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Xülasə 
 

Bu tədqiqatın  mövzusu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən 2011-ci ildə keçirdiyi  “İdxal 

prosedurları zamanı xərcin müəyyən edilməsi” layihəsi çərçivəsində müəyyənləşdirilmiş və 

tədqiqat qrupuna tapşırılmışdır. 

Bu tədqiqatın məqsədi quş və balıq yemi idxalı timsalında idxal prosedurlarında  inzibati 

baryerləri yaradan mərhələləri müəyyən etmək və onun təsirlərini qiymətləndirməkdir.  

Tədqiqatın qarşısında duran əsas vəzifə - idxal prosesinin tədqiqi nəticəsində tapıntıları 

qiymətləndirmək və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq təkliflər paketi hazırlamaqdır. 

Metodologiya. Tədqiqatın metodoloji əsaslarına yem idxalı ilə məşğul olan sahibkarlarla, 

aidiyyəti dövlət qurumlarla sorğular keçirilib, məlumat bazasını yaratmaq. İnzibati xərcləri 

müəyyən etmək məqsədilə aşağıdaki düsturdan istifadə edib, xərcləri müəyyən etmək: 

İnzibati xərclər = C x P 

C = (H x S) + (A + E) 

H – Şirkət təfindən sərf olunan vaxt (saatla) 

S – Orta əmək haqqı (1 saata düşən) 

A – Rəsmi ödənişlər və vergilər 

E – Qeyri-rəsmi ödənişlər 

 

Qanunvericilik sahəsində mövcud vəziyyət. Quş və balıq yeminin idxalı prosesinin qanunvericlik 

bazası 4 qanundan, 2 məcəllədən və 12 qayda, təlimat və qərardan ibarətdir. Qanunlarda ümimi 

prinsiplər təsbit olunub ki, bunların da əsasında hər bir dövlət strukturu öz konkret qaydalarını 

formalaşdırıb.  

Qanunvericlik aktlarının ekspertizası nəticəsində müəyyən olunub ki, yem idxalı prosesini 

tənzimləyən qanun və qaydalarda bir-birinə zidd maddələr, eyni zamanda qeyri-müəyyənlik var. 

Heç bir qanunvericilik aktında yem idxalının aydın prosedurunu izah edən konkret maddələr 

yoxdur, maddə və fəsillər ümumi şəkildə məlumat verilməsinə xidmət edir.  

“Yemlər” və “Yem əlavələri” anlayışlarına ikili yanaşma, onların bəzən baytarlıq preparatlarına 

aid edilməsi ziddiyyətlərin meydana gəlməsinə səbəb olur. 

Sorğu zamanı əldə olunan informasiya bazası əsasında xərc hesablamaları aparıldı və  sonra 

qanunvericilik tərəfindən nəzərdə tutulan xərclərlə muqayisə olundu.  Aşkar olundu ki, 

şirkətlərin idxal prosedurlarına sərf etdiyi vaxt qanunvericiliyə uyğun 82 saat, faktiki isə 59 

saatdır. Qanunvericliklə nəzərdə tutlan ödənişlər 7683 manatdır, faktiki isə 13373 manatdır (o 

cümlədən 7220 qeyri-rəsmi). 
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Müəyyən olundu ki, idxal prosessində əksər hallarda rəsmi xərclər faktiki xərclərdən çoxdur.  Bu 

mənada “idxal zəncirinin” hansı mərhələlərində artıq xərclərin yarandığı və onların səbəbləri  

araşdırıldı. Sahibkar üçün çox əhəmiyyətli göstərici vaxtdır. Göründiyi kimi idxal prosessinin  

mövcud ganunvericiliklə müəyyən olunmuş prosedurlarda yüksək dərəcədə vaxt itkiləri nəzərdə 

tutulub. 

İkinci vacib göstərici isə xərcdir. Xərclərə gələrkən,  müəyyən olunub ki qanunla nəzərdə tutulan 

rəsmi ödənişlər və rüsumlar faktiki xərcləri üstələyir. 
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1. Giriş. Problemin təsviri. Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri 

Azərbaycanda quşçuluq və balıqçılıq sənayesinin inkişafı üçün son illər dövlət tərəfindən 

məqsədli və təyinatlı şəkildə işlərin görülməsi, vəsaitlərin ayrılması barədə mütəmadi rəsmi 

məlumatlar yayılsa da, rəsmi statistik göstəricilər bu sahədəki mövcud vəziyyətin vəd edilən 

iqtisadi inkişaf tempi ilə uyğunlaşmadığı mənzərəsini yaradır. 

 Xüsusilə, Dövlət Proqramlarında respublikada quşçuluğun, balıqçılığın inkişaf etdirilməsi ilə 

bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə həlli vacib olan işlər tapşırılıb. “Azərbaycan Respublikasının 

Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı” (2001-2010), 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı», "Azərbaycan 

Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı",  «2008-

2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf  Dövlət 

Proqramı» kimi respublika əhəmiyyətli sənədlərdə kənd təsərrüfatı sahəsində qarşıya konkret 

məqsədlər qoyulub.  

Quşçuluq və balıqçılıq təsərrüfatlarının məhsuldarlığının və rəqabət qabiliyyətinin aşağı 

olmasının səbəbləri sırasında özəl təsərrüfat sahiblərinin qarşılaşdıqları inzibati maneələri, 

iqtisadi müstəqilliklərinin məhdudluğunu, texniki imkanlarının zəifliyini və biliklərinin azlığını 

göstərmək olar. 

Həm quşçuluq, həm də balıqçılıq təsərrüfatları özlərini müstəqil şəkildə yemlə təchiz edə 

bilmədiyindən xammmal təchizatı sahəsində asılı vəziyyətə düşür ki, bu da quşçuluq və balıqçılıq 

məhsullarının maya dəyərinin bəzi hallarda yüksəlməsinə, təsərrüfat və ölkə səviyyəsində 

strateji planların düzgün tərtib olunmamasına, tələb-təklif tarazlığının pozulması, balıq 

məhsullarının idxalını artması nəticəsində qiymətlərin yüksəlməsinə şərait yaradır.  

Azərbaycan son 3 ildə (2008-2010) balıq və quş məhsulları idxalını ildən-ilə artırıb. Rəsmi 

statistik məlumatlara görə, “Balıqlar və xərçəngkimilər, digər su onurğasızları” mal qrupu üzrə 

idxal 2008-ci ildə 3927.8 min dollar, 2009-cu ildə 4415.6 min dollar, 2010-cu ildə isə 4722.6 min 

dollar olub.  

Xüsusilə, balıqçılıq təsərrüfatlarının problemi böyükdur, çünki balıq yemi xüsusi reseptura 

əsasında və yüksək texnoloji şəraitdə, müxtəlif  heyvan mənşəli əlavələrin qatılması yolu ilə 

istehsal olunduğundan, kustar yolla yem hazırlayıb tələb olunan proteini əldə etmək qeyri-

mümkündür.  

Hər iki təsərrüfat subyektləri yüksək məhsuldarlıq əldə etmək üçün yalnız xaricdə istehsal 

olunmuş yemdən istifadə etməlidirlər. Ancaq balıq və quş yemi idxalı sahəsində olan 

problemlər, sahibkarlara yaradılan süni əngəllər və inzibati maneələr idxal prosesinin 

mürəkkəbliyi ilə şərtlənir.  

Bu tədqiqatın məqsədi quş və balıq yemi idxalı timsalında idxal prosedurlarında inzibati 

baryerləri yaradan mərhələləri müəyyən etmək və onun təsirlərini qiymətləndirməkdir.  
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Tədqiqatın qarşısında duran əsas vəzifə idxal prosesinin tədqiqi nəticəsində tapıntıları 

qiymətləndirmək və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq təkliflər paketi hazırlamaqdır. 

2. Metodologiya. Toplanmış informasiya bazasının emalı üsulları 

Tədqiqatın metodologiyası inzibati maneələri aşkara çıxarmaq, istehsalın həcminə, daxili bazara, 

rəqabətqabiliyyətliliyə təsirləri qiymətləndirmək üçün toplanmış məlumat bazasının vahid 

sistemə gətirilərək, sərf olunmuş vaxtı manata çevirməklə işlənilməsini nəzərdə tutur.  

 Metodologiya ilkin mərhələdə konkret olaraq quş və balıq yeminin  idxalına aid qanunvericilik 

bazasının toplanılması, ekspertizası, potensial idxalçıların qanunvericlik öhdəliklərinin və 

tələblərinin müəyyənləşdirilməsini əhatə edir.  

Tədqiqatın metodoloji əsaslarına quş və balıq yemi idxalı ilə məşğul olan sahibkarlarla, müfaviq 

peşəkar sahəvi birliklərin (biznes assosiasiyaları) rəhbərləri ilə fokus-qrup müzakirələrinin 

aparılması və ilkin informasiya bazasının formalaşdırılması daxildir. Müzakirələr nəticəsində 

yığılmış informasiya bazasının aidiyyəti dövlət qurumlarının (Azərbaycan Respublikası Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti, Dövlət Fitosanitar  Xidməti, Dövlət 

Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutu)  səlahiyyətli şəxsləri ilə  dəqiqləşdirilməsi, 

korrektələrin edilməsi, faktiki və qanunvericilik idxal icazəsi prosedurlarının sxem şəkilində 

formalaşdırılması və işlənilməsi daxildir. 

Eyni ilə, müstəqil inkişaf yoluna Azərbaycanla oxşar şərtlər daxilində qədəm qoymuş, lakin 

hazırda beynəlxalq ticarət reytinqi ölkəmizdən xeyli yüksək olan ölkələrin (Latviya, Makedoniya 

və sair) idxal prosedurlarını əhatə edən təcrübələrinin öyrənilməsi tədqiqatın metodlogiyasına 

daxildir.   

Metodolgiyanın daha bir istiqaməti - görüşlərdə yığılmış məlumat bazasının və fokus-qrup 

müzakirələrində toplanmış informasiyaların əsasında, aşağıdakı nümunəvi sorğu anketi 

formasının hazırlanmasıdır.  Sorğular vaxt və digər xərclərin işlənməsinin vahid prinsiplərini 

müəyyənləşdirmək və təsirlərini qiymətləndirmək üçün hər bir addım üzrə manat ifadəsində 

xərcləri müəyyən etmək üçün bir əsas olub. Və beləliklə quşçuluq və balıqçılıq təsərrüfatlarında, 

yem idxalı ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektlərində sorğular keçirilib.  
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Keçirilən sorğuların nəticəsində əldə olunmuş məlumat bazasının işlənməsi üçün düsturlar 

tərtib olunub. İnzibati xərcləri müəyyən etmək məqsədilə aşağıdaki düsturdan istifadə olunub: 

İnzibati xərclər = C x P 

C = (H x S) + (A + E) 

H – Şirkət təfindən sərf olunan vaxt (saatla) 

S – Orta əmək haqqı (1 saata düşən) 

A – Rəsmi ödənişlər və vergilər 

E – Qeyri-rəsmi ödənişlər 

Müəssisə səviyyəsində alınan nəticələri milli səviyyədə tətbiq etmə üçün aşağıdakı düsturdan 

istifadə olunub. 
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Milli səviyyədə: 

P = N x F 

N – şirkətlərin sayı 

F – İl ərzində idxalın həcmi 

Qeyd edək ki, müəssisə səviyyəsində faktiki xərclər 10 ton balıq yeminin idxalı timsalında 

hesablanılıb. 

Aşkar olunmuş tapıntılar əsasında təkliflər paketi hazırlanıb. 

Hesablamaların nəticələri tədqiqatın hesabat hissəsində və “Əlavələr” bölməsində verilib. 
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3. İdxal prosesinin mərhələlər üzrə araşdırılması  

Tədqiqatın metodologiyasına uyğun olaraq qanunvericlik aktları ekspertiza edildikdən, yem 

idxalçıları, balıq və quşçuluq sənayesində çalışan sahibkarlarla fokus-qrup müzakirələrindən, 

intervülərdən, bu sahədə fəaliyyət göstərən biznes assosiasiyalarının rəhbərləri və idxal icazəsini 

verməli olan müvafiq dövlət orqanlarının rəhbərləri ilə görüşdən sonra tərtib olunmuş müvafiq 

sorğu anketi üzrə 6 təsərrüfat rəhbəri və yem idxalçısı ilə sorğular keçirildi. Nəzərə alsaq ki, sırf 

quş və balıq yemi idxalı ilə məşğul olan sahibkarların sayı azdır və sorğunun coğrafiyası 

Azərbaycanı bütünlüklə əhatə edir, üstəlik sorğuların nəticələri üst-üstə düşür, onda sorğu 

keçirilən obyektlərin sayının kifayət etdiyi aydın olar.  

Sorğu keçirildikdən sonra əvvəlcə bütövlükdə idxal prosesi zənciri quruldu (Sxem №1). İdxal 

prosesi zəncirində ixracçı ilə daşınma və ödəniş şərtlərinin razılaşdırılmasından başlayaraq idxala 

icazə verməli olan orqanlardan tutmuş malın yüklənib gondərilməsi, bank ödənişləri də daxil 

olmaqla malın gömrüyə daxil olması və gömrük zonasından son təyinat məntəqəsinə 

göndərilməsinə qədər bütün addımlar əks etdirilib.  

Sxemdə yalnız idxalçının atmalı olduğu addımlar təsvir edilidiyindən bu idxal haqqında ümumi 

təsəvvür yaradırdı, tələb olunan sənədlər və xərclər (vaxt və manat ifadəsində) barədə 

təfərrüatı ilə informasiya verilmirdi.  

 



 

13 

 

Sxem №1. İdxal prosesi zənciri (addımbaaddım) 

Ona görə də xərclər haqda ilkin təsəvvür yaratmaq, addımları hər bir dövlət orqanı üzrə daha 

detallı izləmək üçün Dövlət Baytarlıq Xidməti (Dövlət Dərman Preparatlarına Elmi Nəzarət 

İnstitutu ilə birlikdə), Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti, müvafiq gömrük orqanı və bank 

ödənişləri üzrə ayrı-ayrılıqda analoji sxemlər quruldu. 

İdxal üçün baytarlıq icazəsinin alınması proseduru sxemində (Sxem №2) idxalçının baytarlıq 

icazəsini almaq üçün həyata keçirməli olduğu fəaliyyətlər, təqdim etməli olduğu sənədlər, 

maldan nümunə göndərilməsi və son nəticədə idxal üçün baytarlıq icazəsinin alınması əks 

etdirilib. Bu sxem (eləcə də bundan sonra məlumat veriləcək digər sxemlər) əsasında idxalçının 

çəkdiyi xərcləri hesablamaq mümkündür. 
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Sxem №2. Baytarlıq icazəsinin alınması 

Yem idxalçısının idxal karantin icazəsi üçün müraciət etdiyi orqan Dövlət Fitosanitar Nəzarəti 

Xidmətidir. Xidmət ancaq bitki mənşəli məhsulların gətirilməsi üçün idxal karantin icazəsi verir. 

Əgər söhbət quş və ya balıq yemindən gedirsə, bunun üçün mütləq Dövlət Baytarlıq 

Xidmətindən icazə alınmalıdır. Biz reallığı nəzərə alaraq bu sxemi tərtib etdik. Məsələ 

burasındadır ki, hazır quş yemi (balıq yeminin komponentlər üzrə idxalı mümkün deyil) idxalı 

prisesi mürəkkəb və uzun vaxt tələb edən proses olduğundan əksər idxalçılar hazır yemdənsə, 

onun komponentlərini (buğda, arpa, soya, qarğıdalı və sair) gətirməyə üstünlük verirlər. 

Sonradan həmin komponentlərə xüsusi dəyirmanlarda yem əlavələri qarışdırıldıqdan sonra 

(proporsiyalar gözlənilmək şərtilə) hazır quş yemi alınır. 

Məhz adıçəkilən həmin komponentlərin idxalına Fitosanitar Nəzarəti Xidməti idxal karantin 

icazəsi verir. Qeyd edək ki, baytarlıq icazəsindən fərqli olaraq idxal karantin icazəsinin alınması 

proseduru çox sadədir (Sxem №3.). Aşağıdakı sxemdən də göründüyü kimi idxal karantin 

icazəsini almaq üçün əsasən məlumat xarakterli sənədlər tələb olunur. 
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Sxem №3. İdxal karantin icazəsi 

Gömrük prosedurları da (Sxem №4) digər sxemlərdə olduğu kimi addımbaaddım göstərilib. 

Qeyd edək ki, əvvəlki dövrlərə nisbətən gömrük prosedurları xeyli sadələşdirilib. Bu da idxalçının 

gömrükdə çox ləngiməməsinə, vaxt itkisinin yaranmamasına səbəb olur. Ancaq sorgunun 

nəticələri göstərdi ki, gömrükdə qeyri-rəsmi ödənişlər hələ də qalmaqdadır.  

 

Sxem №4. Yemin gömrükdən buraxılması 

Yem və yem əlavələrinin idxalı prosesinin araşdırılması göstərdi ki, idxal zəncirinin ən rahat 

mərhələsi bank ödənişləridir. Sahibkar bu prosedurları yerinə yetirən zaman heç bir vaxt və pul 

itkisinə yol vermir, ödənişlər vaxtında həyata keçirilir, çoxlu sənəd tələb olunmur. Bank 

ödənişlərinin addımları ilə Sxem 5.-də tanış olmaq mümkündür. 
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Sxem №5. Bank prosedurları 

4. Qanunvericilik sahəsində mövcud vəziyyət 

4.1 YEM VƏ YEM ƏLAVƏLƏRİNİN İDXALINI TƏNZİMLƏYƏN 
QANUNVERİCİLİK AKTLARI 

Quş və balıq yeminin idxalı prosesinin qanunvericlik bazası 4 qanundan, 2 məcəllədən və 14 

qayda, təlimat və qərardan ibarətdir. Qanunlarda ümimi prinsiplər təsbit olunub ki, bunların da 

əsasında hər bir dövlət strukturu öz konkret qaydalarını formalaşdırıb  (Bax: Əlavə 10.8. Yem 

idxalını əhatə edən qanunvericlik aktlarından tədqiqat zamanı istifadə olunmuş çıxarışlar). 

Qaydalar Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə təsdiq olunub. Təlimat və qərarlar isə Dövlət 

Gömrük Komitəsi, Mərkəzi Bank və Azərbaycan Respublikası Tarif (Qiymət) Şurası tərəfindən 

təsdiq edilərək hüquqi qüvvəyə minib. 

İdxal prosesini tənzimləyən əsas qanunlar “Baytarlıq haqqında”, «Fitosanitar nəzarəti 

haqqında», “Gömruk tarifi haqqında”, “Dovlət rusumu haqqında”  Azərbaycan Respublikası 

qanunlarıdır. Gömrük və Vergi məcəllələri idxal prosedurunun və ƏDV ödənişinin aparılması və 

əvəzləşdirilməsi qaydaları haqda ümumi prinsipləri təyin edir.  

Yem idxalının digər tənzimləyici qanunvericilik aktları olan qaydalar aşağıdakılardır: “Dövlət  

baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən, idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq 

nəzarətinin təşkili, idxal-izrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın 
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baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin 

verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və 

ölkə daxilində daşınması” Qaydaları, “Azərbaycan Respublikasında baytarlıq preparatlarının 

aprobasiyası, ekspertizası, sınaqdan keçirilməsi, dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət 

reyestrinin aparılması, istehsalı, idxalı, saxlanması, daşınması, satışı və istifadəsi, habelə yeni 

baytarlıq preparatlarının, avadanlıqlarının və yem əlavələrinin istehsalına və tətbiqinə dair 

normativ texniki sənədlərin təsdiq edilməsi, onların keyfiyyətinə nəzarət edilməsi və 

aprobasiyasına dair rəy verilməsi” Qaydaları, “Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin 

baytarlıq normalarının tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması və onlara baxış keçirilməsi” 

Qaydaları, “Bitki və bitkiçilik məhsullarının idxalına və ixracına, Azərbaycan Respublikasının 

ərazisindən tranzit daşınmasına və dövriyyəsinə idxal karantin icazəsinin və fitosanitar 

sertifikatlarının verilməsi” Qaydaları, “Azərbaycan Respublikasında dövlət baytarlıq nəzarəti 

vacib olan obyektlərin mülkiyyətçilərinin vəsaiti hesabına qanunla müəyyən edilmiş tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsinin qaydası və şərtləri”, “Vergi ödəyicisinə verilmiş vergi hesab-fakturası üzrə 

alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən  ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit 

hesabında uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-

nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülməsi” Qaydaları, Yük gömrük bəyannamələrinin 

doldurulması Qaydaları. 

Qanun, məcəllə və qaydalardan əlavə, yem idxalı prosesi Nazirlər Kabinetinin (NK), Azərbaycan 

Respublikası Tarif (Qiymət) Şurasının, Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) və Mərkəzi Bankın 

(MB) aşağıda adları sadalanan qərar və təlimatları ilə tənzimlənir: “Azərbaycan Respublikasında 

ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə 

alınan yığımların miqdarı haqqında” NK-nın 80 №-li Qərarı, “Azərbaycan Respublikasının 

ərazisinə gətirilən mallar uzrə gomruk idxal rusumlarının dərəcələri” haqda Nazirlər Kabinetinin 

161 nomrəli qərarı, “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət 

Baytarlıq Xidməti tərəfindən baytarlıq nəzarəti vacib olan obyektlərin mülkiyyətçilərinin vəsaiti 

hesabına maliyyələşdirilən xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 17 №-li qərarı, “Azərbaycan Respublikasının Kənd 

Təsərrufatı Nazirliyi yanında Dovlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti tərəfindən gostərilən 

xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” (Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) 

Surasının 18 saylı qərarı, MB-nin “Azərbaycan Respublikasinda nağdsiz hesablaşmalar və pul 

köçürmələri haqqında təlimat”ı ,  DGK-nin “Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrinin 

Azərbaycan Respublikası ərazisinə daxil olması və bu ərazidən sərnişin və yük daşınması üçün 

istifadə etməsinə görə yol vergilərinin hesablanıb tutulması haqqında” Təlimatı. 

4.2 İDXAL BAYTARLIQ İCAZƏSİNİN VƏ NƏZARƏTİNİN QANUNVERİCİLİK 
ƏSASLARI 

Yuxarıda sadalanan qanunvericlik aktlarının İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin (İTM) ekspert qrupu 

tərəfindən ekspertizası nəticəsində müəyyən olunub ki, yem idxalı prosesini tənzimləyən qanun 

və qaydalarda bir-birinə zidd maddələr, eyni zamanda qeyri-müəyyənlik var. Heç bir 

qanunvericilik aktında yem idxalının aydın prosedurunu izah edən konkret maddələr yoxdur, 

fəsillər və maddələr ümumi şəkildə məlumat verilməsinə xidmət edir. Yem və yem əlavələrinin 
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idxalı üçün icazəni verən dövlət orqanları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq 

Xidməti, Dövlət Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutudur. (Bax: Əlavə 10.8. Yem 

idxalını əhatə edən qanunvericlik aktlarından tədqiqat zamanı istifadə olunmuş çıxarışlar. № 

1,2,3,4, 15, 16,17)  

Əvvəlcə “Yemlər” və “Yem əlavələri” anlayışlarının qanunvericilikdə verilmiş açılışlarına nəzər 

salaq. Çünki müvafiq qanunvericilik aktlarında bu anlayışlara ikili yanaşma, onların bəzən 

baytarlıq preparatlarına aid edilməsi ziddiyyətlərin meydana gəlməsinə, yem və yem 

əlavələrinin idxalı ilə bağlı qanunvericilik aktlarında dolaşıqlığın yaranmasına səbəb olur. 

“Baytarlıq haqqında” 1 aprel 2008-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununda “Yemlər” və 

“Yem əlavələri”nin ayrıca izahı verilməsə də, həm qanunun “Əsas anlayışlar” bölməsində 

“Baytarlıq preparatları”anlayışına verilən izahdan (1.0.5. baytarlıq preparatları-yalnız heyvan 

xəstəliklərinin profilaktikası, müalicəsi, diaqnostikası və heyvanların məhsuldarlığının artırılması 

üçün istifadə olunan baytarlıq təyinatlı immunobioloci, bioloji, bitki, kimyəvi və kimya-əczaçılıq 

mənşəli maddələr.), həm də qanunun 1.0.11-ci maddəsindən (dövlət baytarlıq nəzarətində olan 

yüklər – heyvanlar, heyvan mənşəli məhsullar və xammal, baytarlıq preparatları, yem və yem 

əlavələri) başa düşülür ki, “Baytarlıq preparatları” ilə “Yem” və “Yem əlavələri” fərqli, müstəqil 

anlayışlardır.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 21 aprel tarixli 66 nömrəli qərarı ilə  

təsdiq edilmiş “Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən 

yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli 

məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya)  vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq 

baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq  nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan 

Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması” Qaydalarında “Yemlər” və “Yem 

əlavələri” müstəqil anlayışlar kimi verilib. Qaydaların 12.3 və 1.2.4-cü maddələrində birmənalı 

şəkildə yazılıb:  

“1.2.3. Yemlər – heyvan orqanizminin qida maddələrinə və bioloji fəal maddələrə olan 

tələbatını ödəyə bilən və heyvanların yemlənməsi üçün istifadə olunan hər cür təbii bitki və 

heyvan mənşəli məhsullar və onlardan heyvanların yemlənməsi üçün xüsusi hazırlanmış yem 

əlavələri və bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirilmiş qarışıq yemlər.  

1.2.4. Yem əlavələri – yemlərin qidalılığını və onlardakı bioloji fəal maddələrin miqdarını 

heyvan orqanizminin tələbatına uyğun olaraq artırılması və yemlərin keyfiyyətinin qorunub 

saxlanması və mənimsənilməsinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yemlərə əlavə edilən qidalı 

maddələr (ət-sümük unu, sümük unu, qan unu, balıq unu, toyuq unu, drojlar, (mayalar), 

jmıxlar, şrotlar, yağlar, aminli turşular və s.), bioloji fəal maddələr (vitaminlər, minerallar, 

mikroelementlər və s.), qoruyucular (stabilizatorlar, antioksidantlar, sorbentlər, antimikrob 

agentlər və s.), fermentlər və s.”. 

Yalnız  bir sənəddə - Dövlət Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutunun fəaliyyəti ilə bağlı 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 16 aprel tarixli 66 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında baytarlıq preparatlarının aprobasiyası, ekspertizası, 

sınaqdan keçirilməsi, dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması, istehsalı, 
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idxalı, saxlanması, daşınması, satışı və istifadəsi, habelə yeni baytarlıq preparatlarının, 

avadanlıqlarının və yem əlavələrinin istehsalına və tətbiqinə dair normativ texniki sənədlərin 

təsdiq edilməsi, onların keyfiyyətinə nəzarət edilməsi və aprobasiyasına dair rəy verilməsi” 

Qaydalarında “Yemlər” və “Yem əlavələri” müstəqil anlayış kimi deyil, baytarlıq preparatlarının 

bir növü kimi verilib. Həmin qaydaların “Əsas anlayışlar” bölməsinin 2.1 maddəsində yazılır:  

“2.1. baytarlıq preparatları - yem və yem əlavələri, heyvan xəstəliklərinin müalicəsi, 

profilaktikası, diaqnostikası, heyvanların süni mayalanması, onların məhsuldarlığının 

artırılması məqsədilə və heyvan embrionlarının transplantasiyası zamanı işlədilən bütün 

preparatlar, maddələr, materiallar və s. vasitələr, heyvan və insanlar üçün ümumi olan 

baytarlıq təyinatlı (müşayiətedici və ya istifadə təlimatlarında baytarlıqda tətbiq ediləcəyinə 

dair məlumatlar olan) preparatlar, antiseptiklər, dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya 

vasitələri, kimya, əczaçılıq mənşəli maddələr, vitaminlər, bioloji stimulyatorlar, yem məqsədilə 

işlədilən kənd təsərrüfatı və sənaye tullantıları, heyvan orqanizminə və onun saxlandığı 

mikromühitə təsir edə bilən hər cür maddələr və s.”  

Bu da qanunvericlik aktlarında uyğunsuzluğun təzahürü olub qanun və qaydaları istənilən kimi 

yozmağa əl yeri qoyur. Yem və yem əlavələrinə idxal icazəsinin verilməsi haqqında adları 

sadlanan qanun və qaydalarda yalnız ümumi xarakterli məlumatlar verilir, konkret icazə 

mexanizminin necə olması barədə danışılmır. Qanun və qaydalardakı bu boşluqlar son nəticədə 

yem və yem əlavələrinin dərman preparatı kimi ciddi ekspertiza və sınaqdan keçirilib qeydə 

alınmasına, farmoklojoi preparatlara şamil olunan tələblərə cavab verməsi yoxlanıldıqdan sonra  

idxalına icazə verilməsinə gətirib çıxarır.  

“Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun “Baytarlıq preparatlarının, yem və 

yem əlavələrinin dövriyyəsinə dövlət baytarlıq nəzarəti” adlı 18-ci maddəsində yazılır:  

“18.2. Hüquqi və fiziki şəxslər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan 

Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş, baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələri idxal və 

ixrac edə bilərlər. Qeydiyyatdan keçməmiş baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələri 

Azərbaycan Respublikasına sərgilərdə, yarmarkalarda, konfranslarda nümayiş etdirmək, elmi 

və digər məqsədlər üçün satış hüququ olmadan gətirilə bilər.  

18.3. Baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin idxalı və ixracı qaydaları 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.” 

Dövlət Baytarlıq Xidmətinin bu sahədəki fəaliyyətinin nizamlanması üçün qəbul edilmiş  “Dövlət 

baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq 

nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın 

baytarlıq (baytarlıq-sanitariya)  vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin 

verilməsi, dövlət baytarlıq  nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və 

ölkə daxilində daşınması” Qaydalarının yalnız “İdxal edilən heyvanlara, heyvan mənşəli 

məhsullara və xammala verilmiş baytarlıq sənədlərinə baxış keçirilməsi” adlı 4-cü maddəsində 

yem idxalına dolayısı ilə və yalnız ümumi şəkildə toxunulur:  
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“4.3. Heyvanlar, heyvan mənşəli məhsullar və xammal ölkə ərazisinə daxil olduqda və 

qüvvədə olan baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) qanunvericiliyinin tələbləri pozulmadıqda belə 

yüklərə verilmiş beynəlxalq baytarlıq sertifikatı əsasında yükün buraxılması baytarlıq haqqında 

Azərbaycan Respublikası qanununda müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirilir.” 

Yem və yem əlavələrini qeydə almaq üçün təqdimat verməli orqan olan Dövlət Baytarlıq 

Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutun fəaliyyətini tənzimləyən yeganə qanunvericilik aktında -  

“Azərbaycan Respublikasında baytarlıq preparatlarının aprobasiyası, ekspertizası, sınaqdan 

keçirilməsi, dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması, istehsalı, idxalı, 

saxlanması, daşınması, satışı və istifadəsi, habelə yeni baytarlıq preparatlarının, avadanlıqlarının 

və yem əlavələrinin istehsalına və tətbiqinə dair normativ texniki sənədlərin təsdiq edilməsi, 

onların keyfiyyətinə nəzarət edilməsi və aprobasiyasına dair rəy verilməsi” Qaydalarında yem və 

yem əlavələrinə baytarlıq preparatı kimi açılış verildiyindən onu qeydiyyata alınması üçün 

farmokoloji preparatlara tətbiq edilən sərt tələblər şamil olunur.  

Xatırladaq ki, qaydaların əvvəlki redaksiyası yem və yem əlavələrinin qeydiyyata alınmadan 

idxalına icazə verirdi. Qaydaların əvvəlki redaksiyasında olan 5.6.-cı bəndində yazılırdı: “Ölkədə 

və xaricdə istehsal edilən və dövlət baytarlıq nəzarətində olan yem və yam əlavələri yem 

məqsədilə işlədilən kənd təsərrüfatı və sənaye tullantıları, heyvanlara qulluq əşyaları dövlət 

qeydiyyatına alınmadan istehsal və idxal edilə bilər”. 

Ancaq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 may 2008-ci il tarixli 125 nömrəli qərarı 

ilə Qaydaların 5.6-cı bəndindən “yem və yem əlavələri,” sözləri çıxarılmışdır. Qaydaların köhnə 

redaksiyası nəzərdə tuturdu ki, xaricdən idxal edilən yem və yem əlavələrinə Dövlət Baytarlıq 

Xidməti tərəfindən icazə verilir, institut bu məsələyə qarışmır. O zaman qaydalarda göstərilirdi 

ki, yem və ya yem əlavələri idxal olunub respublikaya çatdırıldıqdan sonra götürülən nümunə 

Xidmətin idxala icazə məktubu, keyfiyyət sertifikatı və digər malı müşayiət edən sənədlərlə 

birlikdə instituta təqdim edilməlidir. İnstitut nümunəni yoxlayıb müsbət rəy verdikdən sonra 

yem və ya yem əlavələrinin satışına, istifadəsinə icazə verilirdi. O zaman qaydalara edilən 

yarımçıq dəyişikliyin izlərini hələ də sənəddə tapmaq mümkündür ki, bu da qanunvericilik 

aktında dolaşıqlığın yaranmasına səbəb olur.  

Məsələn, qaydaların 4.1. –ci maddəsində yazılır ki, baytarlıq preparatlarının keyfiyyətinin 

yoxlanılması və onların qeydiyyata (yenidən qeydiyyata) alınması məqsədilə həmin 

preparatların nümunələri əvvəlcədən İnstituta təqdim edilməlidir. 

Eyni zamanda, qaydalarda göstərilir ki, müraciət məktubu (əgər preparat qeydə alınmışsa, 

preparatın qeydiyyat şəhadətnaməsinin nömrəsi göstərilməklə), nümunəgötürmə aktı, 

keyfiyyət sertifikatı, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin idxala icazə məktubu və ya qeydəalma barədə 

ərizəçinin məktubu, malı müşayiət edən yol sənədləri ilə (invoys və müxtəlif sertifikatlar) 

müşayiət edilməlidir. 

Burda Dövlət Baytarlıq Xidmətinin idxala icazə məktubunun nə olması başa düşülmür. Əgər 

institut yem gətirilməmişdən nümunəni sınaqdan, sənədləri ekspertizadan keçirəcəksə, yalnız 

bundan sonra Baytarlıq xidməti idxal icazəsi verəcəksə, onda əvvəlcədən hansı icazə 
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məktubunun təqdim edilməsindən söhbət gedə bilər. Görünür ki, əvvəlki qaydalara dəyişiklik 

edilən zaman həmin icazə məktubunu, eyni zamanda “malı müşayiət edən yol sənədləri” 

sözlərini sənədlərin siyahısından çıxarmağı unudublar. Əgər mal hələ gəlməyibsə, onu müşayiət 

edən yol sənədləri necə əvvəlcədən gələ və təqdim edilə bilər? 

Məhz dəyişikliklərdən sonra Qaydaların 5-ci bölməsində (Xaricdə istehsal olunmuş baytarliq 

preparatlari sənədlərinin və nümunələrinin qeydə alinmasi üçün ekspertiza) qeydiyyat üçün sərt 

tələblər qoyulub: 

“5.1. Xaricdə istehsal edilmiş preparatın qeydə alınması üçün baytarlıq preparatını işləyən 

(layihələşdirən), onu hazırlayan firma və ya onların vəkaləti ilə başqa hüquqi və fiziki şəxslər bu 

barədə İnstituta bu Qaydaların 1 nömrəli əlavəsinə uyğun olaraq rəsmən müraciət 

etməlidirlər. 

5.2. Müraciət məktubuna qeydə alınacaq preparata aid bu Qaydaların əlavələrinə uyğun 

sənədlər komplekti daxil edilməlidir (2, 3, 4, 5 və 6 nömrəli əlavələr). 

5.3. Ərizəçi ilə İnstitut arasında preparatın ekspertizası, sınaqdan keçirilməsi və qeydə 

alınması üçün müqavilə bağlanılır. 

5.4. İnstitutun rəhbərliyi preparatın qeydə alınmasına aid daxil olmuş sənəd və materiallar 

toplusunun surətini preparatın nümunələri ilə birlikdə İnstitutun müvafiq laboratoriyasına 

göndərir. Laboratoriya preparata aid sənədləri araşdırır, tələb olunan bütün sənədlərin təqdim 

edilməsini, həmin sənədlərdə lazım olan informasiyaların tamlığını müəyyən edir və 

çatışmayan sənədlərin və məlumatların əlavə olaraq verilməsini tələb edir.” 

Həm sənədlərin çoxluğu (söhbət 100-dən artıq sənəddən gedir), həm də onu əldə etməyin 

çətinlikləri (keyfiyyət, mənşə, baytarlıq sertifikatlarının əvvəlcədən alınması əlavə xərc, vaxt və 

enerji tələb edir ) praktiki olaraq yem və yem əlavələrinin qanuni yolla qeydiyyatdan keçirilib 

idxal olunmasını mümkünsüz edir. 

Hazırki qaydaların 8-ci maddəsində (Baytarliq preparatlarinin qeydiyyata (yenidən qeydiyyata) 

alinması) göstərilir ki, baytarlıq preparatının qeydiyyata alınma sənədlərinin və nümunələrinin 

ekspertizadan və sınaqdan keçirilməsinin nəticələri əsasında (Bu işlərin həyata keçirilmə 

müddəti qaydalarda göstərilməyib. Sorğu, fokus qrup müzakirələri və intervülərin nəticəsi kimi 

demək olar ki, prosess ən azi 30 gün davam edir) İnstitut Dövlət Baytarlıq Xidmətinə 15 gün 

müddətində preparatın qeydiyyata (yenidən qeydiyyata) alınması barədə təqdimat verməlidir. 

Bundan sonra İnstitutun preparat barədə rəyinə Dövlət Baytarlıq Xidmətində və ya onun Elmi 

Texniki Şurasında baxıldıqdan sonra institutun rəyinə və ya Elmi Texniki Şuranın qərarına əsasən 

təqdimat verilmiş gündən bir ay müddətində Dövlət Baytarlıq Xidməti preparatı qeydiyyata 

alaraq ərizəçiyə qeydiyyat şəhadətnaməsi verir və ya qeydiyyata alınmasından imtina barədə 

əsaslandırılmış qərar çıxarır. Qeyd edək ki, Qaydaların tələbinə görə, qeydiyyat şəhadətnaməsi 5 

il müddətinə verilir. 

Əvvəlki qaydalarda malı gətirməmişdən 1 ay əvvəl müraciət olunması nəzərdə tutulurdu. Ancaq 

göründüyü kimi, bu müddət qaydaların hazırki redaksiyasında yoxdur 
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Yem idxalçılarının gətirəcəkləri yemin nümunəsinin sınaqdan, sənədlərin ekspertizadan 

keçirilməsinin, yemin qeydiyyata alınmasının qayda və şərtləri, ödəniləcək rüsumun məbləği 

Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 7 mart tarixli 65 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilən “Azərbaycan 

Respublikasında dövlət baytarlıq nəzarəti vacib olan obyektlərin mülkiyyətçilərinin vəsaiti 

hesabına qanunla müəyyən edilmiş tədbirlərin maliyyələşdirilməsinin qaydası və şərtləri”, Tarif 

(Qiymət) Surasının “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrufatı Nazirliyi yanında Dovlət Baytarlıq 

Xidməti tərəfindən baytarlıq nəzarəti vacib olan obyektlərin mulkiyyətcilərinin vəsaiti hesabına 

maliyyələsdirilən xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə 17 saylı, 26 iyul 2007-ci il tarixli 

qərarı və “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir. 

Qayda və şərtlərin 2-ci “Mülkiyyətçilərin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən baytarlıq tədbirləri” 

bölməsində bu tip baytarlıq tədbirlərinin siyahısı verilib. Həmin siyahıda yem və yem 

əlavələrinin istifadə üçün təqdim edilən seriyalarının (partiyalarının) aprobasiyası, sınağı, 

ekspertizası, qeydə alınması və nəzarət xərcləri də var. Qaydaların 3-cü bölməsində isə göstərilir 

ki, baytarlıq xidmətlərinin göstərilməsinə görə alınan məbləğin miqdarı Azərbaycan 

Respublikasının Tarif  Şurası tərəfindən müəyyən edilir. Bu bölmədə, eyni zamanda, konkret 

şəkildə qeyd olunub ki, xidmətlərin göstərilməsi ödəniş həyata keçirildikdən sonra aparılır.  Tarif 

(Qiymət) Şurasının yuxarıda adıçəkilən qərarında bu xidmət üçün konkret məbləğ qeyd olunub. 

Qərarın “Azərbaycan Dövlət Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutu tərəfindən həyata 

keçirilən xidmətlər” adlı 5-ci bölməsində baytarlıq preparatlarının ekspertizası üçün 950 manat, 

təkrar ekspertiza  üçün isə 450 manat xidmət tarifi nəzərdə tutulub. 50 manat isə qeydiyyat 

şəhadətnaməsinin və idxal icasənin verilməsi üçün Dövlət Baytarlıq Xidmətinə köçürülməlidir. 

Bu isə Tarif (Qiymət) Şurasının qərarı ilə deyil, “Dövlət rüsumu haqqında” qanunla tənzimlənir. 

Qanunun 18.66.3-cü maddəsində yazılıb: “Baytarlıq preparatlarının qeydiyyat 

şəhadətnaməsinin verilməsi (bir preparat) – 50 manat”. 

Göründüyü kimi yem idxalçısı nəticədən asılı olmayaraq əvvəlcədən yemin sınaqdan keçirilməsi 

üçün 950 manat xidmət tarifi ödəməlidir. Əgər ödəniş üçün müqavilə bağlanılmasa və vəsaitin 

instituta aid olan hissəsi (950 manat) bütünlüklə ödənilməsə, institut yemin sınaqdan 

keçirilməsi işlərinə başlamır. 

4.3 İDXAL KARANTİN İCAZƏSİNİN VERİLMƏSİNİN VƏ FİTOSANİTAR 
NƏZARƏTİN QANUNVERİCİLİK ƏSASLARI 

 

Tərkibində heyvan mənşəli məhsullar, biloloji fəal maddələr (vitaminlər, minerallar, 

mikroelementlər), fermentlər, qoruyucular (antioksiddantlar, sorbentlər, antimikrobelemenlər) 

və sair olduğuna görə quş və balıq yeminə idxal icazəsini  Dövlət Baytarlıq Xidməti verir. Ancaq 

ekspert qrupunun araşdırması nəticəsində məlium olub ki, yem idxalı prosesinin qanunverici 

əsasları sahibkarlara inzibati baryerlər yaratdığından onlar quş yeminin ayrı-ayrı 

komponentlərini (buğda, arpa, qarğıdalı, soya və sair) idxal etməyə üstünlük verirlər.  

Balıq yemini isə komponentlər şəklində idxal etmək mümkün deyil. Balıq yemi əsasən balıqların 

növünə və yaşına uyğun olaraq müxtəlif kalibrlərdə bişirilmiş hazır məhsul kimi idxal olunur. 

Quş yeminin bitki mənşəli komponentlərinin idxalına icazəni Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti 
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verir. Qeyd edək ki, baytarlıq icazəsindən fərqli olaraq, bitkiçilik və bitki mənşəli məhsulların 

idxalı prosesi müvafiq qanunvericilikdə aydın və sadə şəkildə əks etdirilib (Bax: Əlavə 10.8. Yem 

idxalını əhatə edən qanunvericlik aktlarından tədqiqat zamanı istifadə olunmuş çıxarışlar, № 

5,6, 17,18).   İdxal karantin icazəsinin alınması proseduru sadədir. Bütövlükdə Dovlət Fitosanitar 

Nəzarəti Xidmətinin bu sahədəki fəaliyyəti “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu,  Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 29 dekabr tarixli 280 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Bitki və bitkiçilik məhsullarının idxalına və ixracına, Azərbaycan Respublikasının 

ərazisindən tranzit daşınmasına və dövriyyəsinə idxal karantin icazəsinin və fitosanitar 

sertifikatlarının verilməsi” Qaydaları, Tarif (Qiymət) Surasının “Azərbaycan Respublikasının Kənd 

Təsərrufatı Nazirliyi yanında Dovlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti tərəfindən gostərilən 

xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” 25 iyul  2007-ci il tarixli, 18 saylı qərarı və 

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir. “Fitosanitar 

nəzarəti haqqında” qanunun 2-ci fəslinin (Fitosanitar nəzarətin təşkili) 10-cu maddəsində 

(Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin huquqları) və 3-cü fəslinin (Fitosanitar tədbirlər), 13-cü 

maddəsində (İdxal olunmuş məhsullara tətbiq edilən fitosanitar tədbirlər) çərçivə prinsiplər 

müəyyən olunub: “10.0.3. qanunvericiliklə muəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq bitki və 

bitkicilik məhsullarının idxalı və ixracına, Azərbaycan Respublikasının ərazisində tranzit 

daşınmasına və dovriyyəsinə idxal karantin icazəsi və fitosanitar sertifikatları vermək; 

13.2. Zərərli orqanizmlərin olkə ərazisinə daxil olmasının və yayılmasının qarşısının 

alınması məqsədilə bitki və bitkicilik məhsullarının idxalı ilə bağlı dovlət fitosanitar nəzarəti 

xidməti tərəfindən aşağıdakı fitosanitar tədbirləri həyata kecirilir: 

13.2.1. analiz (test), muayinə, məhsulun saxlanması və məhv edilməsi məqsədilə bitki və 

bitkicilik məhsullarını, digər karantin nəzarətində olan materialları və yukləri fitosanitar 

nəzarəti məntəqələrində saxlamaq, geri qaytarmaq və onların idxalına məhdudiyyətlər 

qoymaq.” 

“Bitki və bitkiçilik məhsullarının idxalına və ixracına, Azərbaycan Respublikasının ərazisindən 

tranzit daşınmasına və dövriyyəsinə idxal karantin icazəsinin və fitosanitar sertifikatlarının 

verilməsi” Qaydalarında  göstərilib ki, yükü idxal etməzdən əvvəl müəyyən olunmuş siyahıya 

uyğun olaraq karantin nəzarətində olan zərərli orqanizmləri yaya bilən bitki və bitkiçilik 

məhsullarına idxal karantin icazəsinin alınması üçün Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinə rəsmi müraciət edilməlidir. Hüquqi 

şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, fiziki şəxslər üçün - soyadı, adı, atasının adı, 

şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqə haqqında məlumatlar (seriya, nömrə, nə vaxt və kim tərəfindən 

verilmişdir, ünvanı) əks olunmalıdır. Ərizə ilə birlikdə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı 

haqqında şəhadətnamənin surəti, fiziki şəxslərin isə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması və 

vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti, idxal olunan bitki və 

bitkiçilik məhsulları barədə məlumat təqdim edilməlidir. Təqdim olunan ərizə və sənədlər 

Dövlət Xidməti tərəfindən xüsusi kitabda qeydə alınmaqla qəbul edilir və qeydə alındığı gündən 

başlayaraq 15 gün müddətindən gec olmamaq şərtilə baxılır, çatışmazlıqlar və ya imtina üçün 

əsas olmadıqda, ərizəçiyə Xidmət tərəfindən qaydaların 1 nömrəli əlavəsindəki nümunəvi 

formaya uyğun idxal karantin icazəsi verilir. 
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Qeyd edək ki, “Dövlət rüsumu haqqında” qanuna uygun olaraq idxal karantin icazəsinin 

verilməsi rüsumu 3 manatdır. Yük ölkəyə daxil olanda vizual baxışdan sonra ehtiyac olarsa, 

ondan nümunə götürülüb laboratoriyada yoxlanıla bilər. Bu proses də müvafiq qanunvericilik 

aktı ilə tənzimlənir. Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 29 dekabr tarixli 280 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasına gətirilən və Azərbaycan Respublikasından aparılan karantin 

nəzarətində olan materiallara, o cümlədən baqajlarda, poçt bağlamalarında və sərnişinlərin əl 

yüklərində gətirilən bitki və bitkiçilik məhsullarına fitosanitar karantin baxışının keçirilməsi və 

laboratoriya ekspertizasının aparılması” Qaydalarında göstərilir ki, ölkəyə gətirilən karantin 

nəzarətində olan materiallar müvafiq sənədlərlə müşayiət olunduğu və plomblanmış nəqliyyat 

vasitələrində daxil olduğu halda gömrük tələblərinə riayət edilməklə, fitosanitar nəzarəti 

məntəqələrində yük açılmadan üzərində vizual fitosanitar karantin baxışı həyata keçirilərək yola 

salınmalıdır. Qaydalarda o da yazılıb ki, vizual fitosanitar karantin baxışı zamanı yükün üzərində 

və ya daşındığı nəqliyyat vasitələrində karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlər aşkar 

olunduqda, yük saxlanılaraq gömrük orqanlarının iştirakı ilə götürülür və sahibinin razılığı ilə 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada zərərsizləşdirilir. Yük sahibinin razılığı olmadığı 

halda dövlət fitosanitar müfəttişləri tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada akt tərtib edilir və 

yük geri qaytarılır. Bu barədə dərhal ixracatçıya (daşıyıcıya və ya digər səlahiyyətli şəxsə) rəsmi 

məlumat verilir. Bu zaman Tarif (Qiymət) Surasının “Azərbaycan Respublikasının Kənd 

Təsərrufatı Nazirliyi yanında Dovlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti tərəfindən gostərilən 

xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” qərarında göstərilən şəkildə xidmət haqqı alınır. 

Qərarda “Karantin nəzarətində olan bitki və bitki mənsəli məhsullardan göturulmus 

nümunələrin karantin ekspertiza laboratoriyasında muayinəsi” adlanan bölməsində bütün növ 

yemlər, dənli və paxlalı bitkilərin 1 tonu üçün 1.20 manat (yüksək siyarətlənmə dərəcəsi), 0.60 

manat, (orta siyarətlənmə dərəcəsi) və 0.10 manat (aşağı siyarətlənmə dərəcəsi) xidmət haqqı 

alınması müəyyənləşdirilib.  

4.4 GÖMRÜK PROSEDURLARINI TƏNZİMLƏYƏN QANUNVERİCİLİK AKTLARI 

İdxal prosesini tənzimləyən gömrük qanunvericliyi Azərbaycan Respublikasının Gömrük 

Məcəlləsindən, “Gomruk tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunundan, NK-nın 12 aprel 

2001-ci ildə təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük 

rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında”, 

80 №-li Qərardan, “Yük gömrük bəyannamələrinin doldurulması” Qaydalarından (17 iyun 1998-

ci il), Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin 5 yanvar 2001-ci il tarixli 001 

saylı əmri ilə təsdiq edilmiş “Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan 

Respublikası ərazisinə daxil olması və bu ərazidən sərnişin və yük daşınması üçün istifadə 

etməsinə görə yol vergilərinin hesablanıb tutulması haqqında” Təlimatdan və Azərbaycan 

RespublikasınınVergi Məcəlləsindən ibarətdir. Məcəllədə və “ Gomruk tarifi haqqında” qanunda 

gömrük ödənişləri (gömrük rüsumu, əlavə dəyər vergisi, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük 

yığımları, saxlanca görə gömrük yığımlari, əlavə dəyər vergisi və sair), gömrük ödənişlərinin ödənilmə 

müddətləri, onlarin ödənilmə qaydasi, ödəniş valyutası, gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə mallardan 

prob və nümunələrin götürülməsi,  gömrük sərhədindən keçmə barədə və ya mallar və nəqliyyat 

vasitələrinin gömrük ərazisindən kənara aparılması niyyəti barədə gömrük orqanlarına məlumat 

verilməsi, malların, nəqliyyat vasitələrinin və onlara aid sənədlərin gömrük orqanının müəyyən etdiyi 



 

25 

yerlərə çatdırılması, malların və nəqliyyat vasitələrinin çatdırıldığı yerdə gömrük nəzarətinə təqdim 

edilməsi, malları, nəqliyyat vasitələrini bəyanetmə və onun formaları, bəyanetmə yeri, gömrük 

bəyannaməsinin qəbulu, deklarantın vəzifə və hüquqları, gömrük məqsədləri üçün lazim olan sənədlər, 

əlavə məlumatlar və sair haqda ilkin çərçivə prinsiplər müəyyən olunub (Bax: Əlavə 10.8. Yem idxalını 

əhatə edən qanunvericlik aktlarından tədqiqat zamanı istifadə olunmuş çıxarışlar, 

 № 6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 20).  

İdxal rüsumları Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli, 80 saylı qərarına əlavə olan 2003-cü 

il 22 dekabr tarixli 161 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 

gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri” ilə tənzimlənir. Sənəddə konkret olaraq yem 

və yem əlavələr ayrıca mal mövqeyi kimi nəzərdə tutulmayıb. Yem və yem əlavələrini I bölmənin (Diri 

heyvanlar; heyvan mənşəli məhsullar)  05-ci qrupunun (Başqa yerdə adı çəkilməyən və təsnif 

olunmayan heyvan mənşəli məhsullar) 0511 99 809 0 saylı (digərləri) mal mövqeyinə aid etmək 

olar. Ümumiyyətlə, bu bölmədə idxal rüsumları 0-15 arası dəyişir. 0511 99 809 0 saylı mal 

mövqeyinin isə idxal rüsumu 15%-dir.  

“Yük gömrük bəyannamələrinin doldurulması” Qaydalarında malla bağlı məlumatların necə 

doldurulması qaydaları əks olunub ki, bura malı göndərənin kimliyindən tutmuş malın 

boşaldılma yerinə qədər bütün informasiyalar əks etdirilir. Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 

aprel tarixli,80 nomrəli qərarına əlavə kimi 2007-ci il 27 noyabr tarixli, 189 nomrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmis mətndə “Gömruk rəsmiləşdirilməsinə görə alınan gömruk yığımlarının 

miqdarı”nda göstərilir ki, mal qismində Azərbaycan Respublikasının gömruk sərhədindən 

nəqliyyat vasitələri də daxil olmaqla kecirilən (o cumlədən musayiət olunmayan baqajda və 

beynəlxalq poct gondərislərində) malların gömruk rəsmiləsdirilməsi ucun hər bir yuk gömruk 

bəyannaməsinə və ya gömruk mədaxil orderinə görə malın gömruk dəyərindən asılı olaraq 

asağıdakı qaydada gömruk yığımları alınır: 

 Gömruk dəyəri 1000 manata qədər olduqda 10,0 manat; 

 Gömruk dəyəri 1001 manatdan 10000 manata qədər olduqda 50 manat; 

 Gömruk dəyəri 10001 manatdan 100000 manata qədər olduqda 100 manat; 

 Gömruk dəyəri 100001 manatdan yuxarı olduqda isə 275 manat. 

Bundan əlavə, gömruk yuk bəyannaməsinin hər bir əlavə vərəqi ucun sovdələsmə xarakterindən asılı 

olmayaraq, 10 manat gömruk yığımı alınır.  

Gömrük dəyərinə rüsum və gömrük yığımları əlavə edildikdən sonra onun üzərinə əlavə dəyər vergisi  

(ƏDV) də hesablanılır ki, bu barədə Vergi Məcəlləsinin “Əlavə dəyər vergisi” adlandırılan XI fəslində 

məlumat verilir. Məcəllədə qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasına ƏDV tutulan malları idxal edən 

şəxslər bu cür idxal malları üzrə ƏDV-nin ödəyiciləri sayılırlar. Vergi tutulan idxalın dəyəri malların 

Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyərindən 

və mallar Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlardan və vergilərdən (ƏDV 

nəzərə alınmadan) ibarətdir. ƏDV-nin dərəcəsi hər vergi tutulan əməliyyatın və hər vergi tutulan idxalın 

dəyərinin 18 faizidir. Bizim hesablamalarımıza görə, malın gömrük dəyəri, rüsumlar, yığımlar, ƏDV 

bütövlükdə idxal edilən malın dəyərinin 36 faizini təşkil edir. 

http://az-customs.net/az/grup5.htm
http://az-customs.net/az/grup5.htm
http://az-customs.net/az/grup5.htm
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5. İdxal prosedurlarına birbaşa və dolayısı ilə təsir edən amillər  

Yem və yem əlavələrinin idxalı prosesinin mərhələlər üzrə qiymətləndirilməsi aşkara çıxardı ki, bu sahədə 

bir çox digər problemlər var. Bu tip amilləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür. 

5.1. Peşəkar sahəvi birliklərin fəaliyyətsizliyi 

Quş və balıq yeminin idxalı ilə əsasən iri quşçuluq və balıqçılıq təsərrüfatları olan sahibkarlar məşğul 

olurlar. Çox təəssüf ki, bu sahələri təmsil edən sahibkarların peşəkar birlikləri (biznes asossiasiyaları) ya 

yoxdur, ya da zəifdir. Quşçuluq sahəsində belə bir birlik (Azərbaycan Quşçular Cəmiyyəti) olsa da, 

balıqçılıq sahəsində Respublika Ovçuluq və Balıqçılıq Birliyi deyilən bir qurum var ki, o da daha çox 

ovçuluqla məşğul olur.   

Bu birliklər üzvlərinin hüquqlarını dövlət orqanları qarşısında qorumaqdan, qanunverici orqanda onların 

lobbiçiliyini aparmaqdan daha çox, görüntü xatirinə yaradılıblar. Yem və yem əlavələrinin idxalı 

prosedurunu tənzimləyən qanunvericlik aktlarında dəyişiklik və əlavələrin edilməsindən, idxal 

prosedurunun mürəkkəbləşməsindən ya onların doğrudan da xəbərləri olmayıb, ya da buna bilərəkdən 

göz yumublar.  

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, qanunvericlikdə aparılan dəyişikliklər biznesin inkişafına xidmət etməlidir. 

Belə mürəkkəb məsələlərlə təsərrüfatlar ayrı-ayrılıqda peşəkar səviyyədə məşğul ola bilməzlər. Bunun 

üçün həmin təsərrüfatların üzvlük haqları hesabına fəaliyyət göstərən müstəqil sahəvi birliklərinin 

yaradılması və onların aktivləşdirilməsi vacibdir.  

5.2. Sahibkarların qanunvericiliyin tələb və öhdəliklərindən xəbərsiz 
olması 

Tədqiqat zamanı müxtəlif səviyyələrdə təsərrüfat rəhbərləri ilə təmasdan sonra məlum oldu ki, onların 

əksəriyyəti bu sahəni tənzimləyn qanunvericlik aktlarının tələb və öhdəliklərindən məlumatsızdırlar. Ona 

görə də müvafiq dövlət orqanlarında şifahi şəkildə səsləndirilən tələbləri qanunvericiliyin tələbləri kimi 

qəbul edir, onları araşdırmağın faydasız olduğuna inanırlar. Onlarda belə bir inam formalaşıb ki, əgər 

qanuni yola baş vursalar, həm xərcləri daha yüksək olacaq, həm də  daha çox vaxt itirəcəklər. 

5.3. İdxal üçün müraciət edənlərin informasiya əldə etmək sahəsində 
çətinlikləri 

Yem və yem əlavələrinin idxalı ilə məşğul olan və yaxud  buna cəhd edən sahibkarlar idxal icazəsi 

prosedurunu öyrənmək üçün müraciət etdikləri müvafiq dövlət orqanlarında informasiya əldə etməklə 

bağlı çətinliklərlə qarşılaşırlar. Bu halda onlar ya rəsmi sayta yönləndirilir, ya da şifahi şəkildə 

məlumatlandırılırlar. Rəsmi saytların tədqiqat qrupu tərəfindən araşdırılması göstərdi ki, onlar həddən 

artıq qarışıqdır, oradan konkret quş və ya balıq yeminin idxalı ilə bağlı yararlı informasiya tapmaq və 

onları qruplaşdırmaq üçün xeyli vaxt və ustalıq tələb olunur. Yalnız Dövlət Gömrük Komitəsinin saytında 

(www.customs.gov.az) sual vermək imkanı yaradılır ki, burada da suallara ümumi şəkilədə cavab 

verildiyindən müraciətçinin informasiya ehtiyacını ödəmir. Baytarlıq Xidmətinin saytı yeni yaradılıb, 

təkmilləşdirmə mərhələsindədir. İdxal icazəsi zamanı tələb olunan sənədlərin siyahısını saytdan əldə 

etmək mümkün deyil. Dövlət Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutunun  saytı yoxdur. İdxal 

baytarlıq icazəsini verən əsas orqan olan institutdan məlumat öyrənmək üçün mütləq yerləşdiyi Hökməli 

kəndinə getmək lazımdır. 

Eynilə, bəzi hallarda rəsmi dövlət orqanlarının saytlarında yerləşdirilən  qanunvericlik aktlarında 

rüsumlarla bağlı fərqlər müşahidə olunur. Məsələn, Tarif (Qiymət) Şurasının saytında 
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(http://www.tariff.gov.az/?/az/resolution/view/47/) yerləşdirilən “Azərbaycan Respublikasının 

Tarif (qiymət) Surası Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrufatı Nazirliyi yanında Dovlət Baytarlıq Xidməti 

tərəfindən baytarlıq nəzarəti vacib olan obyektlərin mulkiyyətcilərinin vəsaiti hesabına maliyyələsdirilən 

xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” 26 iyul 2007-ci il  tarixli, 17 saylı qərarda baytarlıq 

preparatlarının ekspertizasının xidmət haqqı kimi 950 manat göstərilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 

saytında isə eyni qərar yerləşdirilib, ancaq 

(http://www.vet.gov.az/view.php?lang=az&menu=78&id=162) baytarlıq preparatlarının 

ekspertizası və qeydiyyatının xidmər haqqı kimi isə 1000 manat yazılıb.  

Eyni qərarın 2 saytda fərqli şəkildə yerləşdirilməsi bir tərəfə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2009-cu il 21 aprel tarixli 66 nömrəli qərarı ilə  təsdiq edilmiş “Dövlət baytarlıq nəzarətində 

olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac 

edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya)  vəziyyətinin 

yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq  nəzarətində olan yüklərin 

Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması” Qaydalarında yazılır ki, baytarlıq 

preparatlarının qeydiyyata alınması Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən aparılmalıdır. Və məntiqə uyğun 

olaraq da 50 manat qeydiyyat haqqqı Xidmətə köçürülməlidir.  

Bu cür uyğunsuzluqlar, qanun və qərarlardakı dolaşıqlıqlar müfaviq dövlət orqanlarının saytlarından 

informasiya almaq istəyən müraciətçiləri çaş-baş salır. 

5.4. Milli səviyyədə statistik bazanın yoxluğu 

Yem və yem əlavələrinin  Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 22 dekabr tarixli, 161 saylı qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə 

ayrıca mal mövqeyi kimi əks etdirilməməsi bir tərəfdən idxalçılarda qeyri-müəyyənlik yaratmaqla yanaşı, 

digər tərəfdən statistika sarıdan problemə yol açır. Məhz bu səbəbdən Dövlət Statistika Komitəsinin 

xarici ticarətlə bağlı yayımladığı statistik məcmuələrdə yem və ya yem əlavələrinin idxalı ilə bağlı 

göstərici tapmaq mümkün deyil. Bu da tədqiqatın nəticəsi kimi təklif olunan dəyişikliklərdən sonra 

təsirləri ekonometrik üsullarla ölçməyə imkan vermir. 

6. Mövcud idxal prosesinin daxili bazara təsiri 

İdxal prosedurunun və prosesinin hazırki vəziyyətini “orta əlverişli” kimi xarakterizə etmək olar. Bu cür 

yarıməlverişli vəziyyətin səbəbi idxalın müəyyən mərhələlərində  proqressiv dəyişikliklər, paralel olaraq 

ticarət əməliyyatlarına maneə yaradan, onu ləngidən amilllərdir. Məsələn, son illər gömrük 

prosedurlarında sadələşdirmə və əməliyatların yüngüllləşdirilməsi tendensiyası müşahidə olunur. 

Gömrük sənədləşdirilməsi ilə bağlı tətbiq olunan vahid pəncərə prinsipi doldurulan sənədlərin sayının 

minimuma endirilməsinə şərait yaradıb. Gömrük rüsum və yığımlarının ödəniş formalarının geniş 

diapozonda tətbiqi idxalçılara maliyyə əməliyyatlarının operativ həll etmək imkanı verir. Bununla yanaşı, 

idxalın digər bir mərhələsində son zamanlar qəbul olunan qərarlar sayəsində idxal icazəsinin alınması 

vaxtının uzadılması potensial idxalçıların sayının azalmasına səbəb olub. Müəssisə və müvafiq dövlət 

orqanları tərəfindən idxal baytarlıq icazəsinin qanunvericliyə uyğun olaraq alınmasına sərf olunan vaxt 3 

aydan çox çəkir. Bu zaman tələb olunan sənədlərin həcmi 200 səhifədən 300 səhifəyədək çatır. Təbii ki, 

bu cür sərt tələblər keyfiyyətli hazır balıq yeminin potensial idxalçılarını idxaldan çəkindirir, quş yemi 

idxalçıları isə vəziyyətdən çıxış yolu kimi daha sadə prosedur qaydaları tələb edən yemin 

komponentlərinin idxalına üstünlük verirlər. Aparılan elmi tədqiqatlar sübut edir ki, xüsusi inqridientlərlə 

zəngin hazır balıq yemindən istifadə balıqçılıq təsərrüfatlarında məhsuldarlığı təxminən 2 dəfə artırmağa 

http://www.tariff.gov.az/?/az/resolution/view/47/
http://www.vet.gov.az/view.php?lang=az&menu=78&id=162
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imkan verir. İdxal prosedurlarında olan süni inzibati maneələrin daxili bazara necə təsir etdiyinə diqqət 

yetirək: 

Birinci, rəsmi statistikaya inansaq,  təkcə Neftçala-Salyan bölgəsində 200-ə yaxın balıqçılıq təsərrüfatı 

var, ancaq onların arasında daxili bazarın vəziyyətinə təsir etmək gücündə olmayan çoxlu xırda 

təsərrüfatlar var.  Daxili bazar üçün az-çox əhəmiyyəti olan təsərrüfatların sayı təxminən 180-ə yaxındır. 

Balıq yemini isə xaricdən 5-6 təsərrüfat, özü də mütəmadi deyil, epizodik şəkildə gətirə bilir. 

İkinci, 6-7 təsərrüfatı çıxmaq şərtilə, digərləri primitiv üsullarla balıq yetişdirməklə məşğuldur ki, belə 

təsərrüfatlarda balıqlar əsasən bitki mənşəli yemlərlə qidalandırılır. Hərdən isə balıqları kəsilmiş 

heyvanların daxili orqanları ilə yemləyirlər. Ancaq bu tip yemlərin tərkibində balığın normal inkişafı üçün 

tələb olunan protein və vitaminlər çatışmır. Nəticədə belə təsrrüfatlar üçün zəif artım, kiçik istehsal 

həcmi və aşağı keyfiyyətli məhsul xarakterik olur. 

Üçüncü, yerli təsərrüfatların daxili bazara çıxardığı məhsulun həcmi böyük olmadığından balıq və balıq 

məhsullarının idxalı yerli istehsalı üstələyir.  Xarici okean, dəniz  məhsullarının yerli məhsulu daxili 

bazardan sıxışdırması tendensiyası davam edir. 

Dördüncü, quşçuluq təsərrüfatlarında vəziyyət xeyli yaxşıdır. Yerli quşçuluq təsərrüfatlarının məhsulları 

daxili bazardan xarici məhsulları demək olar ki, çıxarıb. Ancaq burada da  çox baha olması səbəbindən 

laboratoriya avadanlıqlarının yoxluğu ilə yanaşı, keyfiyyətli yem idxalı problemi var. Bu da belə 

müəssisələrə istehsal gücünü artırmağa və xarici bazarlara məhsul ixrac etməyə imkan vermir.  

Daxili bazarda yerli balıq məhsullarının satış qiyməti 6 manat (karp, sazan) və 11 manatdır (çay foreli). Bu 

halda satış xərclərini də nəzər almaqla məhsulun maya dəyəri 4-4.5 (karp) manat və  8-8.5 manat (forel) 

təşkil edir. Bütün vacib inqridientləri, lazımi proteini özündə cəmləşdirən hazır yemin 1 kiloqramı karp 

üçün 0.40 manat, qızıl balıq üçün isə 1.20-1.40 manatdır. Sorgular göstərdi ki, hazır yem idxalı üçün 

icazənin alınması sahəsindəki mövcud inzibati baryerlər balıq təsərrüfatlarını ayrı-ayrı bitki mənşəli 

komponentlərdən istifadəyə məcbur edir. Bu cür yemin 1 kq-nın qiyməti təxminən 0.25 manatdır. 

Təcrübə göstərir ki, 3-3.5 kq hazır yem karp balığının çəkisinin 1 kq artmasına imkan verir, bitki mənşəli 

komponentlərlə qidalandırılan balığın çəkisinin 1 kq-a çatdırılmasına isə 6 kq yem lazımdır. Forel 

balığının çəkisini 1 kq-a çatdırmaq üçün 1-1.5 kq hazır yem tələb olunur. 

Beləliklə, bitki mənşəli yemin qiyməti aşağı olsa da, çox istifadə olunduğundan böyük xərc tələb edir. 

Bitki mənşəli yemin hazır yemdən fərqli olaraq, əlavə - üyütmə, yüklənmə-boşaldılma xərcləri də 

mövcuddur.  

Hazır yem əvəzinə balıqların bitki mənşəli yemlərlə qidalandırılmasının riskləri: 

1. Dünya bazarında dənli bitkilərin qiyməti dəyişir. Son vaxtlar iqlim dəyişiklikləri nəticəsində 

qiymətlərin artım tendensiyası müşahidə olunur; 

2. Bəzən balıqçılıq təsərrüfatlarının sahibləri öz torpaqlarında balığı yemləmək üçün dənli bitkilər 

əkirlər. Belə əkinlərin məhsuldarlığı aşağı olur. Beləliklə, əkin torpaqlarından qeyri-səmərəli 

istifadə olunur; 

3. Balıqların bu şəkildə yemlənməsi onların xəstələnməsi və kütləvi qırılması riskini artırır; 

4. Balıq ətinin keyfiyyəti aşağıdır. Onun tərkibində insan orqanizmi üçün faydalı olan elementlərin 

payı azdır. Bu da balıqların qidalandırıldığı yemlərin tərkibində vitaminlərin, proteinlərin aşağı 
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səviyyədə olması ilə bağlıdır. Bütün bunlar balığın maya dəyərinin yüksək, keyfiyyətinin aşağı 

olmasını şərtləndirir ki, bu da xarici məhsullarla müqayisədə rəqabət qabiliyyətinin aşağı 

olmasına şərait yaradır. 

1 kq-lıq forel balığının yetişdirilməsinə yem və yem idxalı ilə bağlı çəkilən xərclər aşağıdakı düstur 

vasitəsilə müəyyən olunur:  

M = (C + İ + T) x K 

 

C – Hazır yemin qiyməti 

İ – idxal prosesinə çəkilən xərc (o cümlədən, qeyri-rəsmi ödənişlər) 

T – daşınma və yükləmə-boşaltma xərcləri 

K – düzəliş əmsalı 1.5-ə bərabərdir 

M = (1.4 + 1.34* +0.40) x 1.5 = 4.71 manat 

* Qeyd: 7-ci bölmədəki hesablamalardan görünür ki, 10 ton yemin idxalına faktiki 13 403 manat (qeyri-

rəsmi ödənişlərlə birgə) xərclənir. Bu halda 1 kq yemin idxalı  1.34 manat başa gəlir. 

Nəzərə alsaq ki, forel balığının ümumi maya dəyəri orta hesabla 8.25 manatdırsa, onda yem və yemin 

idxalı ilə əlaqədar xərclər maya dəyərinin 57%-ni təşkil edir.  

1 kq-lıq forel balığının yetişdirilməsinə yem və yem idxalı ilə bağlı çəkilən xərclərdə yemin qyməti 44.6%, 

idxal prosesisinə çəkilən xərc 42.7%,  daşınma xərcləri 12.7% təşkil edir.  

 

Diaqram 1. 1 kq forel balığın maya   Diaqram 2. Yemlə əlaqədar xərclərin 

dəyərində yemlə əlaqədar xəırclərin payı  strukturu  
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7. Toplanmış informasiya bazası əsasında xərclərin hesablanması 
və qiymətləndirmə 

Hesablamaların nəticələrinin emalı 

Sorğular nəticəsində toplanmış informasiya və statistika bazasında metodogiyaya uyğun olaraq (C 

(İnzibati xərclər) = (H x S) + (A + E)) hər bir mərhələ üzrə xərc hesablamaları aparılıb. Nəticələrlə Əlavə 

10.1, 10.2, 10. 3, 10.4, 10. 5, 10.6 və 10.7-də tanış olmaq mümkündür. 

Nəticələrin emalından sonra faktiki idxal prosedurları üzrə xərclər müəyyənləşdirildi və müqayisə imkanı 

yaratmaq üçün vaxt itkiləri pul formasına salındı. Qeyd edək ki, rəsmi statistikanın məlumatlarına görə, 

kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq sənayesində 2010-cu ilin orta aylıq əmək haqqı göstəricisi 160 

manat olub. Ancaq sorğular zamanı müəyyən olundu ki, quşçuluq və balıqçılıq sənayesində orta aylıq 

əmək haqqı orta hesabla 260 manatdır.  Məhz bu faktiki göstərici əsasında bir saata düşən əməkhaqqı 

tapılaraq vaxt itkisi manatla ifadədə pul itkisinə çevrilib.  

Müəssisə səviyyəsində faktiki idxal xərclərinin nəticələri aşağıdaki cədvəldə əks olunub: 

Cədvəl 1. İdxal xərcləri (faktiki) 

  Xərclərin 

növləri 

İdxal  

karantin 

icazəsi 

Bank 

xidməti 

Baytarlıq 

icazəsi 

Gömrük 

əməliyyat- 

ları 

Cəmi 

 

1. İşçi qüvvəsi, 

saat 

8.5 6.5 12 20 47 

2. Əlavə vaxt, saat 

ilə (25 %) 

2.1 1.6 3.3 5 12 

3. Orta əmək 

haqqı 

(260 manat), 

saat hesabı ilə, 

manat 

1.51 1.51 1.51 1.51  

4. Vaxt sərfinin 

manatla ifadəsi 

16 12.23 23.1 37.75 89 

5. Rəsmi 

ödənişlər, 

manat 

3 320 70 5760 6153 

6. Qeyri-rəsmi 

ödənişlər, 

manat 

50  200 7000 7250 

7. Bütün prosedurlar üzrə cəmi xərclər (rəsmi və qeyri-rəsmi), 13 492 
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manat 

 

Beləliklə, idxal prosesinin bütün mərhələlər üzrə faktiki xərcləri aşağıdakı düsturla hesablanır: 

       TC (real) = (a+b) + c + (d+e) + (f+g) 

a – idxal karantin icazəsi ödənişləri (rəsmi); 

b - idxal karantin icazəsi ödənişləri (qeyri-rəsmi); 

c – bank xərcləri (rəsmi); 

d – baytarlıq icazəsi (rəsmi); 

e - baytarlıq icazəsi (qeyri-rəsmi); 

f- gömrük xərcləri (rəsmi); 

g – gömrük xərcləri (qeyri-rəsmi). 

TC (real) = (3+50) + 320 + (70+200) + (5760+7000)  = 13492 manat 

Beləliklə, 10 ton balıq yeminin idxal prosesi faktiki 13492 manata başa gəlir. Burada, malın dəyəri və 

daşınma xərcləri nəzərə alınmayıb. 

Qanunvericiliyə  uyğun müəyyənləşdirilən xərclər (vaxt, pul) Cədvəl 2-də verilib. Məqsəd faktiki və rəsmi 

(qanunvericlikdə nəzərdə tutulan) xərcləri hesablamaqla kənarlaşmaları aşkara çıxarmaqdır. 

                                                                   

   Cədvəl 2. İdxal xərcləri (qanunvericilik əsasında) 

  

Xərclərin 

növləri 

İdxal 

karantin 

icazəsi 

Bank 

xidməti 

Baytarlıq 

icazəsi 

Gömrük 

əməliyyat- 

ları 

Cəmi 

(manat 

və saat) 

Manat və 

saat 

1. 

İşçi qüvvəsi, 

saatla 8.5 6.5 30.5 20 65.5 65,5 

2. 

Əlavə vaxt, 

saatla (25 %) 2.1 1.6 7.8 5 16.6 16,6 

3. 

Orta əmək 

haqqı (260 

manat), saat 

hesabı ilə, 

manat 1,51 1,51 1,51 1,51   

4. Xərclər, manat 16 12.2 57.8 37.8 123.8 74,22 
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5. 

Rəsmi rüsum 

və xərclər, 

manat 3 320 1600 5760 7683 7683 

7. 

Rəsmi vaxt, 

saat 120  720    

 

İdxal prosesinə qanunvericiliyə uyğun olaraq çəkilən xərclərin hesablanması isə aşağıdakı düsturla həyata 

keçirilir: 

TC (law) = (a+b) + c + (d+e) + (f+g) 

a – idxal karantin icazəsinin alınmasına şirkətin xərcləri; 

b - idxal karantin icazəsinin rüsumu; 

c – bank xidməti xərcləri; 

d – baytarlıq icazəsinin alınmasına şirkətin xərcləri; 

e - baytarlıq icazəsi rüsumu və xidmət haqqı; 

f- gömrük əməliyyatlarına şirkətin xərcləri; 

g – gömrük vergi, rüsum, yığımları. 

TC (law) = (16+3) + 320 + (657.8+1000) + (37.8+5760) =7775.6 manat 

Beləliklə, 10 ton balıq yeminin idxal prosesi qanunvericlik çərçivəsində  7775.6 manata başa gəlməlidir. 

Burada, malın dəyəri və daşınma xərcləri nəzərə alınmayıb. 

Cədvəl 3-də isə müqayisə etmək məqsədilə hər iki hesablamanın əsas göstəriciləri qruplaşdırılıb. 

Cədvəl 3. İdxal xərcləri (faktiki və rəsmi) 

 Göstəricilər 

Faktiki 

Qanunvericiliyə 

uyğun 

1 Şirkətin idxal prosedurlarına 

sərf etdiyi vaxt, saat 59 82 

2 Vaxt sərfinin manatla ifadəsi  89 123.8 

3 Rəsmi ödənişlər, manat 6153 7683 

4 Şirkətin və dövlət 

qurumlarının idxal 

prosedurlarına birgə sərf 

etdiyi vaxt, saat      59 + 13 = 72   82+720 +120 = 922 
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5 Qeyri-rəsmi ödənişlər, manat 

            7250  

 

Cədvəldən də göründüyü kimi idxal prosessinin əksər mərhələlərində qanunvericlikdə nəzərdə tutulan 

xərclər faktiki xərcləri üstələyir. Tədqiqat qrupu idxal prosedurları nöqteyi-nəzərindən idxal zəncirinin 

hansı mərhələlərində artıq xərclər yarandığını müəyyənləşdirib və onların səbəblərini araşdırıb.  

Sahibkar üçün birinci çox əhəmiyyətli göstərici idxal proseduruna sərf edilən vaxtdır. Əldə olunan 

hesablamalar əsasında idxal prosesinə faktiki sərf olunan və qanunvericlikdə nəzərdə tutulan vaxtlar 

əsasında diaqram qurulub. 

 

 

Diaqram 3. İdxal prosesinə sərf olunan vaxt, saatla (faktiki və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan), 

yaşıl qanunvericilikdə nəzərdə tutulan, qırmızı isə faktiki vaxt sərfidir.  

İdxal prosesinə qanunvericlikdə nəzərdə tutulan şəkildə sərf olunan vaxt itkisi faktiki vaxt itkisindən 

çoxdur. Əgər şirkətlərin cəmi faktiki vaxt sərfi 82 saatdırsa (10.25 gün), dövlət qurumlarının  

qanunvericiliyə uyğun vaxt sərfi 840 saatdır (105 gün). Beləliklə, qanun çərçivəsində bütün idxal 

prosesinə sərf olunan vaxt 922 saat (115 gün) təşkil edir. Ümumi sərf olunan vaxtın 9%-i sirkətlərin, 91%-

i isə dövlət qurumlarının payına düşür.  

Diaqramdan göründüyü kimi buna səbəb baytarlıq icazəsinin alınması mərhələsində daha çox vaxt (90 

gün) sərf edilməsidir.  
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Sahibkar üçün ikinci ən vacib göstərici xərcdir. Xərclərə gələrkən isə müəyyən olunub ki rəsmi ödəmələr 

və rüsumlar, hətta şirkətlərin digər prosedurlarla əlaqəli qanunla nəzərdə tutulan və faktiki xərcləri 

fərqlənir. Xərclər diaqramı bu fərqləri müşahidə etməyə şərait yaradır. 

 

 

Diaqram 4. İdxal prosesinə sərf olunan xərclər, manatla (faktiki xərclər qırmızı,  

qanunvericlikdə nəzrdə tutulan xərclər yaşılla işarələnib) 

Diaqramdan görünür ki, bank prosedurları istisna olmaqla digər idxal mərhələlərində faktiki xərclər 

qanunvericlikdə nəzərdə tutulan rəsmi xərclərdən çoxdur. Bu, baytarlıq və idxal karantin icazəsi 

mərhələlərində o qədər də nəzərəçarpan olmasa da, sorğu iştirakçılarının fikrincə, gömrük prosedurları 

mərhələsində qeyri-rəsmi ödənişlər sayəsində xeyli fərqlənir.  

Qanun çərçivəsində şirkətlərin idxal prosesinə sərf etdiyi vaxt pul ifadəsində 74.22 qəpik təşkil edir. 

Rəsmi ödənişlər (rüsumlar, vergilər, xidmət haqqi və sair) 7683 manatdır. Beləliklə, qanun çərçivəsində 

cəmi xərclər 7757.22 manat təşkil edir. Vaxtın pulla ifadəsi ümumi xərclərdə 1%, rəsmi ödənişlər isə 

99%-dir. Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, şirkətlərin faktiki xərcləri qanun çərçivəsindəkindən 

fərlənir, 13462 manat təkil edir. O cümlədən, bunun 7220 manatı (53%) qeyri-rəsmi ödənişlərdir.   

8. Tapıntılar 

Tədqiqat nəticəsində aşkara çıxarılıb ki, yem və yem əlavələrinin idxalı prosesində vaxt itkiləri, eynilə 

rəsmi ödənişlər baxımından ən mürəkkəb mərhələ idxal üçün baytarlıq icazəsinin alınmasıdır. İdxal 

baytarlıq icazəsinin verilməsini tənzimləyən qaydalarda idxalçılara münasibətdə tələblərin sərtliyi, 

təqdim olunası sənədlərin çoxluğu, icazə üçün müddətin həddən artıq uzunluğu, rüsumun məbləğinin 
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yüksəkliyi yem və yem əlavələrinin idxalı prosesinə böyük inzibati maneə yaradır. Beləliklə, tədqiqat 

nəticəsində aşkar olunub ki: 

 Baytarlıq icazəsinin verilmə prosedurları qanunvericilikdə aydın şəkildə təsbit olunmayıb; 

 İdxal icazə proseduru nəzərdə tutulan Qaydaların “Ümumi anlayışlar” bölməsində yem və yem 

əlavələri “Baytarlıq preparatı” anlayişına daxil edilib; 

 İdxalçılar idxal icazəsi almaq üçün yüksək xidmət haqqı ödəməyə məcburdurlar; 

 İdxal icazəsinin vaxtı qanunvericlikdə uzun, tələbləri qeyri-real olduğundan potensial idxalçılar 

hazır yem idxalından imtina edirlər; 

 İdxal prosedurları və ödənişlər barəsində informasiyanı elektron şəkildə əldə etmək çətindir, bəzi 

hallarda isə mümkün deyil;  

 İdxal icazəsi vaxtının süni şəkildə uzadılması, tələb olunan sənədlərin qanunvericlikdə konkret 

əks etdirilməməsi kimi inzibati baryerlər idxalçıları bəzən qeyri-rəsmi ödənişlər etmək 

məcburiyyətində qoyur. 

 Sahibkarlar qanunvericilikdəki informasiya öhdəlikləri barəsində az məlumatlıdırlar.  

 Dövlət Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutunun texniki bazası və mütəxəssis potensialı 

sınaq və testləri günün tələblərinə uyğun aparmağa imkan vermir; 

 Gömrük prosedurları son zamanlar sadələşdirilib, sənədlərin sayı azaldılıb və təkmilləşdirilib. Bu 

prosedurlara sərf olunan vaxt beynəlxalq təcrübəyə yaxındır; 

 Bank əməliyyatları qısa müddətdə, inzibati baryersiz həyata keçirilir. Eyni zamanda, daşınma 

şərtləri ilə pul köçürmə formaları arasında uyğunsuzluq müşahidə olunur. Banklar hesab edirlər 

ki, bu məsələyə nəzarət etməyə məsul deyillər.  

 

9. Təkliflər və onların təsirlərinin qiymətləndirilməsi 

 

№-si Təkliflər Məzmun Təsirlər 
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1. NK-nın 16 aprel 2007-ci il tarixli, 

66 saylı qərarında “Əsas 

anlayışlar” adlı 2-ci bölməsinin 

2.1-ci maddəsindən “yem və yem 

əlavələri “ sözləri çıxarılsın. 

 

Aşkar olunmuş tapıntıları əsas 

götürərək tədqiqat qrupu idxal 

baytarlıq icazəsinin verilməsini 

beynəlxalq təcrübəyə uyğun 

olaraq sadələşdirilməsini təklif 

edir. Bunun üçün qanunvericlik 

sənədlərinə bir şox əlavə  və 

dəyişikliklərin aparılması 

zəruridir. Nəzərə alsaq ki, 

“Baytarlıq haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanununa əlavə və 

dəyişikliklərin edilməsi 

proseduru daha mürəkkəbdir 

və bu sənəd bütün digər 

qanunlar kimi çərçivə xarakteri 

daşıyır, onda bu qanuna 

dəyişikliklər edilməsinə zərurət 

yoxdur.  

a.Bu,  avtomatik olaraq,  yemlərin 

dərman preparatı kimi qeydiyyata 

alınması və test üçün nümunənin 

gətirilməsi prosedurlarının 

qüvvədən düşməsi deməkdir;  

b.İdxal icazəsi həm sadələşir, həm 

də bir orqanın (Baytarıq 

Xidmətinin) əlində cəmləşir.  

 

2. Yem və yem əlavələrinin mövcud 

mürəkkəb qeydiyyatı sistemi 

əvəzinə beynəlxalq təcrübəyə 

uyğun olaraq sadə formaya -  

sertifikatlaşmış yem 

istehsalçılarının siyahısının tərtib 

və təsdiqi formasına keçilməsi.   

 

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, 

ölkəyə idxalına icazə verilən 

yem və yem əlavələrinin 

siyahısının (qeydiyyatının) 

aparılnması məsuliyyəti 

idxalçının üzərində olmalı deyil. 

Bu, müvafiq dövlət qurumunun 

- baytarlıq orqanının işidir. Bu 

məsələdə İnstitut Xidmətə 

lazımi yardım göstərə bilər.  

(Bax: Beynəlxalq təcrübə 1) 

Həmin siyahıya Beynəlxalq 

Epizootik  Büronun 

məlumatlarına uyğun olaraq 

ildə bir neçə dəfə baxıla, 

ölkədəki epizootik vəziyyət 

nəzərə alınmaqla hansısa yem 

istehsalçısı qeydiyyatdan 

çıxarıla, və yaxud əlavə edilə 

bilər. (Bax: Beynəlxalq təcrübə 

2) 

a.İdxalçını idxaldan çəkindirən 

böyük vaxt itkisi minimuma enir. 

İdxal icazəsinin alınmasına sərf 

olunan vaxt 90 gündən 2-3 günə 

düşür, ümumi idxal prosesinə sərf 

edilən vaxt isə 118 gündən 12 günə 

enir. Nəticədə bütün idxal 

prosesinə sərf olunan vaxt 89.9%  

azalır. 

b.Qeydiyyat üçün tələb olunan 

əlavə sənədlərin (200-300 səhifə) 

əldə edilməsinə ehtiyac qalmır; 

c.Sənədlərin xarici dildən 

azərbaycan dilinə tərcüməsinə və 

notarial təsdiqinə xərclənən 

təxminən 600 manatlıq vəsaitə 

qənaət edilir. Bu da 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulan 

xərclərin 7% azalması deməkdir. 

d.Dövlət Baytarlıq Preparatlarına 

Elmi Nəzarət İnstitutu yem və yem 

əlavələrinin idxalı prosesində 

Baytarlıq Xidmətinə yardımçı 

təşkilat kimi (yem və yem 

əlavələrini istehsal edən ölkə və 

müəssisələrin siyahısının 

tərtibində, beynəlxalq 

sertifikatlaşmış laboratoriyalarla 
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əməkdaşlığın edilməsində və s.) 

fəaliyyət göstərir. 

 

3. Dövlət Baytarlıq Xidməti 

tərəfindən tərtib olunmuş 

müəssisələrin siyahısı Xidmətin 

saytında yerləşdirilsin. Eyni 

zamanda, həmin siyahı Dövlət 

Gömrük Komitəsinə göndərilsin. 

Siyahıdakı dəyişiklik barəsində 

Komitə mütəmadi 

məlumatlandırılsın. 

İdxalçı saytda qeydiyyatda olan 

hansısa yemi gətirmək üçün 

zavodla müqavilə bağlaya bilər, 

yem Azərbaycanın gömrük 

zonasına daxil olanda məlum 

olar ki, Dövlət Baytarlıq Xidməti 

Beynəlxalq Epizootik Büronun 

məlumatına əsasən həmin 

ölkədən yemin gətirilməsini 

qadağan edib. Bu cür hallardan 

qaçmaq üçün yaxşı olardı ki, 

idxalçı siyahıda  olan 

müəssisədən yemin gətirilməsi 

üçün ərizə ilə Baytarlıq 

Xidmətinə müraciət edərək 

icazə alsın və icazə 1 ay 

müddətində qüvvədə olsun.   

a.Sahibkarlar üçün informasiyanın 

açıqlığı təmin olunur;  

b.Yem idxalçıları (o cümlədən, 

distribütorlar) arasında rəqabətlilik 

artır; 

c.Quşçuluq və balıqçılıq 

təsərrüfatları arasında rəqabət 

mühitinin güclənməsinə təkan 

verir.   

 

4. Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 21 

aprel tarixli 66 nömrəli qərarı ilə  

təsdiq edilmiş “Dövlət  baytarlıq 

nəzarətində olan məhsullara, o 

cümlədən, idxal və ixrac edilən 

yüklərə dövlət baytarlıq 

nəzarətinin təşkili, idxal-izrac 

edilən heyvanların, heyvan 

mənşəli məhsulların və 

xammalın baytarlıq (baytarlıq-

sanitariya) vəziyyətinin 

yoxlanılması və müvafiq 

baytarlıq sənədinin verilməsi, 

dövlət baytarlıq nəzarətində 

olan yüklərin Azərbaycan 

Respublikasına gətirilməsi və 

ölkə daxilində daşınması” 

Qaydalarına yeni bölmə əlavə 

olunmalıdır.  

Yem və yem əlavələrinin 

qeydiyyatı və idxalı bölməsi 

1.Azərbaycan Respublikasına 

yem və yem əlavələri 

Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Baytarlıq Xidməti (Bundan 

sonra Xidmət) tərəfindən tərtib 

olunmuş xarici yem 

istehsalçılarının siyahısına 

uyğun idxal edilir. 

2.Xidmət xarici yem 

istehsalçılarının qeydə alınma 

siyahısını aşağıdakı amilləri 

nəzərə alaraq tərtib edir: 

Beynəlxalq Epizootik Büronun 

tövsiyələri, beynəlxalq 

sertifikatlaşdırılmış 

laboratoriyaların analizlərinin 

nəticələri və ya da qarşılıqlı 

şəkildə məhsulların tanınması 

haqda müqavilələr  

3.Xarici yem istehsalçısı öz 

təşəbbüsü ilə də siyahıya əlavə 

oluna bilər. Bu halda istehsalçı 

(və ya onun nümayəndəsi) 

ölkəsinin daxili standartları 

barədə məlumatı, yemin 

a.Qanunvericiliyə bu dəyişiklik və 

əlavələrin edilməsi ilə yem idxalı 

prosesinin sadələşdirilməsi 

yekunlaşır; 

b.Quş və balıq yeminin idxalı 

prosesinin sadələşdirilməsi digər 

idxal məhsulları üzrə 

sadələşdirilmənin əsasını qoyur və 

nümunə kimi çıxış edir; 

c.Test üçün gətirilən yem və ya 

yem əlavəsi nümunəsinin sınaqdan 

keçirilməsi və sənədlərin 

ekspertizası üçün idxalçıdan alınan 

1000 (min) manat xidmət haqqı 

ləğv olunur. Bu da qanunvericilikdə 

nəzərdə tutulan xərclərin 16% 

azalması deməkdir.;  

d.İdxal-ixrac prosesinin 

sadələşdirilməsi nəticəsində 

şəfafflığın artırılması, inzibati 

baryerlərin aradan qaldırılması, 

qeyri-rəsmi ödənişlərin aradan 

qaldırılması Dünya Ticarət 

Təşkilatının tələblərinə uyğundur.  
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nümunəsinin beynəlxalq 

sertifikatlaşdırılımış 

laboratoriyadn keçmiş  

analizinin nəticələrini, mənşə 

və keyfiyyət sertifikatlarını 

Xidmətə təqdim etməlidir. 

Xidmət 10 gün ərzində ya yem 

istehsalçısının siyahıya daxil 

olunması, ya  da əsaslandırılmış 

imtinanı istehsalçıya (və ya 

onun nümayəndəsinə) təqdim 

etməlidir.    

4.Qeydə alınmış yem 

istehsalçılarının siyahısı Xidmət  

tərəfindən tutulur və Xidmətin 

saytında yerləşdirilir, eyni 

zamanda, elektron yolla 

Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Gömrük Xidmətinə göndərilir. 

5.Qeydə alınmış yem 

istehsalçılarının siyahısı xarici 

ölkələrdə epizootik vəziyyətin 

dəyişməsi barədə Beynəlxalq 

Epizootik Büronun məlumatına 

uyğun olaraq dəyişdirilə bilər. 

Yeni siyahı bir gün müddətində 

gömrük orqanlarına 

göndərilməlidir. 

5.Xidmətin tərtib etdiyi 

siyahıda olan müəssisədən yem 

və ya yem əlavələrini idxal 

etmək istəyən və 

məlumatlandırıcı ərizə ilə 

Xidmətə müraciət edən hüquqi 

və ya fiziki şəxslərə 3 gün 

ərzində idxal icazəsi verir. İcazə 

hər bir pariyaya verilir. Ərizədə 

yemin tərkibinin təsviri, 

haradan gətirilməsi, son təyinat 

nöqtəsi barədə məlumat 

verilməlidir. 

6.İdxal icazəsini alan hüquqi və 

ya fiziki şəxs 1 ay müddətində 

həmin yem partiyasının idxalını 

həyata keçirə bilər.  

7.Ölkəyə gətirilən yem və yem 

əlavələrindən ibarət yük 
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müvafiq sənədlərlə müşayiət 

olunduğu və plomblanmış 

nəqliyyat vasitələrində daxil 

olduğu halda gömrük 

tələblərinə riayət edilməklə, 

baytarlıq orqanın nümayəndəsi 

tərfindən yük açılmadan 

üzərində vizual baxış həyata 

keçirilməlidir. Əgər baxış 

zamanı hər hansı pozuntu aşkar 

edilməzsə, yük açılmadan onun 

buraxılmasına icazə verilə bilər. 

8.Vizual baytarlıq baxışı zamanı 

yükün qablaşdırılması, 

saxlanıması və daşınması 

qaydalarının pozulmasına yol 

verilməsi aşkar olunarsa, yük 

açıla və ondan nümunə 

götürülə bilər. Nümunə 3 gün 

ərzində yoxlanılaraq rəsmi rəy 

idxalçıya təqdim olunmalıdır. 

9.Əgər yoxlamanın nəticsəi 

mənfi olarsa, idxalçının 

istəyindən asılı olaraq mal ya 

onun hesabına məhv edilməli, 

ya da geri qaytarılmalıdır. 

(Bax: Beynəlxalq təcrübə 3, 

Beynəlxalq təcrübə 4) 

5. Potensial idxalçıların elektron 

informasiyalara çıxış imkanı 

genişləndirilsin. Saytlardan 

istifadə qaydaları minimum 

sadələşdirilsin, saytlarda sual-

cavab rubrikaları təşkil olunsun. 

Müvafiq  saytlarda yem və yem 

əlavələrinin idxalı prosesi üçün 

tələb olunan sənədlər, addımlar 

sadə cədvəl şəklində 

yerləşdirilsin.  

Yem və yem əlavələrinin idxalı 

prosesinin tədqiqi göstərdi ki, 

sahibkarlar idxal icazəsinin 

alınması, ümumiyyətlə idxal 

prosesi ilə bağlı informasiyanı 

elektron şəkildə ala bilmirlər. 

İdxal prosesi ilə əlaqəli dövlət 

orqanlarının saytlarının 

araşdırılması zamanı bu təsdiq 

olundu.  

Məsələn, Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin saytının 

(http://www.agro.gov.az)  

“Keçidlər” menyusunda idxal 

baytarlıq icazəsinin verilməsinə 

məsul olan Dövlət Baytarlıq 

Xidməti haqda informasiyalar 

yerləşdirilməyib, Dövlət 

Baytarlıq Preparatlarına Elmi 

a.Potensial regional idxalçıların 

məlumatı əldə etməyə sər etdiyi 

vaxt və maliyyə xərcləri (nəqliyyat, 

qidalanma və s.) minimuma enir;  

b.Potensial idxalçıların 

qanunvericiliyin tələblərini və 

öhdəliklərini elektron şəkildə 

öyrənməsi məmurlarla təmasları 

azaltdığından şəffaflıq təmin 

olunur, qeyri-rəsmi ödənişləri 

yaradan baryerlər aradan 

götürülür. 

 

 

http://www.agro.gov.az/
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Nəzarət İnstitutunun adı 

düzgün yazılmayıb, Elmi-

Tədqiqat Baytarlıq 

Preparatlarına Nəzarət 

İnstitutu kimi qeyd olunub.  

Dövlət Baytarlıq Xidmətinin 

saytı ilkin hazırlanma 

mərhələsində olsa da,  

(http://www.vet.gov.az/) idxal 

icazəsini təınzimləyən qanun və 

qaydalar, xidmətlərin tarifləri 

yerləşdirilib. Dövlət Fitosanitar 

Nəzarəti Xidmətinin saytı 

(www.azerinppo.az) aktiv deyil, 

Dövlət Baytarlıq Preparatlarına 

Elmi Nəzarət İnstitunun isə 

ümumiyyətlə, saytı yoxdur. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin 

saytı (http://customs.gov.az/) 

informasiya baxımından zəngin 

olsa da, tələb olunan 

informasiyanı axtarış vasitəsilə 

tapmaq çox çətindir. Elektron 

informasiyalara çıxış 

imkanlarının zəifliyi xüsusən, 

bölgələrdə fəaliyyət göstərən 

potensial idxalçıların xərclərinin 

artmasına səbəb olur. 

Fitosanitar Xidmətinin və 

İnstitutun saytları işlək 

vəziyyətə gətirilməlidir. Eyni 

zamanda, Gömrük Komitəsinin 

sual-cavab rubrikasında 

suallara daha detallı cavab 

verilməsi təmin edilməlidir. 

Bunun üçün Vergilər 

Nazirliyinin saytı nümunə kimi 

götürülə bilər. 

6. Dövlət Baytarlıq Preparatlarına 

Elmi Nəzarət İnstitutunun texniki 

bazasının və mütəxəssis 

potensialının gücləndirilməsi 

Son illər dövlət proqramları 

çərçivəsində Dövlət Baytarlıq 

Xidməti üçün yeni bina tikilib, 

rayonlarda baytarlıq idarələri 

üçün inzibati binalar istifadəyə 

verilib, Xidmətin laboratoriyası 

və baytarlıq məntəqələri 

müasir avadanlıqlarla təchiz 

olunub. Xidmətin 

mütəxəssisləri beynəlxalq 

a.Yerli istehsalçılarının 

məhsullarının keyfiyyətli analizi və 

beynəlxalq standartlara uyğun 

sertifikatlaşdırılması imkanları 

artır; 

b.Beynəlxalq sertifikatlaşdırılmış 

laboratoriyalarla əlaqələr 

qurululur, təcrübə imkanları artır; 

c.Beynəlxalq sertifikatlaşmadan 

http://www.vet.gov.az/
http://www.azerinppo.az/
http://customs.gov.az/
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təcrübəni öyrənmək üçün tez-

tez xarici ölkələrə göndərilir. 

Lakin nədənsə, Dövlət Baytarlıq 

Preparatlarına Elmi Nəzarət 

İnstitutunun yeni laboratoriya 

və avadanlıqlarla, eyni 

zamanda yüksək ixtisaslı 

mütəxəssis kadrlarla təmin 

olunması dövlət 

proqramlarında nəzərdə 

tutulmayıb. İnstitutun inzibati 

binası yararsız haldadır, onun 

yalnız bir mərtəbəsindən 

istifadə olunur. İnstitut üçün 

tələb olunan avadanlıqlar 

bahalı olsa da, onların alınması 

qaçılmazdır. Bu, gələcəkdə 

Azərbaycanda istehsl olunan 

malların ixracdan əvvəl 

sertifikatlaşdırılması üçün 

vacibdir. İnstitutun 

modernləşdirilməsi onun 

sertifikatlaşdırılmış beynəlxalq 

laboratoriyalarla əlaqələrinin 

yaranması, inkişafı, standartları 

yüksək olan müxtəlif ölkələrlə 

analiz və testlərin nəticələrinin 

qarşılıqlı tanınması baxımından 

əhəmiyyətlidir. 

keçmək imkanı yaranır; 

d.Cənubi Qafqazda anoloqu 

olmayan instituta çevrilməklə 

beynəlxalq xidmətlər göstərməyə 

başlayır; 

e.Baytarlıq Xidmətinə yem və yem 

əlavələri istehsalçılarının 

siyahısının tərtib olunmasında 

göstərdiyi kömək güclənir.  

 

 

7. Banklara maliyyə 

əməliyatlarında (ödənişlərdə) 

akkreditiv üsuluna üstünlük 

verməsi tövsiyə olunur. 

Tədqiqat çərçivəsində 

idxalçıların satıcılarla bağladığı 

müqavilələrin araşdırılması 

zamanı məlum olub ki, mal 

əksər hallarda FOB və ya DAF 

daşınma şərtləri ilə (İnkoterms 

- 2000) idxal olunur. Bu zaman 

satıcının öhdəlikləri yüksək 

olur. Satıcı malı alıcıya təhvil 

verənə qədər yükün 

təhlükəsizliyinə tam cavabdeh 

olur. Eyni zamanda, 

müqavilənin ödənişlər 

bölməsində nəzərdə tutulur ki, 

malın dəyəri 100 fazi 

qabaqcadan ödənilsin. Bu isə 

daşınma şərtlərində nəzərdə 

tutulan öhdəliklərlə ziddiyyət 

təşkil edir. Dünya təcrübəsində 

20 ildən çoxdur ki, bu tip 

ödəmələrin təxminən  90 faizi 

a.Akkreditiv üsulu alıcı və satıcı 

arasında daha sivil, beynəlxalq 

ticarətdə qəbul olunmuş formada 

maliyyə əməliyyatlarının 

aparılmasına şərait yaradır; 

b.Bu halda risklər (mal, pul itkiləri) 

minimuma endirilir; 
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akkreditiv üsulu ilə aparılır. 

8. İqtisadi İnkişaf və Kənd 

Təsərrüfatı nazirlikləri biznes 

asossiasiyalarının yaradılması, 

sahibkarlar arasında 

maarifləndirmə aparılması üçün 

stimullaşdırıci tədbirlər planı 

hazırlasın. 

Azərbaycanda sahəvi birliklərin 

olmaması və ya dövlət 

qurumlarından asılı şəkildə 

fəaliyyət göstərməsi ilə 

sahibkarların məlumatsızlığı 

arasında birbaşa əlaqə var. 

Sahibkarların təşkilatlanması və 

maariflənməsi idxal prosesi 

zamanı yaradılan süni 

baryerlərin aradn qaldırılnasına 

böyük təkan ola bilər. 

a.Sahibkarların bilik və bacarıqları 

artır; 

b.Vahid standartların qəbulu 

prosesi sürətlənir; 

c.Yem və yem əlavələrinin idxalı 

artır. 

 

        Beləliklə, əgər təqdim olunan təkliflər qəbul olunub həyata keçirilərsə, onda yem və yem 

əlavələrinin idxalı prosesinə mane olan inzibati baryerlər aradan qalxar. Bütün prosedurlara sərf olunan 

vaxt 115 gündən 12 günə düşər. Bu da idxala sərf olunan vaxtın 89.6% azalması deməkdir. Eyni zamanda 

xərc baxımından şirkətlərin ödədiyi rəsmi ödənişlər (rüsumlar, yığımlar, vergilər, xidmət haqları və sair) 

7683 mantdan 6083 manata düşə bilər. Bu isə xərclərin 20% azalması deməkdir.  

Qeyd: Hesablamalar 10 ton balıq yeminin timsalında aparılıb, bu zaman ancaq idxal prosedurlarıba aid 

olan xərclər nəzərə alınıb. 

 

  

 

 

 

 

Beynəlxalq təcrübə 1: 

Baytarlıq laboratoriyalarının və müxtəlif ölkələrin standartlarının sertifikatlaşdırılması dünyada 
geniş yayılıb. Baytarlıq Xidməti standartları onun ölkəsinin səviyyəsində və ya ondan yüksək 
olan müəssisələrin siyahısını tutur. Xidmət müəssisələri seçərkən onların məhsullarının 
beynəlxalq sertifikatlaşdırılmış laboratoriyalarda yoxlanılıb-yoxlanılmamasını nəzər alır. Bu 
halda yem idxalçısının istehsalçıdan keyfiyyət və mənşə sertifikatlarını alması kifayət edir.  
Məsələn, Latviya Baytarlıq Xidməti laboratoriyalarını və standartlarını qəbul etdiyi ölkələrin 
siyahısını tutur. Əgər Türkiyənin yem istehsalçısı öz ölkəsində qeydiyyata düşmüş məhsulunu 
Latviyada satmaq istəyirsə və Latviya Türkiyənin standartlarını qəbul edibsə, bu zaman nümunə 
testdən keçirilmir, yemin idxalına birbaşa icazə verilir.  
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Beynəlxalq təcrübə 4: 

Aşağıdaki şirkətlər dünyada ən məhşur balıq yemi istehsalçıları kimi tanınır və öz məhsullarını 40-

45 ölkəyə ixrac edirlər:  

Avstriyanın “AquaTech”, Fransanın “Le Gouessant” ("Le Quassant"), Danimarkanım «Aller Akva», 

İtaliyanın “Arbi Dario S.p.A.”, Kanadanın “Area 19 Snow Crab”, Argentinaın “Arhehpez S.A.”, ABŞ-

ın “Ashworth Bros., Inc.”, Türkiyənin “Çağatay Yağ-yem ürünleri San.Tic.Ltd. Şti” şirkətləri. 

Bu siyahıya Türkiyənın, Rusiyanın, İranın , Ukraynanın və digər ölkələrin bəzi müəssisələrini də 

daxil etmək olar. 

 

Beynəlxalq təcrübə 3: 

Dünyada baytarlıq laboratoriyalarının akkreditasiyasına məsul olan «ILAC MRA» 
beynəlxalq təşkilatı fəaliyyət göstərir. 
«ILAC MRA» dünya ticarətinə şirkətlərarası inamın mönkəmlənməsi və akkreditasiya 
olunmuş laboratoriyaların nəticələrinin tanınması yolu ilə dəstək verir. Təşkilat dünya 
ticarətində məhsulların təkrar analizi, yenidən sınaqdan keçirilməci kimi texniki 
baryerlərin azalmasına kömək edir. 

Beynəlxalq təcrübə 2: 

“Россельхознадзор”un (Rusiyanın baytarlıq və fitosanitar nəzarəti üzrə federal qurumu) 
əmrindən çıxarış: 

 “Polşanın yem və yem əlavələri istehsal edən EKBORK şirkətinin Rusiyaya heyvan mənşəli 
yem idxalı icazəsi verilən müəssisələrin siyahısına daxil edilməsi barədə 

Polşanın Baytarlıq Xidmətin verdiyi təminatı nəzərə alaraq EKBORK şirkəti Rusiyaya heyvan mənşəli 
yem idxalı icazəsi verilən müəssisələrin siyahısına saxil edilsin. (“Россельхознадзор”, 18.10.10) 

 

http://www.fish-seafood.ru/catalog/detail.php?ID=4438
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Əlavələr 
 

 

Əlavə 10.1. Baytarlıq icazəsinin alınması (qanunvericiliyə uyğun) 

N Addımlar 

İşçi 
qüvvəsi, 
dəqiqə 

Əlavə 
vaxt, 
dəqiqə ilə 
(25 %) 

Orta əmək 
haqqı (260 
manat), dəqiqə 
hesabı ilə, qəpik 

Rəsmi 
vaxt, 
dəqiqə 

Xərclər, 
qəpik 

Rəsmi 
ödəniş, 
manat 

1. 

Dövlət 
Baytarlıq 
xidmətinin 
rəisinə ərizə 240 60 1.51   453   

2. 

Xidmətin 
rəisinin ərizəni 
imzalaması, 
instituta 
göndərilməsi 180 45 1.51   339.75   

3. 

İnstitutun 
tələblərinin 
öyrənilməsi 180 45 1.51   339.75   

4. 

Tələblərə 
uyğun 
sənədlərin və 
nümunənin 
satıcıya sifariş 
olunması 240 60 1.51   453   

5. 

Sənədlərin və 
nümunənin 
poçtla alınması 60 15 1.51   113.25   

6. 

Sənədlərin 
tərcüməsi və 
notarial 
qaydada təsdiqi 240 60 1.51   453 600 

7. 

Sənədlərin və 
nümunənin 
instituta 
təqdimi 240 60 1.51   453   

8. 

İnstitutla 
müqavilənin 
imzalanması 60 25 1.51   113.25   

9. 

İnstituta xidmət 
haqqının 
ödənilməsi 30 8 1.51   57.38 950 

10. 

Sənədlərin 
ekspertizası və 
nümunənin 
sınağı       21600     
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11. 

Nəticələ barədə 
Baytarlıq 
Xidmətinə 
təqdimatın 
göndərilməsi       7200     

12. 

Xidmətə 
qeydiyyat 
haqqının 
ödənilməsi 180 45 1.51 

 
339.75 50 

13. 

Qeydiyyata 
alınma, 
gömrüyə və 
sifarişçiyə 
icazənin 
verilməsi 180 45 1.51 14400 339.75   

 
Cəmi: 1830 468 1.51 43200 3454.9 1600 

 
 
 
 
 
 
 

Əlavə 10.2. Baytarlıq icazəsi (faktiki) 

N Addımlar 

İşçi 
qüvvəsi, 
dəqiqə 

Əlavə 
vaxt, 
dəqiqə ilə 
(25 %) 

Orta əmək 
haqqı (260 
manat), dəq. 
hesabı ilə, 
qəpik 

Rəsmi 
vaxt, 
gün Xərclər 

Rəsmi 
ödəniş, 
qəpik 

Qeyri-
rəsmi 
ödənişlər, 
manat 

1. 

Baytarlıq 
Xidmətinin 
tələblərinin 
öyrənilməsi 180 45 1.51   339.75     

2. 

Satıcıya 
baytarlıq, 
keyfiyyət və 
mənşə 
sertifikatlarını
n sifariş 
verilməsi 180 45 1.51   339.75     

3. 
Sertifikatların 
əldə olunması 60 30 1.51   135.9     

4. 

Sertifikatların 
gətirilməsi 
xərclərinin 
ödənilməsi           2000   
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5. 

Ərizənin 
müqavilə və 
sertifikatların 
surətlərinin 
təqdimi 120 30 1.51   226.5     

6. 

Xidmət 
rəisinin 
imzası, 
möhürü, 
gömrük 
icazəsinin 
verilməsi 180 45 1.51   339.75 5000 500 

 
Cəmi: 720 195 1.51 

 
1381.65 7000 500 

 
 
 
 
 
 
 

Əlavə 10.3. İdxal karantin icazəsinin alınması 
(qanunvericiliyə uyğun) 

 

N Addımlar 

İşçi 
qüvvəsi, 
dəqiqə 

Əlavə vaxt, 
dəq ilə (25 
%) 

Orta əmək 
haqqı (260 
manat), 
saat hesabı 
ilə, qəp. 

Rəsmi 
vaxt, 
dəqiqə 

Xərclər, 
qəpik 

Rəsmi 
rüsum, 
manat 

1. 

İcazə üçün 
sənədlərin 
hazırlanması 30 8 1.51   57.38   

2. 

Ərizənin 
yazılması və 
sənədlərin 
təqdim 
olunması 240 60 1.51   453   

3. 

İdxal karantin 
icazəsinin 
verilməsi 240 60 1.51 1920 453 3 

Cəmi:  
 

510 128 1.51 1920 963.4 3 
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Əlavə 10.4. İdxal karantin icazəsinin alınması (faktiki) 
 

N Addımlar 

İşçi 
qüvvəsi
, dəqiqə 

Əlavə 
vaxt, 
dəq ilə 
(25 %) 

Orta 
əmək 
haqqı, 
saat 
hesabı 
ilə, qəpik 

Müddət, 
dəqiqə Xərclər 

Rəsmi 
ödəniş, 
manat 

Qeyri-
rəsmi 
ödəniş, 
manat 

1. 

İcazə üçün 
sənədlərin 
hazırlanma
sı 30 8 1.51   57.38     

2. 

Təqdim 
olunan 
ərizə və 
sənədlərin 
qeydə 
alınması 240 60 1.51   453     

3. 

İdxal 
karantin 
icazəsinin 
verilməsi 240 60 1.51 1920 453 3 200 

 
Cəmi: 510 128 1.51 1920 963.4 3 200 

 
 
 
 
 
 

Əlavə 10.5 . Rəsmi gömrük prosedurları 

N Addımlar 

İşçi 
qüvvəsi, 
dəqiqə 

Ilə 

Əlavə 
vaxt 

dəqiqə 
Ilə 

Orta əmək 
haqqı (260 

manat), 
dəqiqə 

hesabı ilə, 
qəp. 

Xərclər, 
qəpik 

Rəsmi ödənişlər 
(Bütün ödəmələr - 

Xərclərin 36%) 

1. Ərizənin yazılması 30 8 1.51 57.38   

2. 
Yüklə gələn 
sənədlərin qəbulu 30 8 1.51 57.38   

3. 

Gömrük yük 
bəyannaməsinin 
doldurulması 60 15 1.51 113.25   
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4. 

Maliyyə şöbəsi ilə 
razılığa gəlinməsi və 
ödənişin edilməsi 
icazəsinin alınması 60 15 1.51 113.25   

5. Ödənişlərin edilməsi 120 30 1.51 226.5   

6. 

Ödəniş barədə 
məlumatın maliyyə 
şöbəsinə təqdimi  120 30 1.51 226.5   

7. 
Yük terminalına 
sənədlərin verilməsi 60 15 1.51 113.25   

8. 

Yükə baxış (baytarlıq, 
fitosanitar, gömrük 
əməkdaşları ilə 
birlikdə) 120 30 1.51 226.5   

9. 

Ehtiyac olarsa yükdən 
nümunənin 
götürülməsi           

10. 

Yükün terminaldan 
buraxılması və 
gömrük nəzarəti 
altında son təyinat 
nöqtəsinə çatdırılması 360 90 1.51 679.5   

11. Yükün boşaldılması 240 60 1.51 453   

 
Cəmi: 1200 301 1.51 2266.5 5760 

Qeyd: Hesablamalar 10 ton balıq yeminin idxalı üzərində aparılıb, Bütün gömrük 
 rüsumları, ƏDV, digər rəsmi ödəmələr yemin məbləğinin təxminən 36%-ni təşkil edir.



 

Əlavə 10. 6. Faktiki gömrük prosedurları 

  

N Addımlar 
İşçi qüvvəsi, 
dəqiqə Ilə Əlavə vaxt dəqiqə Ilə 

Orta əmək haqqı (260 
manat), dəqiqə 
hesabı ilə, qəpik 

Xərclər, 
qəpik 

Rəsmi ödənişlər, 
manat 

Qeyri-rəsmi 
ödənişlər, manatla 

 

1. Ərizənin yazılması 30 8 1.51 57.38     
 

2. 
Yüklə gələn 
sənədlərin qəbulu 30 8 1.51 57.38     

 

3. 

Gömrük yük 
bəyannaməsinin 
doldurulması 60 15 1.51 113.25     

 

4. 

Maliyyə şöbəsi ilə 
razılığa gəlinməsi və 
ödənişin edilməsi 
icazəsinin alınması 60 15 1.51 113.25     

 

5. Ödənişlərin edilməsi 120 30 1.51 226.5     
 

6. 

Ödəniş barədə 
məlumatın maliyyə 
şöbəsinə təqdimi  120 30 1.51 226.5   7000 

 

7. 
Yük terminalına 
sənədlərin verilməsi 60 15 1.51 113.25     

 



 

8. 

Yükə baxış 
(baytarlıq, 
fitosanitar, gömrük 
əməkdaşları ilə 
birlikdə) 120 30 1.51 226.5     

 

9. 

Ehtiyac olarsa 
yükdən nümunənin 
götürülməsi             

 

10. 

Yükün terminaldan 
buraxılması və 
gömrük nəzarəti 
altında son təyinat 
nöqtəsinə 
çatdırılması 360 90 1.51 679.5     

 

11. Yükün boşaldılması 240 60 1.51 453     
 

 
Cəmi: 1200 301 1.51 2266.5 5760 7000 

 

       

Qeyd: Hesablamalar 10 ton balıq yeminin idxalı üzərində aparılıb, Bütün gömrük rüsumları, ƏDV, digər rəsmi ödəmələr yemin məbləğinin 

təxminən 36 %-ni təşkil edir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Əlavə 10.7. Bank ödənişləri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Addımlar 
İşçi qüvvəsi, 
dəqiqə ilə 

Əlavə vaxt, dəqiqə 
ilə (25 %) 

Orta əmək haqqı (260 
manat), dəqiqə hesabı Xərclər, qəpik Bank xidməti, manat 

1. 

Avansın ödənilməsi üçün 
ödəniş tapşırığının 
hazırlanması 30 8 1.51 57.38   

2. Bankda avansın ödənilməsi 120 30 1.51 226.5   

3. 

Yerdə qalan məbləğin 
ödənilməsi üçün ödəniş 
tapşırığının hazırlanması 30 8 1.51 57.38   

4. Bankda ödənişin edilməsi 120 30 1.51 226.5   

5. 

Məhsulun son təyinat 
nöqtəsinə çatması haqda 
sənədlərin banka təqdimi 90 22 1.51 169.12   

6 

Konvertasiya və köçürmə 
xidməti (ümumi məbləgin 
2%)         320 

 
Cəmi: 390 98 1.51 736.88 320 


