mövcud olduğunu deyib. “RENFUL” şirkətinin mütəxəssisləri
olan təlimçilərə təşəkkür edən Qulu Novruzov
beynəlxalq əməkdaşlığın Akademiya üçün prioritet olduğunu qeyd edib. Akademiyanın hər
zaman ən qabaqcıl yenilikləri öyrənib tətbiq
etməkdə maraqlı olduğunu vurğulayıb.
Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılma-
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sı Baş İdarəsinin Gömrük Əməliyyatlarının
Tənzimlənməsi İdarəsinin rəisi Anar Məmmədov və Komitənin İnsan Resursları İdarəsinin
rəis müavini Həsən Tağıyev gömrük xidməti
əməkdaşlarının yeni texnologiyaların imkanlarından istifadə etmələrinin vacib olduqlarını
bildiriblər. Onlar təlim iştirakçılarını təbrik edib,
uğurlar arzulayıblar.
“RENFUL” şirkətinin təlimçiləri - İvan Rodrigez, Vilayət Məmmədov və Dmitri Strilets
yaradılan şəraitə görə Akademiya rəhbərliyinə
təşəkkür ediblər. Keçirilən təlimlərdə dinləyicilərin qazandıqları bilik və bacarıqları gələcəkdə onlara öz fəaliyyətlərində tətbiq etməyə im-

kan verəcəyinə inam ifadə ediblər.
Qeyd edək ki, X-Ray təsvirlərinin analizinə
dair təhlükəsizlik sistemləri ilə bağlı “RENFUL
şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən 20-21 may
və 24-26 may tarixlərində keçirilən operator
kursları Akademiyada xüsusi karantin rejiminin şərtləri nəzərə alınmaqla ənənəvi formada
təşkil olunub.
Bununla yanaşı, Akademiyada X-Ray təsvirlərinin analizinə dair təhlükəsizlik sistemləri ilə
bağlı “RENFUL şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən “Təlimçilərin təlimi” kursu xüsusi karantin rejiminin şərtləri nəzərə alınmaqla ənənəvi
formada 17-19 may tarixlərində keçirilib.
26.05.2021
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Gömrük
Akademiyasında
Respublika Gününə
həsr olunmuş
tədbir keçirilib
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında 28 May - Respublika Gününə həsr olunmuş
tədbir keçirilib. Tədbirdə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin Mətbuat tarixi və
ideoloji iş metodları kafedrasının professoru, tarix elmləri doktoru Nəsiman Yaqublu, Akademiyanın rəhbərliyi, əməkdaşları və tələbələr iştirak
ediblər.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət
himni səsləndirilib.
Öncə Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi, ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda canından keçən bütün şəhidlərin ruhu bir
dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Giriş sözü ilə tədbiri açan Akademiyanın rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov 28 May - Respublika gününün fərqli bir
dəyər daşıyan əlamətdar tarixi gün olduğunu
bildirib. Azərbaycan xalqının öz dövlətini yaratmaq nəsib olmuş xalqlardan biri olduğunu
deyən Qulu Novruzov 103 il öncə müstəqil dövlətin gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə
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yaradılmasından danışıb, bu hadisənin çox böyük tarixi əhəmiyyətini vurğulayıb. Akademiya
rəisi Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin keşməkeşli yolundan, azadlıq, müstəqillik uğrunda
aparılan mübarizədən danışaraq, cümhuriyyətin XX əsrin 90-cı illərində yenidən bərpa olunduğunu deyib. Müasir Azərbaycan dövləti yenidən müstəqilliyə qovuşduqdan sonrakı dövrdə
Azərbaycanı ictimai-siyasi burulğanlar içərisində öz müstəqilliyini itirmək, parçalanmaq təhlükəsindən 1993-cü ildə Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin xilas etdiyini
qeyd edib. O, məhz həmin dövrdən sonra Azərbaycan dövlətçiliyinin formalaşması, dövlətin
siyasi kursunun müəyyənləşdirildiyini diqqətə
çatdırıb. Əsrlər boyu Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü haqqında söz açan Akademiya rəisi Qarabağ münaqişəsinin tarixi aspektlərinə toxunub.
2020-ci il sentyabrın 27-də Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun gücü ilə tarixi

may 2021

zəfər əldə edildiyini deyib. Müstəqilliyin qorunub saxlanmasının daha böyük missiya olduğunu deyən Qulu Novruzov 44 günlük Vətən
müharibəsndə bütövlükdə Azərbaycan xalqının sıx birləşərək qələbəyə nail olduğunu və bu
sevinci yaşadığını deyib. Akademiya rəisi Azərbaycan gəncliyinin bu prosesdə iştirakını xüsusi
vurğulayıb. O, Respublika gününün bu il daha
fərqli əhval-ruhiyyədə keçirildiyini deyərək bütün tədbir iştirakçılarına öz təbriklərini çatdırıb.
BDU-nun professoru, tarix elmləri doktoru
Nəsiman Yaqublu 28 mayın tarixmizin ən böyük bir hadisəsi olduğunu deyərək bu günün
çox böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirib. O, bu
il Respublika gününün qalib əhval-ruhiyyədə
qeyd edildiyini vurğulayıb. Cümhuriyyətin tarixinə nəzər salan Nəsiman Yaqublu ilk dəfə 28
may 1918-ci ildə Azərbaycanda hüquqi əsaslarla,
demokratik prinsiplərə əsaslanan dövlətin qurulduğunu diqqətə çatdırıb. Cümhuriyyətin ilk
rəsmi sənədinin “İstiqlal bəyannaməsi” olduğunu deyən araşdırmaçı alim bu günün Azərbaycan tarixində istiqlal günü kimi adlandırıldığını
deyib. O, cəmi 23 ay ömür sürən Azərbaycan
Xalq Cümhuryyətinin qısa müddətdə böyük

uğurlar və qalibiyyətlər əldə etdiyini deyib, həmin dövrdə qəbul olunmuş sənədlərdən söz
açıb. Bütün Şərqdə ilk dəfə olaraq parlamentli müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılması,
Azərbaycanda qadınlara səs hüququ verilməsi, o cümlədən milli ordu, milli pul, milli bank,
demokratıya, azad seçkilər, beynəlxalq əlaqələr
sahəsində ciddi işlərin görüldüyünü diqqətə
çatdırıb. Nəsiman Yaqublu beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycanın istiqlalının tanınmasının təmin edildiyini bildirib. Cümhuriyyətin
qurucularının fəaliyyətindən söz açaraq, onların
hər birinin zəngin və maraqlı həyat yolunun olduğunu bildirib. O, Vətən müharibəsində xalqımızın qalibiyyət ruhunun oyandığını, işğal altında olan torpaqların azadlığı uğrunda 44 günlük
müharibə nəticəsində əldə edilən şanlı qələbədə irsi ənənələrin olduğunu deyib.
Tədbirdə 28 May - Respublika Gününə həsr
edilmiş video çarx nümayiş olunub. Akademiyanın tələbələri Respublika gününə həsr olunmuş
ədəbi-musiqili kompozisiya təqdim ediblər,
həmçinin tələbələrin ifasında şeirlər, o cümlədən xor qrupunun ifasında “Azərbaycan” mahnısı səsləndirilib.
27.05.2021
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Gömrük Akademiyası Türkiyənin
Altınbaş Universiteti ilə memorandum imzaladı
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası ilə
Türkiyənin Altınbaş Universiteti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandumu Altınbaş Universitetinin rektoru professor
Dr. Çağrı Erhan və Gömrük Akademiyasının
rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu
Novruzov imzalayıblar.
İmzalanmadan öncə tərəflər arasında görüş
keçirilib. Görüşdə Altınbaş Universiteti Biznesin
idarə edilməsi fakültəsinin dekanı Ali Argun Ka-
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racabey, beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri
Nur Eradlı, Akademiyanın rəhbərliyi, akademik
heyət üzvləri və əməkdaşlar iştirak ediblər.
Gömrük Akademiyasının rəisi Qulu Novruzov Akademiyanın fəaliyyət istiqamətləri, tədris
prosesi, bakalavriat və magistratura ixtisasları
barədə ətraflı məlumat verib. O, Akademiya
üçün beynəlxalq əməkdaşlığın prioritet olduğunu bildirərək, gələcək əməkdaşlıq imkanları
haqqında danışıb.

may 2021

Rektor professor Dr. Çağrı Erhan öz növbəsində, təmsil etdiyi ali məktəb barədə məlumat verərək, Altınbaş Universitetinin beynəlxalq əlaqələrindən söz açıb. Təmsil etdiyi ali
təhsil müəssisəsinin strateji hədəfləri barədə
danışan rektor bu istiqamətdə Azərbaycanla
əməkdaşlığa xüsusi önəm verdiklərini qeyd
edib.
Görüşdə universitetlərarası müştərək proqramların həyata keçirilməsi, tələbə mübadiləsi və digər əməkdaşlıq imkanları, o cümlədən
distant təhsil sahəsində təcrübə mübadiləsi,
onlayn birgə konfrans, seminar və tədbirlərin
təşkili müzakirə olunub.

Müzakirələrdən sonra iki ali təhsil qurumu
arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb.
Memoranduma əsasən, iki universitet arasında birgə konfransların keçirilməsi, tədqiqat
işlərinin aparılması, tələbə və akademik heyətin mübadiləsi, beynəlxalq layihələr çərçivəsində tərəfdaşlıq və s. nəzərdə tutulub.
Sonra qonaqlar Akademiyada yaradılan şərait və infrastrukturla tanış olublar.
27.05.2021

85

2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyasının tələbələri
beynəlxalq müsabiqənin qalibi oldular
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının “Gömrük işi” ixtisası
üzrə 1-ci kurs magistrantı Nuranə
Axundzadə və “İqtisadiyyat” ixtisası
üzrə 4-cü kurs tələbəsi Orxan Yusifov
Rusiya Gömrük Akademiyası tərəfindən təşkil edilmiş “Ümumdünya
Gömrük Təşkilatı (ÜGT) Moskva Beynəlxalq Modeli”nin (MIM WCO) 4-cü
sessiyasında iştirak edərək onlayn
formatda keçirilmiş beynəlxalq müsabiqənin qalibləri seçiliblər. Tədbirdə 25-dən artıq ölkədən 50-yə yaxın
nümayəndə və tələbə iştirak edib.
Gömrük sahəsində müxtəlif xarici ekspertlərin, alimlərin və ali təhsil
qurumlarının əməkdaşlarının iştirak
etdiyi beynəlxalq elmi-praktiki tədbir
və onun çərçivəsində təşkil edilmiş
tələbə müsabiqəsinin qalibi olaraq
Nuranə Axundzadə və Orxan Yusifov
“Ən yaxşı təqdimat” nominasiyasında beynəlxalq sertifikatlarla təltif olunublar.
Tədbirin plenar iclasında müxtəlif ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin rektorlarının, o cümlədən Gömrük
Akademiyasının rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzovun tədbir iştirakçılarına və tələbələrə
video- müraciəti təqdim edilib. Qulu Novruzov Akademiyanın bu əlamətdar təşəbbüsə qoşularaq Covid-19la bağlı pandemiya şərtləri nəzərə alınmaqla onlayn
keçirilən tədbirdə tələbələrin iştirakından məmnun
olduğunu deyib. O, tədbirin elmi-praktiki əhəmiyyətindən danışıb. Akademiya haqda məlumat verən Qulu
Novruzov Akademiyanın Beynəlxalq Gömrük Universitetləri Şəbəkəsinin (INCU), Sankt Peterburqda yerləşən
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ITMO Universitetinin “i-Customs”
konfransının və digər tərəfdaş qurumlarla birlikdə keçirilmiş müxtəlif
beynəlxalq tədbirlərinin fəal iştirakçısı və onların bəzilərinin təşkilatçısı
olduğunu bildirib.
Akademiyanın tələbələri müsabiqənin “Gömrük orqanlarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi” işçi qrupunda “Azərbaycan Respublikasında
gömrük islahatları” adlı təqdimatla
çıxış ediblər. Təqdimatlarda “Yaşıl
dəhliz”, “Səlahiyyətli iqtisadi operatorlar təsisatının rolu” kimi mövzulara toxunulub. Akademiyanın təmsilçiləri Azərbaycanda gömrük siyasəti,
gömrük xidmətinin aktual çağırışları,
yenilikləri və gömrük sahəsində həyata keçirilmiş əsas islahatlarla bağlı
sualları cavablandırıblar.
Qeyd edək ki, Rusiya Gömrük
Akademiyası tərəfindən təşkil edilmiş “Ümumdünya
Gömrük Təşkilatı (ÜGT) Moskva Beynəlxalq Modeli” şəbəkəsi gömrük işi və beynəlxalq gömrük əməkdaşlığı
sahəsində bilik və bacarıqlarını artıran gənclərin elmi və
peşəkar inkişafı üçün innovativ beynəlxalq platformadır.
Platformanın məqsədi müxtəlif gömrük orqanlarının
təcrübəsindən istifadə edərək ölkə iqtisadiyyatında dövlət gömrük idarələrinin və inteqrativ birliklərin səmərəliliyinin artırılması üçün yenilikçi həll yollarının təşviq
edilməsini dəstəkləmək, gömrük idarələrinin qabaqcıl
dünya təcrübələrini mənimsəməyə və peşə fəaliyyətində tətbiq etməyə hazır olan gənc mütəxəssislərin peşəkar bacarıqlarının yaradılması və inkişafıdır.
31.05.2021

iyun 2021

Gömrük Akademiyasında yaz semestrinin
imtahan sessiyası əyani formada keçiriləcək

Dövlət
Gömrük
Komitəsinin
Akademiyasında
2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin imtahan sessiyasının əyani formada keçirilməsi qərara alınıb. Akademiyada imtahanların təşkili müddətində “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” publik hüquqi şəxs tərəfindən
hazırlanmış “İmtahanlar zamanı koronavirus infeksiyasının (COVİD-19) profilaktikasına dair metodiki göstərişlər”ə
və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci
il 10 sentyabr tarixli 332 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və
təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti Qaydaları”na
tam riayət olunacaq.
Yarana biləcək suallara aydınlıq gətirilməsi məqsədilə
Akademiya rəhbərliyinin tələbə və valideynlərlə görüşü keçirilib.
Görüşdə Akademiyanın rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov bildirib ki, Gömrük Akademiyası 2020-ci ilin mart ayının əvvəlindən etibarən ölkədə ali
təhsil müəssisələri arasında ən tez və tam onlayn tədrisi
təşkil edən ali təhsil müəssisəsidir. Onun sözlərinə görə,
tədris səmərəli və effektiv təşkil edilib. Qiymətləndrmə prosesindən söz açan Akademiya rəisi bu prosesin təşkilindən
danışaraq tələbələrin biliklərinin obyektiv qiymətləndirilməsi üçün görülən işləri diqqətə çatdırıb. Qulu Novruzov

ölkəmizdə koronavirus pandemiyası ilə mübarizə sahəsində görülən tədbirlər nəticəsində epidemioloji vəziyyətin
yaxşılaşması, bu sahədəki müsbət dinamika sayəsində imtahanların ənənəvi təşkilinin mümkünlüyünü, həmçinin
tədrisin və imtahanların təşkilində ənənəvi və distant formaların müqayisəsi zamanı birmənalı olaraq əyani formanın üstünlüklərinin olmasını nəzərə alaraq, Akademiyada
imtahanların əyani formada təşkil ediləcəyini vurğulayıb.
Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsinin rəisi Araz Aslanlı imtahanların əyani təşkili prosesi ilə bağlı geniş məlumat verib, bununla bağlı detalları tələbələrin diqqətinə
çatdırıb. O, tələbələrə qaydaların yazılı şəkildə ünvanlandığını da bildirib. Şöbə rəisi deyib ki, imtahan prosesinin
bütün detalları ilə bağlı onlayn təhsil və imtahanlar zamanı
tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş güzəştlər (onlayn təhsilin məhdudiyyətlərini nəzərə alaraq materialların həcminin azaldılması, qiymətləndirmə ilə bağlı yanaşma və s.)
qüvvədə qalacaq. Eyni zamanda, pandemiya ilə əlaqədar
olaraq xüsusi karantin rejimi dövründə onlayn tədrisə cəlb
olunmuş, Akademiyada ənənəvi qaydada təşkil edilən imtahanlarda iştirak etməmiş 1-ci kurs tələbələri üçün öncədən imtahan simulyasiyası təşkil ediləcək.
Görüşdə tələbələr və onların valideynlərinin fikirləri dinlənilib, suallar cavablandırılıb.
02.06.2021
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Gömrük Akademiyasında birinci kurs
tələbələri üçün imtahan simulyasiyası təşkil edilib
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında pandemiya ilə əlaqədar olaraq xüsusi
karantin rejimi dövründə onlayn tədrisə cəlb
olunmuş, Akademiyada ənənəvi qaydada təşkil edilən imtahanlarda iştirak etməmiş 1-ci
kurs tələbələri üçün imtahan simulyasiyası
təşkil edilib. Belə ki, Gömrük Akademiyasında
2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin imtahan sessiyasının əyani formada keçirilməsi
qərara alınıb. Ölkəmizdə koronavirus pandemiyası ilə mübarizə sahəsində görülən tədbirlər nəticəsində epidemioloji vəziyyətin yaxşılaşması, bu sahədəki müsbət dinamika sayəsində
imtahanların ənənəvi təşkilinin mümkünlüyü,
həmçinin tədrisin və imtahanların təşkilində
ənənəvi və distant formaların müqayisəsi zamanı birmənalı olaraq əyani formanın üstünlüklərinin olması nəzərə alınaraq, Akademiyada imtahanlar əyani formada təşkil ediləcək.
İmtahanların təşkili müddətində xüsusi karantin rejiminin tələblərinə tam riayət olunacaq.
İmtahan prosesinin bütün detalları ilə bağlı onlayn təhsil və imtahanlar zamanı tələbələr
üçün nəzərdə tutulmuş güzəştlər (onlayn təhsilin məhdudiyyətlərini nəzərə alaraq materialların həcminin azaldılması, qiymətləndirmə ilə
bağlı yanaşma və s.) qüvvədə qalacaq.
Xatırladaq ki, 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin imtahan sessiyasının əyani formada
keçirilməsi qərarı ilə bağlı yarana biləcək suallara aydınlıq gətirilməsi məqsədilə bu günlərdə Akademiya rəhbərliyinin tələbə və valideynlərlə görüşü keçirilib.
04.06.2021

iyun 2021

Gömrük Akademiyasında
yaz semestrinin imtahan sessiyası başlayıb
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında
2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin imtahan
sessiyası keçirilir. Akademiyada imtahanlar əyani
formada təşkil olunub. İmtahanların təşkili müddətində “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi”
(TƏBİB) publik hüquqi şəxs tərəfindən hazırlanmış
“İmtahanlar zamanı koronavirus infeksiyasının (COVİD-19) profilaktikasına dair metodiki göstərişlər”ə və
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020ci il 10 sentyabr tarixli 332 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti Qaydaları”na tam riayət olunur.
Qeyd edək ki, imtahan prosesinin bütün detalları ilə bağlı onlayn təhsil və imtahanlar zamanı

tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş güzəştlər (onlayn
təhsilin məhdudiyyətlərini nəzərə alaraq materialların həcminin azaldılması, qiymətləndirmə ilə bağlı
yanaşma və s.) öz qüvvəsində qalır.
Xatırladaq ki, 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin imtahan sessiyasının əyani formada keçirilməsi
qərarı ilə bağlı yarana biləcək suallara aydınlıq gətirilməsi məqsədilə bu günlərdə Akademiya rəhbərliyinin tələbə və valideynlərlə görüşü keçirilib.
Bununla yanaşı, pandemiya ilə əlaqədar olaraq
xüsusi karantin rejimi dövründə onlayn tədrisə cəlb
olunmuş, Akademiyada ənənəvi qaydada təşkil
edilən imtahanlarda iştirak etməmiş 1-ci kurs tələbələri üçün iyunun 4-də imtahan simulyasiyası da
təşkil edilib.
07.06.2021
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2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyasına
“Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi” standartı üzrə
beynəlxalq sertifikat təqdim olundu
90

iyun 2021

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasına təhsildə və idarəetmədə keyfiyyət
standartının yüksəldilməsi ilə bağlı növbəti uğura imza ataraq əldə etdiyi “Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi” standartı üzrə beynəlxalq sertifikat təqdim olundu.
Türk Standartları İnstitutu tərəfindən
2021-ci ilin yanvar ayında bütün strukturlarda aparılan audit nəticəsində Akademiyanın “Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi” standartı üzrə beynəlxalq standartın tələblərini
tam olaraq ödədiyi müəyyən edilib və prosesin yekununda Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası “Keyfiyyəti İdarəetmə
Sistemi” standartı üzrə beynəlxalq TS EN
ISO 9001:2015 sertifikatına layiq görülüb.
Beynəlxalq sertifikatın təqdim olunması ilə bağlı keçirilən tədbirdə Akademiyanın rəisi Qulu Novruzov bu münasibətlə
kollektivi təbrik edib. O, Türk Standartları
İnstitutunun Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə əməkdaşlıqdan söz açaraq bu
əməkdaşlığın davam etdiriləcəyini bildirib.
Akademiya rəisi deyib ki, Türk Standartları
İnstitutu tərəfindən “Keyfiyyəti İdarəetmə
Sistemi” standartı üzrə beynəlxalq TS EN
ISO 9001:2015 sertifikatına layiq görülən
Gömrük Akademiyası Azərbaycanda bu
statusu alan 3-cü ali təhsil müəssisəsidir.
Gömrük Akademiyası kadr hazırlığında
keyfiyyət standartının yüksəldilməsi üçün
ali təhsil sahəsində dünyada mövcud olan
ən qabaqcıl təlim texnologiyaları və in-

novasiyaların tətbiqini başlıca hədəf kimi
müəyyənləşdirib.
Türk Standartları İnstitutunun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Gülhan
Yüzereroğlu Akademiyanın bu sahədə gördüyü işləri yüksək qiymətləndirib, ikitərəfli
əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edib.
Qeyd edək ki, iki il öncə Akademiya ilə
Türk Standartları İnstitutu arasında Akademiyada beynəlxalq standartlar sisteminin qurulması, beynəlxalq təhsil məkanına
inteqrasiya, təhsil sahəsində beynəlxalq layihələrə qoşulma, təhsilin keyfiyyəti, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikasının
təmin olunması sahələrində fəaliyyətin
ISO (International Organization for Standardization) standartlarının tələblərinə uyğun səviyyədə təşkil olunması məqsədilə
müqavilə imzalanıb. Müqavilə çərçivəsində Akademiyada Beynəlxalq Standartlar
Sisteminin tətbiqi, təhsilin və idarəetmənin ISO standartlarının tələblərinə uyğun
səviyyədə təşkil edilməsi məqsədilə struktur bölmələrin əməkdaşları üçün təlimlər
keçirilib. Türk Standartları İnstitutunun
baş katibinin müşaviri, TS EN ISO 9001 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi üzrə baş auditor Arif Qani tərəfindən aparılan təlimləri
uğurla başa vuran Akademiya əməkdaşlarına müvafiq sertifikatlar verilib.
09.06.2021
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2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyasının
rəisi “Enactus” komandası
ilə görüşüb
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov Akademiyanın “Enactus”
komandası ilə görüşüb. O, komandanı “Enactus Azərbaycan” proqramı çərçivəsində
Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun
maliyyə dəstəyi və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları Ittifaqının (ATGTİ) tərəfdaşlığı
ilə 17-18 aprel 2021-ci il tarixlərində 18 universitet arasında keçirilən “Enactus Azərbaycan
Yaz Məktəbi”nin daxilində təşkil olunan onlayn milli çempionat üçün hazırladığı “KhariSell” layihəsi ilə 2-ci yeri qazanması müna-
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sibətilə təbrik edib. Tələbələrə Akademiyanı
yaxşı təmsil etdikləri üçün təşəkkür edib və
uğurlar arzulayıb.
Qeyd edək ki, Gömrük Akademiyasının
komandası “KhariSell” adını xarıbülbüldən
bəhrələnərək götürüb. Məqsəd qalib ölkənin vətəndaşı olaraq milli, mədəni sərvətlərin
təbliği və tanıdılmasıdır. Layihə çərçivəsində
Qarabağdan olan yaradıcı qadınlara xalça
toxumaq öyrədiləcək və onların əl işlərinin
satışı təşkil olunacaq. Bununla da, Qarabağ
xalçalarının həm ölkədaxili, həm də xaricə
satışı təşkil olunacaq ki, bu da mədəniyyətimizin təbliğinə imkan verəcək.
09.06.2021

iyun 2021

Gömrük Akademiyasında yeni ixtisas açılıb

Dövlət Gömrük Komitəsinin
Akademiyasında 2021/2022-ci
tədris ili üçün bakalavriat səviyyəsinə yeni ixtisas - “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası
üzrə tələbə qəbulu həyata keçiriləcək. I ixtisas qrupu üzrə
qəbul aparılacaq ixtisasa 20
yer nəzərdə tutulur. Bununla
da, Akademiyada bakalavriat
səviyyəsində tələbə qəbulu
aparılan ixtisasların sayı beş
olacaq.
Beləliklə, Akademiyada I
ixtisas qrupu üzrə “İnformasiya təhlükəsizliyi”, “İnformasiya
texnologiyaları”, II ixtisas qrupu üzrə “İqtisadiyyat”, “Beynəlxalq ticarət və logistika”, III
ixtisas qrupu üzrə isə “Hüquqşünaslıq” ixtisasına qəbul həyata keçiriləcək.
Bununla yanaşı, Akademiyada 2021/2022-ci tədris ili
üzrə magistratura səviyyəsinə
qəbul “Gömrük işi” və “Beynəlxalq iqtisadi hüquq” ixtisaslaşmaları üzrə həyata keçiriləcək.
10.06.2021
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2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyası
Milli Qurtuluş Gününə
həsr olunmuş
kompozisiya
təqdim edib

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
15 iyun - Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş
onlayn video kompozisiya təqdim edib.
Onlayn kompozisiyada öncə Milli Qurtuluş
Gününə həsr olunmuş videoçarx nümayiş olunub.
Kompozisiyada 15 iyun 1993-cü ildə Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin
xalqın tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkəmizi parçalanmaqdan qoruması,
müasir müstəqil Azərbaycanın memarı,
Ulu öndər, böyük dövlət xadimi, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixindəki əvəzolunmaz rolu və onun tarixdəki
silinməz yeri bir daha vurğulanıb.
Bildirilib ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasıyla ölkə vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən xilas oldu.
Azərbaycan müstəqil, demokratik, hüquqi
və dünyəvi dövlət kimi inkişaf etməyə başladı. Xalqımızın bütövlüyü, həmrəyliyi, milli birliyi təmin edildi. Azərbaycanın dünya
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birliyinə inteqrasiyası başlandı. Qeyd olunub
ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü il
iyunun 15 də hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan
dövlətçilik tariximizin şanlı səhifəsini təşkil edir.
Kompozisiyanın sonunda “İqtisadiyyat”
ixtisası üzrə 2-ci kurs 292-ci qrup tələbəsi Afaq
Abdullayevanın ifasında
“Azərbaycan” şeiri
təqdim olunub. Akademiyanın xor qrupu “Can
Azərbaycan” mahnısını ifa edib.
14.06.2021

iyun 2021

Gömrük Akademiyasının
“Nə? Harada? Nə zaman?”
komandası ilk üçlükdə
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyi, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları
İttifaqı və Bakı Gənclər Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə tələbələr arasında 15 iyun - Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş “Nə? Harada? Nə
zaman?” intellektual oyunu keçirilib.
Gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili,
intellektual inkişafının təmin olunması və potensialının artırılması məqsədi ilə həyata keçirilən layihədə Bakının 11 ali və orta ixtisas təhsili
müəssisəsindən olan komandalar iştirak edib.
Tədbirin açılış mərasimində Ulu Öndər Heydər Əliyevin keçdiyi şərəfli ömür yolundan,
onun Azərbaycan gəncliyinin hərtərəfli inkişafı üçün göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğıdan,
gənclərin intellektual səviyyələrinin yüksəldilməsi və vətənpərvər ruhda tərbiyə olunması
sahəsində görülən işlərdən söz açılıb.
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının komandası 3-cü yeri qazanıb və mükafatlandırılıb.
16.06.2021
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2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyası BMT Akademik
İmpakt təşəbbüsünə üzv seçildi

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Akademik
İmpakt təşəbbüsünə üzv seçilib.
2010-cu ildə yaradılmış BMT Akademik İmpakt (UNAI) təşəbbüsü 147 ölkədən 1400 üzv
qurumu birləşdirən, dünyada təhsil və tədqiqat
sektorlarında çalışan 25 milyondan artıq insanı
əhatə edən qlobal şəbəkədir.
Təşəbbüsün əsas məqsədi BMT Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) lokal, regional
və qlobal miqyaslı ali təhsil, elmi araşdırmalar,
tələbə fəaliyyətləri, müxtəlif tərəfdaşlıqlar və
layihələr vasitəsilə dəstəklənməsidir. Bunun
üçün UNAI müxtəlif sahələrdə fəaliyyətləri təşviq edir.
Akademiyanın UNAI üzvlüyü 4-cü DİM olan
“təhsilin keyfiyyəti”nin yüksəldilməsidir. Akademiya xüsusən, Ali təhsildə potensialın gücləndirilməsi, hər kəs üçün təhsil və ali təhsilə çıxış
imkanlarının genişləndirilməsi kimi sahələrdə
fəaliyyətlərini UNAI üzvlüyü çərçivəsində daha
da təkmilləşdirməyi düşünür.
UNAI üzvlüyünün əsas üstünlükləri geniş
qlobal şəbəkəyə çıxış, müxtəlif tədbirlərə (o
cümlədən, BMT ofislərində) dəvət, beynəlxalq
elmi araşdırmaların dəstəklənməsi, UNAI hablarına qoşulmaq imkanı, təqaüdlər, beynəlxalq
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təcrübə proqramları, iş imkanları və digərləridir.
Gömrük Akademiyası UNAI-dan başqa həm
də BMT Qlobal Sazişi (UNGC) və “Məsuliyyətli Menecment Təhsilinin Prinsipləri” (PRME)
proqramına da üzvdür və hazırda hər üç BMT
qlobal təşəbbüsünə üzv qəbul edilmiş yeganə
Azərbaycan ali təhsil müəssisəsi və təlim qurumudur.
16.06.2021

iyun 2021

Gömrük Akademiyası Daşkənd Gömrük
İnstitutu üçün növbəti mühazirələr təşkil edib

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında Özbəkistanın Daşkənd Gömrük İnstitutunun (DGİ) ali menecment kurslarının dinləyiciləri, ixtisasartırma fakültəsinin dinləyiciləri
olan zabitlər və gömrük əməkdaşları üçün növbəti onlayn distant mühazirələr təşkil edilib.
Daşkənd Gömrük İnstitutunun müraciəti əsasında təşkil olunan mühazirələrdə azərbaycanlı mütəxəssislər müvafiq sahələrdə təcrübələrini özbəkistanlı həmkarları ilə bölüşüblər.
ZOOM platforması üzərindən təqdim edilən
tədbirin əvvəlində Dövlət Gömrük Komitəsinin
Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsinin rəisi,
gömrük xidməti polkovniki Təyyar İbrahimov
özbəkistanlı dinləyiciləri salamlayaraq, təqdim
olunan mühazirələrin aktuallığından söz açıb
və bu istiqamətdə ekspert laboratoriyalarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
aparılan işlərə diqqət çəkib. İdarə rəisi iki ölkənin gömrük orqanlarının strukturları arasında
yaradılan əməkdaşlıq əlaqələrinin vacibliyini
qeyd edib.

Dövlət Gömrük Komitəsinin Texnoloji və
mexaniki avadanlıqların ekspertizası şöbəsinin
baş eksperti, gömrük xidməti baş leytenantı
Günay Yunusova “Gömrük sərhəddindən keçirilən malların təhlükəsizliyinin təminatının
mövcud sisteminin analizi”, Əqli mülkiyyət obyektlərinin, emal prosedurları altında malların
və mənşə ölkəsinin ekspertizası şöbəsinin rəisi, keyfiyyət meneceri, gömrük xidməti mayoru
Arzu Nəcəfova “Beynəlxalq İSO İES 17025:2017
standartı əsasında gömrük ekspertizası laboratoriyalarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi”
mövzusunda məruzə ilə çıxış ediblər.
Qeyd edək ki, bu mühazirələr Özbəkistan
Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük
Komitəsinə müraciəti əsasında, hər iki ölkənin
hökumətləri arasında 27 may 1996-cı il tarixində imzalanmış “Gömrük işlərində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Razılaşma”ya
müvafiq olaraq keçirilir.
17.06.2021

97

2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyasında
buraxılış işlərinin müdafiəsi təşkil olunub
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının bakalavriat səviyyəsi üzrə 2020/2021-ci tədris ilində təhsilini başa vuran “Hüquqşünaslıq”
və “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə tələbələrinin yekun dövlət attestasiyası - buraxılış işlərinin müdafiəsi təşkil olunub.
Müdafiədə “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə
Dövlət Attestasiya Komissiyasının sədri, Dövlət
Gömrük Komitəsi sədrinin müavini, gömrük
xidməti general-leytenantı Əsgər Abdullayev,
o cümlədən Əməliyyat və İstintaq Baş İdarəsinin rəisinin birinci müavini, gömrük xidməti
general-mayoru Güloğlan Muradlı, Hüquqi Təminat İdarəsinin rəisi, gömrük xidməti polkovniki Sənan Muxtarov iştirak ediblər.
“İqtisadiyyat” ixtisası üzrə Dövlət Attestasiya
Komissiyasının sədri, Dövlət Gömrük Komitə-
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sinin Katibliyinin rəisi, gömrük xidməti polkovniki Anar Süleymanov, o cümlədən Sosial
İnnovasiyalar və Analitik Təhlil İdarəsinin rəisi, gömrük xidməti polkovniki, i.ü.f.d., dosent
Vüqar Əliyev və Maliyyə və Təchizat İdarəsinin
rəisi, gömrük xidməti polkovniki Fuad Əlizadə
iştirak ediblər.
Müdafiələrdə Akademiyanın rəisi, gömrük
xidməti general-mayoru Qulu Novruzov çıxış
edərək Komissiya sədrini və üzvlərini salamlayıb. Akademiya rəisi komissiyanın işinə, həmçinin tələbələrə uğurlar arzulayıb.
“Hüquqşünaslıq” və “İqtisadiyyat” ixtisası
üzrə Dövlət Attestasiya Komissiyasının sədrləri Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük
xidməti general-polkovniki Səfər Mehdiyevin
salamlarını və xoş arzularını çatdırıblar.

iyun 2021

Müdafiədə iştirak edən tələbələr buraxılış
işlərinin mövzularına uyğun olaraq, müxtəlif
sahələr üzrə araşdırma və təhlillərini təqdim
ediblər. Bundan başqa, rəhbərin rəyi və kənar
mütəxəssis rəyi buraxılış işlərinə əlavə olunub.

Tələbələr buraxılış işlərini 10 dəqiqəlik reqlamentlə slaydlar vasitəsilə Dövlət Attestasiya
Komissiyası qarşısında təqdim ediblər və komissiya üzvlərinin suallarını cavablandırıblar.
22.06.2021
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2020/2021-ci tədris ili

Gömrük Akademiyasında TGT sədrinin seçkisi keçirilib
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Tələbə Gənclər Təşkilatına (TGT) sədr seçkisi keçirilib. Tədbir COVID-19 pandemiyası
dövründə karantin rejiminin tələblərinə uyğun
formada təşkil olunub.
Tədbirdə Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının (ATGTİ) Layihələrlə iş sektorunun koordinatoru Eldar Əliyev, həmçinin ATGTİ-yə üzv təşkilatlarla və tələbə klubları ilə iş
sektorunun koordinatoru Toğrul Əliyev, Akademiyanın rəhbərliyi, əməkdaşları və tələbələri, o
cümlədən TGT üzvləri iştirak ediblər.
Gömrük Akademiyasının rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov çıxış
edərək, Akademiya tələbələrinin sosial-ictimai
həyatda fəallıqlarının vacib olduğunu bildirib.
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Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması naminə Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində Şanlı
Azərbaycan Ordusunun qazandığı Zəfərdə
Azərbaycan gəncliyinin qəhrəmanlıq səhifələri yazdığını deyib. Ölkəmizin uğurları, qısa
müddətdə işğaldan azad olunan ərazilərimizdə görülən bərpa və yenidənqurma işlərinin
həyata keçirilməsində gənclərin aktiv təmsil
olunduğunu qeyd edib. Akademiyanın xüsusi
təyinatlı ali təhsil müəssisəsi olaraq, gənclərin
milli vətənpərvərlik ruhunda təlim-tərbiyəsi istiqamətində aparılan işlərə toxunub. Qulu Novruzov tələbələrin savad və biliklə yanaşı, öz milli
dəyərlərinə hörmət edən, qoruyan vətəndaşlar
kimi tərbiyəsinin vacibliyini vurğulayıb. Akade-
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miyanın hər zaman öz tələbələrinin uğurlarına
sevindiyini deyən Qulu Novruzov Akademiyada
tələbələrin layihə və təşəbbüslərinə, həmçinin
beynəlxalq platformalardakı çıxış və iştiraklara
dəstək verildiyini vurğulayıb. TGT-nin tələbələr
arasında səmərəli qarşılıqlı əlaqə yaradılmasında rolunu vurğulayaraq, bütün gənclərə sosial
fəaliyyətdə aktiv olmalarını tövsiyə edib.
ATGTİ-nin Layihələrlə iş sektorunun koordinatoru Eldar Əliyev Akademiya rəhbərliyinə
yaradılan şəraitə, tələbələrə göstərilən dəstəyə
görə təşəkkür edib.
Akademiyanın TGT-nin sabiq sədri, “İqtisadiyyat”ixtisasının 4-cü kurs tələbəsi Orxan Yu-

sifov sədrlik müddəti üzrə hesabatla çıxış edib.
Sonra TGT-nin sədrliyinə namizəd-tələbələrin platformaları dinlənilib.
Tələbələr yaradılmış seçki qərargahında
öz namizədlərinə səs veriblər. Müşahidəçilər
tərəfindən seçki bülletenlərinin yoxlanması və
sayılması başa çatdıqdan sonra nəticələr elan
edilib.
Sonda Akademiyanın yeni seçilmiş TGT-nin
sədri, “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə II kurs tələbəsi Fizzə İsmayılova çıxış edib. O, Akademiya
tələbələrinə təşəkkür edərək etimadı doğruldacağına söz verib.
24.06.2021
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SOS Uşaq Kəndlərinin
nümayəndələri Gömrük
Akademiyasında
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında SOS Uşaq Kəndlərinin nümayəndələri üçün
tanışlıq görüşü keçirilib. SOS Uşaq Kəndləri
Azərbaycanın əsas məramlarından biri də yetkinlik yaşında olan uşaqların gələcək peşə seçiminə dəstək olmaqdır.
Görüşdə Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verilib, gömrük işinin vacibliyi və gələcək
peşə seçimində uşaqlara dəstək məqsədilə
motivasiya söhbətləri aparılıb.
Dövlət Gömrük Komitəsinin Kinoloji Təlim
Mərkəzi də ziyarət edilib. Ziyarət əsnasında qonaqlar muzeylə də tanış olublar. Uşaqların birbaşa iştirakı ilə təlim itləri ilə məşqlər keçirilib.
SOS Uşaq Kəndlərinin nümayəndələri Gömrük Akademiyasına və Kinoloji Təlim Mərkəzinin əməkdaşlarına maraqlı və yaddaqalan görüşlərə görə təşəkkür ediblər.
21.06.2021
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Gömrük Akademiyasında magistrlik
dissertasiya işlərinin müdafiəsi təşkil olunub
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının magistratura səviyyəsi üzrə
2020/2021-ci tədris ilində təhsilini başa vuran “Gömrük işi” və “Beynəlxalq hüquq”
ixtisaslaşmaları üzrə məzunlarının yekun
dövlət attestasiyası - magistrlik dissertasiya
işlərinin müdafiəsi keçirilib.
Müdafiədə “Gömrük işi” ixtisaslaşması
üzrə Akademiyanın Dövlət Attestasiya Komissiyasının sədri, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinin müavini, gömrük xidməti
general-mayoru, texnika elmlər doktoru,
professor İqbal Babayev, eləcə də Bakı Mühəndislik Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Elçin Süleymanov və digər alimlər iştirak
ediblər.
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2020/2021-ci tədris ili

Akademiyanın rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov Komissiya sədrlərini
və üzvlərini salamlayaraq komissiyaların işinə
uğurlar arzulayıb.
“Gömrük işi” ixtisaslaşması üzrə komissiyanın sədri İqbal Babayev Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-polkovniki Səfər Mehdiyevin salamlarını və xoş
arzularını çatdırıb.
“Beynəlxalq hüquq” ixtisaslaşması üzrə
magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi üçün
İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuranın sədri BDU-nun
Hüquq fakültəsinin dekanı, hüquq elmləri
doktoru, professor Əmir Əliyev, eləcə də sədrin
müavini hüquq elmləri doktoru, professor Əfsər Sadıqov və digər alimlər müdafiədə iştirak
ediblər.
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“Beynəlxalq hüquq” ixtisaslaşması üzrə komissiyanın sədri Əmir Əliyev magistrlik dissertasiya işlərini müdafiə edən məzunlara uğurlar
arzulayıb.
Müdafiədə iştirak edən magistrantlar dissertasiya işlərinin mövzularına uyğun apardıqları araşdırma və təhlil nəticələrini təqdim
ediblər. Bundan başqa, elmi rəhbərin, o cümlədən kənar mütəxəssisin rəyi, kafedranın rəyi,
dissertasiyanın anti-plaqiat proqramından
çıxarış sənədi də dissertasiya işlərinə əlavə olunub. Magistrantlar tədqiqatlarının nəticələrini

15 dəqiqəlik reqlamentlə slaydlar vasitəsilə İxtisaslaşdırılmış Elmi Şura qarşısında məruzə
ediblər və Şura üzvlərinin çoxsaylı suallarını cavablandırıblar.
İxtisaslaşdırılmış Elmi Şura qarşısında müdafiəyə buraxılan “Gömrük işi” ixtisaslaşması
üzrə dörd magistrant və “Beynəlxalq hüquq”
ixtisaslaşması üzrə iki magistrantın dissertasiya işləri qoyulan tələblərə cavab verdiyindən
Şuranın qərarı ilə onlar yekun dövlət attestasiyasından müvəffəq sayılıblar.
24.06.2021

Gömrük Akademiyasının ilk magistr tələbələri məzun oldu
2020/2021-ci tədris ilində Dövlət Gömrük
Komitəsinin Akademiyasının ilk magistr tələbələri məzun olur. Belə ki, dörd magistrant
Dünya iqtisadiyyatı istiqaməti üzrə “Gömrük
işi” ixtisaslaşması, iki magistrant Hüquqşünaslıq istiqaməti üzrə “Beynəlxalq hüquq” ixtisaslaşması üzrə təhsilini başa vurur.
Akademiyada magistraturaya qəbul ilk dəfə
2019/2020-ci tədris ilində aparılıb. Magistr tələ-

bələrinin yüksək keyfiyyətli təhsil almaları üçün
Akademiyada müvafiq şərait yaradılıb.
Qeyd edək ki, 2021/2022-ci tədris ilində magistratura səviyyəsinə Dünya iqtisadiyyatı istiqaməti üzrə “Gömrük işi” ixtisaslaşmasına,
Hüquqşünaslıq istiqaməti üzrə “Beynəlxalq iqtisadi hüquq” ixtisaslaşmasına qəbul nəzərdə
tutulur.
24.06.2021
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Gömrük Akademiyası
magistratura
səviyyəsinə
qəbul elan edir
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasına 2021/2022-ci tədris ilində magistratura səviyyəsinə Dünya
iqtisadiyyatı istiqaməti üzrə “Gömrük işi” ixtisaslaşmasına, Hüquqşünaslıq istiqaməti üzrə “Beynəlxalq
iqtisadi hüquq” ixtisaslaşmasına
qəbul aparılır.
2020/2021-ci tədris ilində magistratura səviyyəsinə qəbul Dünya iqtisadiyyatı istiqaməti üzrə “Gömrük
işi” və Hüquqşünaslıq istiqaməti
üzrə “Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə
ekspertizası” ixtisaslaşmaları üzrə
həyata keçirilib.
Akademiyada
magistraturaya
qəbul ilk dəfə 2019/2020-ci tədris
ilində aparılıb.
25.06.2021
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Dövlət Gömrük Komitəsinin
Akademiyasının İctimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsinin rəisi
Zeynab Kazımova “SƏS” TV-nin
qonağı olub, Akademiyanın
fəaliyyəti, görülən işlər,
yeniliklər və s. barədə
sualları cavablandırıb.

30.06.2021

Sərhəddə xidmət aparan gömrük
əməkdaşlarına xarici dil təlimləri keçirilib

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında
gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrinin əməkdaşları üçün 20 may tarixindən 18 iyun tarixinədək onlayn
formada keçirilən “İşgüzar ingilis dili bacarıqlarının artırılması” mövzusunda təlimlər başa çatıb. 24 iyun tarixində təlim dinləyicilərinin onlayn formada qiymətləndirilməsi həyata keçirilib.
Sərhəddə xidmət aparan gömrük əməkdaşlarının
xarici dil biliklərinin artırılması məqsədi ilə keçirilən
təlimlər xüsusi təlim proqramı əsasında bir ay müddətində hər gün 1.5 saat olmaqla təşkil olunub. Təlim
proqramı gömrük əməliyyatları ilə əlaqəli ingilis dili
terminologiyası və lüğəti, xidməti fəaliyyət, o cümlədən vətəndaşlarla ünsiyyət zamanı ingilis dili bacarıqları, qrammatikanın sərbəst öyrənmə tapşırıqları

vasitəsilə mənimsənilməsi, eyni zamanda gömrük
fəaliyyətinə aid mətnləri oxuyub-anlama, müzakirələr
zamanı fikir bildirmə kimi sahələri əhatə edib.
Bununla yanaşı, təlimdə ilkin olaraq əməkdaşların
ingilis dili bacarıqlarının səviyyəsi və inkişaf etdirilməsi vacib olan sahələri müəyyənləşdirmək üçün diaqnostik test və onlayn sorğudan istifadə edilib. Həmçinin effektiv öyrənmənin təmin edilməsi məqsədilə
əməkdaşların xidməti fəaliyyətlərində qarşılaşdıqları
mövzuların və dialoqların modelləri qurularaq simulyasiya tapşırıqları yerinə yetirilib.
Təlimlərdə sərhəddə xidmət aparan 15 gömrük
xidməti əməkdaşı iştirak edib.
25.06.2021
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Gömrük Akademiyasında “Şuşa bəyannaməsi - regional
sülhün və sabitliyin təminatı” mövzusunda tədbir keçirilib

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında “Şuşa bəyannaməsi - regional sülhün və sabitliyin təminatı” mövzusunda tədbir keçirilib.
Tədbir Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademi-
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yası, Bakı şəhər Gənclər və İdman baş idarəsi
və Sabunçu rayon Gənclər və İdman idarəsinin
birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Öncə Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi, ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda canından keçən bütün şəhidlərin ruhu
bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Tədbirdə çıxış edən Gömrük Akademiyasının rəisi, gömrük xidməti general-mayoru
Qulu Novruzov 44 günlük Vətən müharibəsində Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın qazandığı tarixi Qələbədən danışıb. O, həmçinin
azad olunmuş torpaqlarda aparılan quruculuq

iyul 2021

işlərinə toxunaraq, bu istiqamətdə dövlət tərəfindən həyata
keçirilən layihələrə diqqət çəkib. Azərbaycan Respublikası
ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri
haqqında Şuşa Bəyannaməsinin böyük tarixi və strateji əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayan Qulu Novruzov bu Bəyannamə ilə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin yeni bir
mərhələyə qədəm qoyduğunu qeyd edib. Akademiya rəisi
Azərbaycan ictimaiyyətinin, xüsusilə də Azərbaycan gəncliyinin bu tarixi sənədin mahiyyətinə varmasının çox mühüm bir
əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib.
Bakı şəhər Gənclər və İdman baş idarəsinin rəisi Raqif
Abbasov bildirib ki, iki qardaş ölkə arasındakı bütün strateji
əlaqələri ən yüksək səviyyəyə qaldıran Bəyannamə gələcək
üçün müttəfiqlik münasibətlərinin siyasi və hüquqi mexanizmlərini müəyyənləşdirir.
Sabunçu rayon Gənclər və İdman idarəsinin rəisi Rakif Əliyev, Akademiyanın Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsinin
rəisi, gömrük xidməti kapitanı Araz Aslanlı, “Hüquqşünaslıq”
ixtisasının 3-cü kurs tələbəsi Cəbrayıl Məmmədzadə mövzu
ətrafında çıxış edərək, öz məruzələrində 44 günlük müharibədən sonra imzalanan Şuşa Bəyannaməsinin həm Azərbaycan, həm də Türkiyə üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən
mühüm tarixi sənəd olduğunu bildiriblər.
01.07.2021
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Gömrük Akademiyasında növbəti onlayn təlimlərin
qiymətləndirmə mərhələsi əyani keçirilib
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin
peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin
etmək məqsədilə Dövlət Gömrük Komitəsi sisteminə daxil olan gömrük orqanlarının vəzifəli
şəxsləri üçün 17 may 2021-ci il tarixdən 30 iyun
2021-ci il tarixədək onlayn formada keçirilən ixtisasartırma təlimləri başa çatıb. Onlayn təşkil
olunmuş təlimlərin qiymətləndirmə mərhələsi
pandemiya dövründə karantin rejiminin tələbləri nəzərə alınmaqla, əyani formada keçirilib.
Tədbirdə çıxış edən Akademiya rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov
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təlim iştirakçılarını salamlayaraq bildirib ki,
pandemiya dövründə karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq, Akademiyada tədris prosesi və təlimlər onlayn formada təşkil olunub.
Akademiya rəisi ölkəmizdə karantin rejiminin
yumşaldılmasının nəzərə alınaraq, altı həftəlik
onlayn təlimlərin yekununda ənənəvi olaraq
qiymətləndirmənin əyani formada həyata keçirildiyini deyib.
Təlimlərin əsas məqsədinin gömrük xidməti əməkdaşlarına zəruri olan biliklərin verilməsi olduğunu deyən Akademiya rəisi müxtəlif
modullar üzrə təlim proqramları hazırlandığını

iyul 2021
diqqətə çatdırıb. Xidmətə ilkin hazırlıq təlimləri,
hüquq-mühafizə ilə bağlı ixtisasartırma təlimləri, həmçinin sərhəddə xidmət edən gömrük
əməkdaşları üçün ingilis dili təlimlərinin təşkilindən söz açan Qulu Novruzov hər bir təlimin
fərqli modulunun olduğunu bildirib. Akademiya rəisi vurğulayıb ki, 2021-ci ilin ilk 6 ayı ərzində
178 gömrük xidməti əməkdaşı xidmətə ilkin
hazırlıq təlimlərində iştirak edib. 2021-ci ilin ilk
6 ayı ərzində ümumilikdə 333 nəfər gömrük
xidməti əməkdaşı Akademiyada təşkil olunan
təlimlərdə iştirak edib. Qulu Novruzov bütün
dinləyicilərə uğurlar arzulayıb.
Sonra təlimlərdə iştirak etmiş gömrük xidməti əməkdaşlarının biliklərinin qiymətləndirilməsi keçirilib.
Qeyd edək ki, təlimlərdə 60 gömrük xidməti
əməkdaşı iştirak edib.
01.07.2021
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Gömrük Akademiyasında gömrük orqanlarında
fəaliyyət göstərən kinoloqlar üçün təlimlər keçirilir

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin
peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin
etmək məqsədilə gömrük orqanlarında fəaliyyət göstərən kinoloqlar üçün ixtisasartırma
təlimləri başlayıb.
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Təlimdən öncə keçirilən tədbirdə Akademiyanın rəisi, gömrük xidməti general-mayoru
Qulu Novruzov, Dövlət Gömrük Komitəsi Kinoloji Mərkəzinin rəisi, gömrük xidməti polkovniki İlkin Osmanov, Akademiya əməkdaşları, o
cümlədən təlimlərin dinləyiciləri - Hava Nəq-
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Gömrük Akademiyasının
magistratura səviyyəsi üzrə
qəbul planı 100 faiz dolub
liyyatında Baş Gömrük İdarəsinin, Cənub Ərazi Baş
Gömrük İdarəsinin və Kinoloji Mərkəzin təlimçiləri və
instruktor-kinoloqları iştirak ediblər.
Akademiyanın rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov bildirib ki, ilk dəfə təşkil olunan spesifik təlimlər kinoloqların peşəkar hazırlıqlarının artırılması məqsədilə keçirilir. Qulu Novruzov Akademiyada
gömrük xidmətinin müxtəlif istiqamətləri, texniki nəzarət vasitələri ilə işləyən əməkdaşların peşəkar səviyyəsinin artırılması, hüquq-mühafizə fəaliyyəti, o cümlədən ingilis dili üzrə təlimlərin keçirildiyini diqqətə
çatdırıb. Akademiya rəisi qeyd edib ki, təlimlər müxtəlif
modullar üzrə hazırlanmış təlim proqramları əsasında keçirilir. Qulu Novruzov 10 günlük təlimlərdə həm
nəzəri biliklərin, həm də praktik bacarıqların aşılanması ilə bağlı məşğələlərin nəzərdə tutulduğunu vurğulayıb və bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıb.
Qeyd edək ki, təlimin sonunda dinləyicilərin bilik
səviyyəsinin ölçülməsi məqsədilə qiymətləndirmə
həyata keçiriləcək.
16.07.2021

Dövlət
İmtahan
Mərkəzinin
2021/2022-ci tədris ili üçün ali təhsil
müəssisələrinin və AMEA-nın magistraturalarına qəbul olmaq üçün keçirdiyi müsabiqənin nəticələrinə əsasən,
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası üzrə yüksək göstərici qeydə alınıb.
Gömrük Akademiyasının magistratura
səviyyəsi üzrə qəbul planı 100 faiz dolub.
Bu il Akademiyada magistratura səviyyəsinə Dünya iqtisadiyyatı istiqaməti üzrə “Gömrük işi” və Hüquqşünaslıq
istiqaməti üzrə “Beynəlxalq iqtisadi
hüquq” ixtisaslaşmaları üzrə qəbul həyata keçirilib.
Qeyd edək ki, builki qəbulda “Gömrük işi” ixtisaslaşması üzrə ən yüksək keçid balı Gömrük Akademiyasına məxsusdur.
12.07.2021

113

2020/2021-ci tədris ili

114

Bakalavr
səviyyəsi üzrə qəbul

17.07.2021

iyul 2021

Gömrük Akademiyasının
əməkdaşları üçün maliyyə
savadlılığı vebinarları keçirilib

İyul ayının 22-dən 29-dək Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının 20-dən çox
əməkdaşı üçün 7 vebinar təşkil edilib. Təlimlər
“Maliyyə savadlılığı və e-resurslar”, “İstehlakçı
büdcəsi”, “Rəqəmsal ödənişlərin üstünlükləri”,
“Vətəndaşlar üçün sığorta xidmətləri”, “İstehlak
kreditinin xüsusiyyətləri”, “Zaminlik və ödəniş
potensialının hesablanması” və “İpoteka krediti” mövzularını əhatə edib.
Vebinarlar Mərkəzi Bankın İstehlakçılarla iş
departamentinin Maliyyə savadlılığı şöbəsinin
əməkdaşları Vüsal Həsənov və Lamiyə Qaralova, Ödəniş sistemləri və hesablaşmalar departamentinin əməkdaşı Araz Həsənzadə, o
cümlədən Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi-

nin ekspertləri Rauf Ağayev, Pərviz Quliyev və
Ruqiyyə Hacızadə tərəfindən aparılıb.
Seminarda iştirakçılar Mərkəzi Bankın təşəbbüsü ilə yaradılmış elektron resurslarla ətraflı
tanış olublar, bu və ya digər maliyyə məsələlərinin həlli üçün Mərkəzi Bankın xidmətlərindən və informasiya resurslarından necə istifadə edilməsi yolları barədə geniş məlumat əldə
ediblər.
Maliyyə bilikləri və bacarıqlarının artırılmasına yönəlmiş tədbirlərin təşkili üçün gələcəkdə
də əməkdaşlığın davam etdirilməsi nəzərdə
tutulur.
30.07.2021
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Gömrük orqanlarında fəaliyyət
göstərən kinoloqlar üçün təlimlər başa çatıb
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin
peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin
etmək məqsədilə gömrük orqanlarında fəaliyyət göstərən kinoloqlar üçün təşkil olunan ixtisasartırma təlimləri başa çatıb. Təlimlər 16-30
iyul tarixlərini əhatə edib.
Təlimin sonunda dinləyicilərin bilik səviyyəsi-
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nin ölçülməsi məqsədilə pandemiya səbəbindən ölkədə tətbiq olunan karantin rejiminin
qaydaları gözlənilməklə əyani formada qiymətləndirmə keçirilib və dinləyicilərə sertifikatlar təqdim olunub.
Qiymətləndirmədən sonra keçirilən tədbirdə Akademiyanın rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov, Dövlət Gömrük
Komitəsi Kinoloji Mərkəzinin rəisi, gömrük
xidməti polkovniki İlkin Osmanov, Akademiya
əməkdaşları, o cümlədən təlimlərin dinləyiciləri - Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin,
Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin və Kinoloji
Mərkəzin təlimçiləri və instruktor-kinoloqları iştirak ediblər.
Akademiyanın rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Qulu Novruzov təlimin nəticələrini
ölçə bilmək üçün qiymətləndirmənin vacib olduğunu bildirib. O, dinləyiciləri təbrik edərək,

iyul 2021

təlimdə əldə etdikləri biliklərin gələcək fəaliyyətlərində faydalı olacağına inamını ifadə
edib. Akademiya rəisi bundan sonra da Kinoloji
Mərkəzlə əməkdaşlığın davam etdiriləcəyini və
praktik bacarıqların aşılanması ilə bağlı təlimlərin təşkilinin mümkünlüyünü qeyd edib.
Dövlət Gömrük Komitəsi Kinoloji Mərkəzinin

rəisi, gömrük xidməti polkovniki İlkin Osmanov Akademiya rəhbərliyinə əməkdaşlığa görə
təşəkkür edib, təlimi uğurla başa vuran bütün
dinləyiciləri təbrik edərək uğurlar arzulayıb.
Tədbirin sonunda təlimi bitirən dinləyicilərə
sertifikatlar təqdim olunub.
30.07.2021
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Özbəkistanın ölkəmizdəki səfiri Dövlət Gömrük
Komitəsinin Akademiyası və Kinoloji Mərkəzinin
fəaliyyəti ilə tanış olub
Avqustun 3-də Özbəkistan Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bahrom
Aşrafxanov Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
və Kinoloji Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub.
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında keçirilən görüşdə Akademiyanın rəisi, gömrük xidməti
general-mayoru Qulu Novruzov təhsil ocağının yaranması və fəaliyyəti barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, 2014-cü ildən tədrisin başladığı Gömrük Akademiyasında hazırda 5 ixtisas üzrə mütəxəssislər yetişdirilir. Tədris müasir metodologiya və dərs
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vəsaitləri hesabına aparılır, tələbələrin dil bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Eyni
zamanda Akademiyada gömrük əməkdaşlarının
peşəkarlıq səviyyəsinin gücləndirilməsi və sahəvi biliklərinin artırılması məqsədilə davamlı şəkildə təlimlər keçirilir.
Qulu Novruzov onu da bildirib ki, beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, təhsildə müasir yanaşmaların, ən son yeniliklərin tətbiqinə, təcrübə və tələbə
mübadiləsinə xüsusi önəm verən Gömrük Akademiyası dünyanın tanınmış ali təhsil ocaqları ilə işgüzar

avqust 2021
əlaqələr qurulması sahəsində mühüm addımlar atır.
Özbəkistan gömrük orqanları və bu ölkənin
gömrük sahəsində ixtisaslaşan ali təhsil ocaqları ilə
əlaqələrdən də danışan Qulu Novruzov qarşılıqlı münasibətlərin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Özbəkistan
Respublikasının
Azərbaycandakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bahrom Aşrafxanov
iki ölkənin münasibətlərindən bəhs edib və gömrük
orqanlarının da qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsinə töhfə verdiyini bildirib.
Səfir Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-polkovniki
Səfər Mehdiyevlə görüş zamanı mövcud əlaqələrin
daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində səmərəli
müzakirələrin aparıldığını xatırladıb.
Azərbaycan gömrük sistemində həyata keçirilən
islahatlara toxunan Bahrom Aşrafxanov Azərbaycan
gömrüyünün müasir avadanlıqlarla təchiz edildiyinin
və effektiv fəaliyyət göstərdiyinin şahidi olduğunu bildirib, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə əldə olunan nəticələri yüksək qiymətləndirib.
Azərbaycan gömrük xidməti və Gömrük Akademiyasının təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqinə önəm
verdiyini vurğulayan səfir qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin, birgə fəaliyyətin və təlimlərin təşkilinin vacibliyini diqqətə çatdırıb.
Görüşdə Gömrük Akademiyasının fəaliyyəti ilə
bağlı təqdimatdan sonra Bahrom Aşrafxanov Akademiyanın auditoriyaları ilə tanış olub, ona tədris prosesi
barədə məlumat verilib.
Daha sonra Dövlət Gömrük Komitəsinin Kinoloji
Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olan səfirə məlumat verilib ki, Mərkəz 2003-cü ildə yaradılıb və 2015-ci ildən
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının regional mərkəzi
statusunu alıb.
Mərkəzin rəisi İlkin Osmanov qeyd edib ki, rəhbərlik etdiyi qurum kinoloqların hazırlanması, eləcə də
narkotik vasitələr, partlayıcı maddələr, odlu silahlar

və döyüş sursatının axtarışı üzrə xidməti itlərin təlimi
üzrə ixtisaslaşıb.
Daha sonra xidməti itlərin təlim prosesi və Mərkəzin fəaliyyəti haqqında videoçarx nümayiş etdirilib.
04.08.2021
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“Nuctech Company Limited”
şirkətinin mütəxəssisləri
“Astara” gömrük postunda
operator kursu keçiblər
Gömrük nəzarətindən keçməli olan malların yoxlanılmasının sürətləndirilməsi, gömrük
nəzarətinin səmərəliliyinin artırılması və həyata keçirilmə müddətinin azaldılması məqsədilə
Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən müasir tipli
texniki nəzarət vasitələrinin əldə edilməsi, istismara verilməsi və gömrük əməkdaşlarının peşə
biliklərinin artırılması ilə bağlı işlər davam etdirilir.
Ölkəmizin
gömrük
sərhəd
buraxılış
məntəqələrində gömrük yoxlamasının qeyri-intruziv formada həyata keçirilməsi, eləcə də
malların və nəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz keçidinin təmin olunması məqsədilə Dövlət Gömrük
Komitəsi ilə Çin Xalq Respublikasının “Nuctech
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Company Limited” şirkəti arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən son texnoloji imkanlara malik 1 (bir) ədəd müasir stasionar tipli
“PB2028TD” markalı yoxlama baxış sisteminin əldə olunmuş və “Astara” gömrük postunda quraşdırılmışdır.
Sözügedən avadanlıq üzrə gömrük əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə “Nuctech Company Limited”
şirkətinin mütəxəssislərinin iştirakı ilə Cənub
Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin “Astara” gömrük postunda 09 - 14 avqust 2021-ci il tarixlərində operator kursu keçirilir. Davam edən
təlimdə Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının əməkdaşı da iştirak edir.
11.08.2021

avqust 2021

Gömrük Akademiyasının
əməkdaşları canlı yayımda
ictimaiyyətin suallarını
cavablandırıblar

Dövlət İmtahan Mərkəzi
tərəfindən 2021/2022-ci tədris ili üzrə Azərbaycan ali təhsil
müəssisələrinə qəbul üçün
keçirilmiş test imtahanlarının
nəticələrinə əsasən ali məktəblərə sənəd vermiş abituriyentlərin ixtisas seçimi bu il avqustun 20-dən 30-dək aparılır.

Dövlət Gömrük Komitəsinin
Akademiyasının ixtisaslarını
seçmək istəyən abituriyentlər,
onların valideynləri, ümumilikdə geniş ictimaiyyət üçün
ixtisas seçimi ilə bağlı sualları
cavablandırmaq üçün avqustun 23-də ”Virtual açıq qapı” canlı yayım təşkil olunub.

Akademiyanın rəsmi facebook səhifəsindən paylaşılan
canlı yayımda izləyicilər onları maraqlandıran sualları şərh
bölümündə yazaraq Akademiya əməkdaşlarına birbaşa
çatdırıblar.
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Zeynab Kazımovanın moderatorluğu ilə təşkil
olunan canlı yayımda sualları
Tədris-metodiki işin təşkili şöbəsinin rəisi İslam Hüseynov,
Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsinin rəisi Araz Aslanlı, İKT-nin tətbiqi şöbəsinin
rəisi İsmayıl Sadıqov, “İxtisas
fənləri” kafedrasının müdiri
Elvin Əlirzayev və Beynəlxalq
əməkdaşlıq
üzrə
böyük
mütəxəssis Elvin Məcidov cavablandırıblar.
23.08.2021
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MÜNDƏRİCAT
Gömrük Akademiyasında
Elmi Şuranın iclası keçirilib....................................................2

Gömrük Akademiyası Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılmasında fəal iştirak edir....................10
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nominasiyasında birinci olub...............................................3
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Gömrük Akademiyasında
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birinci kurslarla tanışlıq görüşləri keçirilib.................6
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Akademiya əməkdaşları üçün “Nağdsız
hesablaşmalar və köçürmə sistemləri”
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maarifləndirici tədbir keçirilib.............................................10
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Vətən müharibəsi şəhidləri
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