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MƏRKƏZ HAQQINDA MƏLUMAT

 ABŞERON LOGİSTİKA MƏRKƏZİ, beynəlxalq standartlara və Azərbaycanda inteqrasiyaya sahib olan ilk 
özəl logistik mərkəzdir. 

 65,7 ha ərazini əhatə edən Mərkəz, Bakı şəhəri, Lökbatan qəsəbəsində yerləşir.

 Rahat və əlverişli yol əlaqəsi terminaldan əsas yol nəqliyyat marşrutlarına birbaşa keçid etməyə və
hədəfə tez bir zamanda çatmağa imkan verir. 

 Mərkəz müasir texnologiyalarla zəngin əməliyyat qabiliyyəti, güclü infrastruktur qurğuları və zamanın
tələbinə uyğun yüksək xidmət keyfiyyəti ilə fəaliyyət göstərir.

 İdxal-ixrac və tranzit gömrük əməliyyatları ərazidə yerləşən “Abşeron” gömrük postu tərəfindən həyata
keçirilir.

 Yaradılmış “bir pəncərə” sistemi ilə sahibkarlara yüksək səviyyəli və operativ xidmət göstərilir. 



 Ay ərzində 10 000 TEU konteyner, 8 000 vaqon qəbuletmə və yükləmə-boşaltma gücü

 Sutkada 30 000 ton, ildə 11 mln. ton iri həcmli yükaşırma qabiliyyəti

 Ümumilikdə 7 500 TEU konteyner, 1 000 ədəd vaqon tutumu

 Bakı və Abşeron ərazisi üzrə dəmir yolu yükünü tam qarşılama qabiliyyəti

MƏRKƏZİN İMKANLARI



MƏRKƏZİN İNFRASTRUKTURU

İNZİBATİ BİNA VƏ GÖMRÜK BİNASI

MƏRKƏZİN İNFRASTRUKTURU

Gömrük orqanlarının, bank şöbələrinin, sahibkarların
və digər özəl və dövlət qurumlarının fəaliyyətini təmin
etmək üçün inşa edilmiş inzibati bina və 75 ofisdən
ibarət biznes mərkəzi.



DƏMİRYOLU XƏTLƏRİ

MƏRKƏZİN İNFRASTRUKTURU

 Ümumi 17 100 metr dəmiryolu xətti,
 7 ədəd qatar qəbulu / təşkili xətləri,
 6 ədəd əməliyyat xətti olmaqla ümumi 13 dəmiryolu xətti 

mövcuddur.
- 7 ədəd gözləmə xətti
- 2 ədəd konteyner xətti
- 2 ədəd açıq sahə xətti
- 2 ədəd anbar xətti



MƏRKƏZİN İNFRASTRUKTURU

TIR PARK

MƏRKƏZİN İNFRASTRUKTURU

 200-ə qədər iri həcmli nəqliyyat vasitəsi qəbul
edəbilən TIR Parkı

 100-ə qədər minik avtomobil qəbul etmə imkanına
malik avtodayanacaq

AVTODAYANACAQ



KONTEYNER SAHƏSİ

MƏRKƏZİN İNFRASTRUKTURU

 Ümumi ərazi – 15 000 m2

 Ərazidə yüklərin yüklənib-boşaldılması ən
müasir texnikalarla həyata keçirilir. 



MƏRKƏZİN İNFRASTRUKTURU

Azərbaycanda ən böyük portal kran

MƏRKƏZİN İNFRASTRUKTURU

 5 + 1 konteyner aşırma gücü
 Ölçüsü 45 tona qədər olan 20, 30, 40, 45, 53 ft 

konteynerləri manevr edir
 100 tona qədər yükqaldırma gücü
 Sutkalıq 500-dən çox konteynerləri yükləmə-boşaltma

gücü
 Ümumi çəkisi: 400 ton



Gömrük 
xidmətləri

Terminal 
xidmətləri

Qapıdan-qapıya 
xidməti

Beynəlxalq 
daşımalar

Broker 
xidmətləri

Anbar
xidmətləri

XİDMƏTLƏRİMİZXİDMƏTLƏRİMİZXİDMƏTLƏRİMİZ

Mərkəz yüksək səviyyəli və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətlər təklif edir:



MƏRKƏZİN PROQRAM TƏMİNATLARI – ŞƏXSİ KABİNET

• Bütün logistik xidmətlərin sifarişi
• Hesabatların əldə edilməsi
• Yüklərin izlənilməsi
• Xidmətlər üzrə ödənişlərin edilməsi

cb.absheronport.az portalı vasitəsilə onlayn şəkildə istənilən yerdən edə biləcəkləriniz :



MƏRKƏZİN PROQRAM TƏMİNATLARI – ALC SMART
Mərkəzdə bütün vaqon, konteyner əməliyyatları, hesabatlar, gömrük sorğuları və s. 
proseslərin idarə edildiyi proqram təminatı.



MƏRKƏZİN PROQRAM TƏMİNATLARI – WMS
“WMS” – anbar idarəetmə sistemi, anbara daxil olan yüklərlə bağlı bütün 
proseslərin idarə olunduğu proqram təminatıdır.



MƏRKƏZİN PROQRAM TƏMİNATLARI – TMS
“TMS” – nəqliyyat idarəetmə sistemi, proqram üzərindən yüklərin izlənilməsi, nəqliyyat 
vasitələrinin parametrlərinə və yükün qabaritinə uyğun olaraq yüklənilməsi və digər 
əməliyyatların idarə olunduğu proqram təminatıdır.



ANBAR
XİDMƏTİ



Mərkəz 13 870 m2 qapalı anbar sahəsinə malikdir. 

MÜASİR "A+" KATEQORİYALI ANBAR KOMPLEKSİ

 Vaqon və konteynerlərin birbaşa 
anbara qəbulu

 Müasir texnikalar və peşəkar personal
 Back to back rəf sistemi
 Yanğından mühafizə sistemi
 “WMS” anbar idarəetmə proqram 

təminatı



MÜASİR "A+" KATEQORİYALI ANBAR KOMPLEKSİ



Mərkəz gömrük anbarı statusuna malikdir. 

GÖMRÜKLÜ ANBARLAR

 Hissəli gömrükləmə ilə xərclərin 
optimallaşdırılması

 Yüklərin gömrük rüsumları, əlavə dəyər vergisi
alınmadan gömrük anbarlarında yerləşdirilə və
müəyyən müddətə qədər saxlanıla bilməsi

 Gömrük anbarlarına böyük həcmdə gələn
yüklərin çeşidləmə, qablaşdırma və emal
əməliyyatlarından keçirildikdən daha sonra
ixrac imkanlarının mövcud olması

 Tranzit yüklərin vergi ödəmədən və ticarət
siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan təkrar
ixrac olunana qədər saxlanılması



GÜBRƏ ANBARLARI

 Texniki şərtlərə və sanitar-gigiyena tələblərinə
uyğunlaşdırılmış

 Fitosanitar qaydalarına və normativlərinə əməl
edilmiş

 Yanğından mühafizə sistemi ilə təchiz edilmiş

Peşəkar ekspertlərin nəzarəti altında inşa edilən gübrə anbarları istifadənizdə



BEYNƏLXALQ
DAŞIMALAR



Daşıma marşrutumuz Avropa, Asia,
Yaxın Şərq, Uzaq Şərq, Amerika və
MDB ölkələri olmaqla dünyanın
dörd bir yanını əhatə edir.

DAŞINMA COĞRAFİYASI
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TƏCHİZAT ZƏNCİRİNİ ƏHATƏ EDƏN BÜTÜN XİDMƏTLƏR



MƏRKƏZİN HƏYATA KEÇİRDİYİ QEYRİ STANDART YÜKLƏRİN
İDXAL-İXRAC ƏMƏLİYYATLARI



TƏQDİMAT



Müştəri portalından sifarişlərin verilməsi, 
müvafiq hesabatların izlənilməsi

Daşıma hesabatlılığı barədə müştərinin
məlumatlandırılması

Daxili daşıma sifarişlərinin onlayn qəbulu və icraya
götürülməsi

Yüklərin təhlükəsizlik tələblərinə uyğun
nəqliyyatda bərkidilməsi

Müştərilərin anbar dağıtımını/distribusiyanın
təşkili
.

Yük maşınlarının hərəkətinin GPS ilə tam 
izlənməsi

Daşımaların əməliyyat proqramında tam 
qeydiyyatı

Yüklərin vaxtında və təhlükəsiz qaydada
çatdırılması

Xidmətlərimiz

ÖLKƏDAXİLİ DAŞIMALAR



Abşeron Konteyner - keyfiyyətli şəkildə istənilən
istiqamətdə konteyner daşımalarını həyata keçirir və
aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

 Ən uyğun daşınma marşrutlarının təşkili

 Multimodal xidmətlərin göstərilməsi

 Uzun məsafəli blok qatarlarla daşıma

 Daşınma sənədlərinin hazırlanması

 MPS və SPS statuslu fitinq platformalarının təşkili

 Broker xidmətləri

 Terminal xidmətləri

 Qapıdan qapıya xidməti

 Anbar xidmətləri

TÖRƏMƏ ŞİRKƏTLƏR



Abşeron Express - dəmir yolu vasitəsilə yük daşımalarını həyata keçirir. Optimal çatdırılma
marşrutları vasitəsilə dəmiryolu nəqliyyatının üstünlüklərindən istifadə edərək müxtəlif
növ yüklərin vaxtında, bütün tələblərə uyğun olaraq çatdırılmasına zəmanət verir və
aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

 Ən uyğun daşıma marşrutlarının təşkili

 Yüklərin ünvana çatdırılma xidməti

 Yüklərin izlənməsi

 Dəniz daşımaları

 Yüklərin sığortalanması

 Broker xidmətləri

 Terminal xidmətləri

 Tranzit xidmətləri

 Anbar xidmətləri

TÖRƏMƏ ŞİRKƏTLƏR



Milli Broker - yüksək keyfiyyətli, dəqiq gömrük və broker 
xidmətlərini təklif edir:

 Gömrük bəyannaməsinin tərtibi

 Qısa idxal bəyannaməsinin tərtibi

 Gömrük rəsmiləşdirilməsi

 Müqavilələrin hazırlanması

 İdxal və ixrac üzrə broker xidməti

 Vaqonların izlənməsi (GPS xidməti)

 Yüklərin gömrük anbarında saxlanılması prosedurunun
həyata keçirilməsi (61 və 74 rejimi)

 Tranzit əməliyyatlarının operativ həyata keçirilməsi

TÖRƏMƏ ŞİRKƏTLƏR



Abşeron Logistika Mərkəzində yaradılan Araşdırmalar
və İnkişaf Mərkəzinin əsas məqsədi:

 Logistika sektorunun inkişafı üçün yeni xidmətlərin
yaradılması

 Bu sahədə mövcud problemlərin müəyyən olunması
və onların həlli istiqamətində elmi araşdırmaların, 
analizlərin edilməsi

 Yerli və xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq etməklə
müəyyən logistik xidmətlərin ölkədə tətbiqi

ARAŞDIRMALAR VƏ İNKİŞAF MƏRKƏZİ



Abşeron Logistika Mərkəzi fəaliyyətini qanunvericiliyə uyğun olaraq dünya praktikasında əsas

qəbul edilən davranış kodeksi və uyğunluq öhdəliklərini rəhbər tutaraq təşkil edir.

ETİKA VƏ DAVRANIŞ KODEKSİ

İnsan hüquqları Əmək münasibətləri Təhlükəsiz ətraf mühit Ədalətli rəqabət 



 ISO 9001 KEYFİYYƏT İDARƏETMƏ SİSTEMİ
 ISO 14001 ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ
 ISO 45001 ƏMƏYİN SAĞLAMLIĞI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ

BEYNƏLXALQ SERTİFİKATLAR

Mərkəz beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyət göstərir:
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