




№96 ’2019 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     1

ÊÎÌÈÒßÄß

Fÿrdi yaøayûø evlÿrinin
sÿnÿdlÿødirilmÿsi ilÿ baülû -
KONSEPSİYA HAZIRLANIR 

Azərbaycan Respublikasının
Prezident Administrasiyasının
tapşırığına uyğun olaraq Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi
tərəfindən özbaşına və sənədsiz
inşa edilmiş tikililərin
sənədləşdirilməsi ilə bağlı konsep-
siya hazırlanır. 

ÌÖÑÀÙÈÁß
«ßmlak xidmÿtlÿri 
daha ÿl÷atan olub» 

Azərbaycanda daşınmaz əmlak
xidmətləri sahəsindəki yeniliklər, bu
yeniliklərin vətəndaşlara və mülkiyyət
hüquqlarına təsiri ilə bağlı «Daşınmaz
Əmlak»ın suallarını millət vəkili, Milli
Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin üzvü Çingiz
Qənizadə cavablandırır. 

ÐÅÝÈÎÍÄÀ ßÌËÀÊ
Sÿnaye øÿhÿrindÿ ÿmlak
mönasibÿtlÿri — 
ØÈRVANDA ßMLAK
Paytaxt Bakıdan cəmi 2 saatlıq
məsafədə yerləşən Şirvan
şəhərinin əmlak bazarı digər
bölgələrlə müqayisədə daha di-
namikdir. Bu fəallığa şəhərin
ərazisinin böyüdülməsi və
buradakı yeni müəssisələr səbəb
olub.   
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30Obyekt tikintisin" icaz" almaq
qaydası d"yişir YENİLİK
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4
«Az"rbaycan dövl"ti 
v"t"ndaşının yanındadır» 
PREZİDENT İLHAM éLİYEV

Fevralın 5-də və 6-da Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında baş
vermiş zəlzələnin fəsadları Prezident İlham Əliyevin sərəncam və
tapşırıqlarına əsasən aradan qaldırılmaqdadır.
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«Farman-4»d"n 
«Aerobus 380»d"k 
BAKI HAVA LİMANININ TARİXİ 

26 ÌÖÑÀÙÈÁß  
«ßrazi idarÿlÿrindÿ
yeniliklÿr tÿtbiq edilÿcÿk»
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
(ƏMDK) ərazi idarələrinin işinin təşkili,
bu sahədəki yeniliklər və planlarla bağlı
«Daşınmaz Əmlak»ın suallarına
ƏMDK-nin Yerli qurumlarla iş şöbəsinin
müdiri Yusif Qənbərov cavab verir.

20 ÞÇßËËßØÄÈÐÌß
«Sÿrfÿlidir, tÿmir edib iøÿ
baølayacam» — ßMLAK
HßRRACININ QALÈBÈ

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
(ƏMDK) təşkil etdiyi özəlləşdirmə
hərraclarında daha bir neçə iş adamı
və vətəndaş sərfəli qiymətə əmlak
sahibi oldu. 

42 ÑÓÀË-ÚÀÂÀÁ
«1 mərtəbəli evə 2-ci mərtəbə əlavə
olu nubsa, onu sənədləşdirmək üçün
nə lazımdır?» Bu və digər sualların
cavabı yalnız «Daşınmaz Əmlak»da.  

38 Qara d"nizd"n Avropanın
m"rk"zin"d"k  UKRAYNADA éMLAK





4 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №96 ’2019

рясми хроникарясми хроника

«Az"rbaycan dövl"ti v"t"ndaşının yanındadır»
ZéLZéLéNİN NéTİCéLéRİ ARADAN QALDIRILIR

Sərəncamın icrası ilə əlaqədar görülən işlərlə
yerində tanış olmaq üçün prezident İlham Əliyev martın
6-da Ağsu və Şamaxı rayonlarında səfərdə olub. 

Bu rayonlarda mühəndis-kommunikasiya təminatı
sistemləri tam bərpa edilib, zərərçəkmiş əhaliyə ilkin
yardım göstərilib.

Hadisənin sabahı günü zəlzələ zonasına gələrək
sakinlərlə görüşən və problemlərlə maraqlanan Prezident
İlham Əliyev əhalinin müraciətlərinə diqqətlə baxılması,
evlərə, həmçinin sosial və infrastruktur obyektlərinə
dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün göstərişlərini
verib. Eləcə də dölət başçısının sərəncamı ilə Şamaxı,
İsmayıllı və Ağsu rayonlarında evlərə, sosial və infra-
struktur obyektlərinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması
üçün dövlət büdcəsindən ilkin olaraq 2 milyon manat
ayrılıb. 

Dövlətimizin başçısı Ağsuda zəlzələ nəticəsində
zərər çəkən evlərin yerində yenidən tikilməkdə olan
evlərlə tanış olub, sakinlər onlara göstərilən qayğıdan,
görülən işlərdən və tikintinin keyfiyyətindən razılıq edib,
dövlət başçısına təşəkkür ediblər. 

Qeyd edək ki, zəlzələdən sonra əhalinin
müraciətləri əsasında Şamaxıda 4893, Ağsuda 1461,
İsmayıllıda 919 evə baxış keçirilib. Müəyyən olunub ki,
Şamaxıda 244, Ağsuda 150, İsmayıllıda 97 ev kəskin
qəzalıdır. Şamaxıda 1111, Ağsuda 265, İsmayıllıda 262
evin bərpa-gücləndirməsinə ehtiyac var. Şamaxıda 1800,
Ağsuda 1022, İsmayıllıda 354 evin isə təmirə ehtiyacı
var. Bütövlükdə bu rayonlarda 88 ev sökülməyə
hazırlanıb, 65 ev sökülüb və sökülməyə başlanıb,
həmçinin 38 evin tikintisi aparılır. Ümumiyyətlə, 491 ev
qəzalı vəziyyətdədir və onlar yenidən tikiləcək, 1665 ev

X"b"r verildiyi kimi, fevralın 5-d" v" 6-da baş vermiş z"lz"l" Şamaxı,
İsmayıllı v" Ağsu rayonlarında bir sıra f"sadlar tör"tmiş, f"rdi evl"r
q"zalı v"ziyy"t" düşmüş, sosial v" infrastruktur obyektl"rin" ziyan
d"ymişdi. Prezident İlham éliyevin s"r"ncam v" tapşırıqlarına "sas"n
t"bii f"lak"tin tör"tdiyi f"sadlar aradan qaldırılmaqdadır. 
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isə bərpa olunacaq. Yeni evlərin sahəsi əvvəlkilərdən daha
böyükdür və 9 bal gücündə zəlzələyə hesablanıb.

Ağsuda əhali ilə görüşən Prezident İlham Əliyev
dağılmış evlərin qısa müddət ərzində yenidən tikiləcəyini,
qəzalı evlərin əsaslı şəkildə təmir olunacağını bildirib:
«Mən bu gün gəlmişəm ki, işlərə özüm nəzarət edim, mü-
vafiq göstərişlər verim və sizinlə görüşüm. Burada mənə
verilən məktubların hər birinə baxılacaq. Narahat olmayın,
zəlzələdən uçan bütün evlər yenidən tikiləcək. Mən
gəlmişəm ki, problemləri həll edim. Mənim işim sizə
xidmət etməkdir. Mən öz vəzifəmi bunda görürəm.
Prezident kimi həmişə çalışmışam ki, Azərbaycan xalqına
ləyaqətlə xidmət edim. Vətəndaşları narahat edən
problemlərin həlli üçün bütün lazımi addımlar atılacaq».

Prezident İlham Əliyev sakinlərə xatırladıb ki, bir neçə
il bundan əvvəl Zaqatala və Balakəndə də zəlzələ olmuş və
dövlət vəsaiti ilə 3 mindən çox ev yenidən tikilmişdi:
«Burada da indi 1000-dən çox ev yenidən tikiləcək, bərpa
olunacaq. Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı rayonlarında zəlzələdən
ziyan çəkmiş qalan evlər də tikiləcək, bərpa olunacaq.
Vətəndaşlar da bunu bilir. Onu da deməliyəm ki, ancaq
Azərbaycanda bu işlər bu qədər qısa müddət ərzində
görülür». 

Dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Şamaxıda zəlzələdən zərərçəkmiş ailələr üçün tikiləcək yeni
yaşayış binasının təməlini də qoydular. 20 Yanvar küçəsində
tikilən 44 mənzildən ibarət dördmərtəbəli bina bütün zəruri
infrastrukturla təchiz ediləcək, burada birotaqlı 4, ikiotaqlı
32 və üçotaqlı 8 mənzil olacaq.

Zəlzələ zamanı şəhərin Səttar Bəhlulzadə küçəsində
Vüqar Teyfurovun evi də qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. Dövlət
başçısı və xanımı həmin evin yerində yeni inşa edilən evdə
olaraq burada yaradılan şəraitlə tanış olublar. Ailə başçısı
Vüqar Teyfurov və ailə üzvləri yaradılan şəraitə və diqqətə
görə, prezidentə minnətdarlığını bildiriblər. 

Şamaxıda sakinlərlə görüşən Prezident İlham Əliyev
bildirib ki, zəlzələdən ziyan görmüş bütün evlər dövlət
vəsaiti hesabına tikiləcək və bərpa ediləcək, eləcə də
əhalinin bütün müraciətlərinə baxılacaqdır: «Mənə Ağsu
rayonunda, eyni zamanda, Şamaxı rayonunda məktublar
verilib. Bütün məktublara baxılacaq. Burada müxtəlif
təkliflər, müxtəlif şikayətlər, xahişlər var. Məhkəmə işləri,
evlə, işsizliklə, sosial ədalətsizliklə bağlı məktublar var. Hər
bir məktuba diqqətlə baxılacaq. Xahiş edirəm məktubları
mənim köməkçilərimə çatdırın. Mən özüm bunlara
baxacağam və lazımi göstərişlər veriləcəkdir. Azərbaycan
dövləti öz sosial siyasətini aparmaqda israrlıdır.
Vətəndaşları narahat edən bütün məsələlər öz həllini
tapacaq. Mən gəlmişəm sizdən bunu eşidim. Bu dəstəyə
görə, bu hörmətə görə sizə təşəkkür edirəm, sizi bağrıma
basıram. Əmin ola bilərsiniz ki, bütün məsələlər həll olu-
nacaq». 
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комитядя

Prezidentin f"rmanına uyğun olaraq
sakinl"rd"n s"n"dl"r toplanır

F"rdi yaşayış evl"rinin s"n"dl"şdirilm"si il" bağlı
KONSEPSİYA HAZIRLANIR

Prezident İlham Əliyevin fevralın 19-da imzaladığı
“Bə zi çoxmənzilli binaların istismarına icazə ve ri l mə si -
nin sadələşdirilməsi haqqında” fərmanının icrasına baş la -
nı lıb. Fərmanın icrasına uyğun olaraq, Bakıda 6 çox mən -
zil li yaşayış binasının istismarına icazə verilib. 

Artıq bu binalarda yerləşən mənzillərə çıxarışların

verilməsi məqsədi ilə sənədlərin toplanılmasına baş la nı -
lıb. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən ilk
ola raq 15 mart tarixində Səbail rayonu, Badamdar qə sə -
bə sində yerləşən 561 mənzilli yaşayış binasında sakinləri
üçün səyyar xidmət göstərilib və mənzil sahiblərindən
ilkin sənədlər toplanıb.

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində son illər bir
sıra yeniliklər və vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin
keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı geniş tədbirlər həyata
keçirilir. Bununla bağlı “Kütləvi çıxarış”, “Əmlakını
qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kimi sosial
layihələr reallaşdırılmaqla vətəndaşlara öz ünvanlarında
xidmət göstərilir, əmlaklarının qeydiyyata alınması
məsələləri təbliğ edilir. 

Lakin qeyd edilməlidir ki, bir çox hallarda vətən -
daşlar tərəfindən  kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda,
habelə mühafizə zolaqlarında yaşayış və ya qeyri-yaşayış
bi naları inşa edilir ki, onların qeydiyyata alınması qa nun -
ve ri ciliklə mümkün olmur və  çətinliklər yaranır.

Digər tərəfdən vətəndaşlar qeydiyyatla bağlı mü-

vafiq sənədlərin olmasına baxmayaraq əmlaklarının qey-
diyyata alması ilə bağlı  müraciət etmirlər.

Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezident
Administrasiyasının tapşırığına uyğun olaraq Komitə
tərəfindən  özbaşına və sənədsiz inşa edilmiş tikililərin
sənədləşdirilməsi ilə bağlı konsepsiya hazırlanır. Yaxın
zamanlarda həmin konsepsiya Azərbaycan Res -
publikasının Prezident Administrasiyasına təqdim
ediləcəkdir.

Eyni zamanda Ölkə başçısının tapşırığına əsasən is-
tismara qəbul edilmiş çoxmərtəbəli yaşayış binalarında
yerləşən mənzillərin qeydiyyata alınması sahəsində
bilavəsitə ünvanlarda sakinlərin çıxarışlarının verilməsi
işlərinə başlanılmış  və  davam etdirilməkdədir.
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комитядя

K"r"m H"s"nov İmişli ş"h"rind" 
v"t"ndaş q"bulu keçirdi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıqlarına
əsasən martın 29-da Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mi tə si -
nin sədri Kərəm Həsənov İmişli şəhərində vətəndaş qə -
bu lu keçirib. 

Qəbul cədvəlinə müvafiq olaraq İmişli rayonu ilə
yanaşı, Beyləqan, Ağcabədi və Füzuli rayonlarından olan
vətəndaşların da müraciətləri dinlənilib. Səsləndirilən
fərdi müraciətlər əsasən, daşınmaz əmlakların qeydiyyata
alın ması, torpaqların təyinatına uyğun istifadəsi, dəqiq
sər hədlərinin müəyyənləşməsi, kateqoriyasının də yiş di -
ril məsi ilə bağlı oldu. Dövlət əmlaklarının özəl ləş di ril -
mə si və icarəyə götürülməsi, hərraclarda iştirak mə sə lə -
lə ri də müraciətlərə aiddir.

Struktur bölmələrin rəhbərlərinin də iştirak etdiyi
qəbulda hər bir vətəndaş müraciətləri həssaslıqla dinlənildi.
Komitə sədri məsələlərin qanunvericiliyə uyğun olaraq həll
olunması üçün tapşırıqlarını verdi. Müraciətlərin bir qismi
yerindəcə müsbət həllini tapdı. Bəzi araşdırılma tələb edən
məsələlər nəzarətə götürüldü. Komitənin fəaliyyət da irə si -
nə aid olmayan müraciətlər müvafiq qurumlara ötürülməsi
üçün qeydiyyata alındı. Bildirildi ki, birbaşa vətəndaşların
iştirakı ilə məsələlərin həlli təmin ediləcək.

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciətləri
dinləyən sədr bu sahədə Azərbaycan Respublikası prezi-
denti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanan fər man -
lar dan, həyata keçirilən yeniliklərdən, prosedurların

sadələşdirilməsindən danışdı. Bildirildi ki, Prezident İl -
ham Əliyevin fevralın 19-da imzaladığı “Bəzi çox mən -
zil li binaların istismarına icazə verilməsinin sa də ləş di ril -
mə si haqqında” fərmanının icrasına başlanılıb. Fərmana
uy ğun olaraq, bir neçə binada yerləşən mənzillərə çı xa -
rış ların verilməsi məqsədi ilə sənədlərin toplanılmasına
baş lanılıb.

Müasir tələblərə uyğun Milli Məkan Məlumatları
İnfrastrukturunun formalaşmasına xidmət edən
Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu İnformasiya Sistemi
ilə bağlı görülən işlərin davam etdirildiyi də qeyd olun-
du. Belə ki, kadastr işlərinin yekunlaşdığı və nəticələrinin
praktiki istifadəyə verildiyi 33 rayonda daşınmaz əmlak
obyektləri, kommunikasiya xətləri, mühafizə zonaları,
torpaqların sahə və ölçüləri, təyinatı, kəmiyyət və
keyfiyyət göstəriciləri ilə bağlı dəqiq məlumatlar əldə
olu nub. Bu məlumat bazası ilə daha müasir formada tor-
paq idarəçiliyini təşkil etmək və kateqoriyasına uyğun
istifadəyə nəzarət etmək mümkündür.

Qəbul zamanı komitə sədri Kərəm Həsənov
göstərilən xidmətlərdə şəffaflığın və operativliyin təmin
olunması barədə bütün zəruri tədbirlərin görülməsi üçün
komitənin ərazi idarələrinin, tabeli qurumlarının yerli
şöbələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlarını verdi. Komitə
sədrinin regionlarda vətəndaş qəbulları qarşıdakı aylarda
da davam etdiriləcək.
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Daşınmaz "mlakın qeydiyyatında yeni m"rh"l": 
Az"rbaycanda elektron çıxarışa keçid başlayır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişikliklər edilməsi barədə” Qanununun tətbiqi
haqqında imzaladığı Fərmanından danışan Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Daşınmaz Əmlakın
Dövlət Reyestri Xidmətinin rəisi Hikmət Mustafayev

bildirib ki, aprelin 18-dən çıxarışların elektron şəkildə
verilməsi prosesinə başlanılacaq. Bununla da kağız
çıxarış dövrünə son qoyulur. Qanuna edilmiş dəyişikliyin
də əsas məqsədi ilk növbədə daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı prosesində vətəndaş-məmur ünsiyyətini mini-
muma endirmək, əmlakların qeydiyyatını daha da
sadələşdirməklə bu sahədə operativlik və optimallığı

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si t"r"find"n aprelin 16-da “Daşınmaz "mlakın
qeydiyyatında yeni m"rh"l": elektron çıxarışa keçid v" onun xüsusiyy"tl"ri”
mövzusunda İctimai T"qdimat v" dialoq keçirilib. T"dbir qeyri-hökum"t
t"şkilatları v" media nümay"nd"l"rinin, "mlak ekspertl"rinin iştirakı il" baş tu-
tub. M"qs"d elektron çıxarışın faydaları, praktiki istifad" qaydaları v"
v"t"ndaşa verdiyi üstünlükl"r bar"d" ictimaiyy"ti m"lumatlandırmaqdır.
H"mçinin daşınmaz "mlakların s"n"dl"şdirilm"si istiqam"tind" v"t"ndaş
m"mnunluğunun daha da artırılması, habel" rahatlıq v" çevikliyi t"min ed"n
komit"nin h"yata keçirdiyi innovativ işl"r, sosial layih"l"r, elektron xidm"tl"r
bar"d" m"lumatların ictimaiyy"t" ötürülm"si "sas v"zif"l"rd"ndir.
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artırmaqdır.
Elektron çıxarışın tətbiqi ölkə rəhbəri tərəfindən

aparılan elektron hökumət quruculuğuna töhfə olacaq.
Çıxarışların elektron müstəviyə keçməsi ayrı-ayrı dövlət
qurumları tərəfindən verilən aidiyyəti sorğuların
cavablandırılması, əhalinin əmlakları üzərində iqtisadi
əməliyyatların aparılması işini daha da yüngülləşdirir və
optimallaşdırır. Elektron çıxarışın tətbiqi vətəndaşların
qeydiyyata olan marağını artırmaqla ölkədə leqal
əmlakların sayını artıracaq. Elektron çıxarış tam hüquqi
qüvvəyə malikdir, fərdi identifikasiya kodu ilə keçərli
olacaq.

Əmlakını rəsmi qeydiyyata almaq istəyən şəxs mü-
vafiq olaraq müraciət etdikdə komitənin ərazi reyestr
ofislərində çıxarışlar 1,3,7,10 iş günündə elektron qayda-
da hazırlanacaq.

Regionlarda elektron çıxarışın tətbiqi, üstünlükləri,
istifadə qaydaları ilə bağlı ictimai maarifləndirmə işi
aparılır, ərazi ofislərində açıq qapı günü keçirilir. Ölkədə
çıxarışların elektron müstəvidə verilməsi beynəlxalq
maliyyə institutları və təşkilatların, o cümlədən Doing
Business reytinqində Azərbaycanın mövqeyini daha da
gücləndirəcək.

Bundan başqa Xidmət rəisi bildirib ki, cənab
Prezidentin imzaladığı “Bəzi çoxmənzilli binaların
istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında”
Fərmanı da vətəndaş məmnunluğuna, onların sadə yol-
larla mülkiyyətini qeydiyyata almasına, ölkədə leqal
əmlakların sayının artması istiqamətində bir yenilik
olmuşdur. Hazırda fərmanın icrası ilə bağlı işlər aparılır.
Vətəndaşların ünvanlarında mənzillərinə dair çıxarışlar
verilir.

Hikmət Mustafayev onu da bildirib ki, ümumilikdə
daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində görülən
xidmətlər elektronlaşdırılır, prosedurlar sadələşdirilir, o
cümlədən xidmətlərdə əlçatanlıq artırılır, vətəndaş
rahatlığı təmin edilir. Komitə tərəfindən tətbiq edilən 41
elektron xidmətin 26-sı daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
sahəsinə aiddir. Bundan başqa göstərilən xidmətlərin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün əks zəng sistemi və
sorğular həyata keçirilir.

Daha sonra çıxış edən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının
üzvü Əliməmməd Nuriyev bildirib ki, müasir dövrü müz -
də vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi, şəffaflığın
ar tırılması elektron mühitin genişləndirilməsindən bir ba -
şa asılıdır. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi də vətən -
daş la rın xidmətlərdən daha çevik şəkildə yararlanması
üçün fəaliyyətində elektronlaşma prosesini sürətləndirir.
Elek tron çıxarışın tətbiqi də bu mərhələnin davamıdır.
Çı xarışların elektron formata keçirilməsi, qeydiyyat sə -

nəd lə rinin verilmə müddətlərinin azaldılması, vətən daş -
lar üçün yaradılan rahat şəraitdən xəbər verir.

Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman
Gündüz isə çıxışında bildirib ki,  Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi fəaliyyət sahəsində vətəndaş
məmnunluğunun təmin edilməsi, əlçatanlığın artırılması
istiqamətində yeni metodlar tətbiq edir, müasir dövrün
tələblərinə uyğun idarəetməni həyata keçirir. Komitənin
son dövrlərdə rəqəmsallaşma istiqamətində atdığı
addımlar təqdirəlayiqdir.

Daha sonra “Daşınmaz əmlakın qeydiyyatında yeni
mərhələ: elektron çıxarışın üstünlükləri və xüsu siy yət lə -
ri” mövzusunda komitə nümayəndəsi tərəfindən təq di -
mat olub. Bildirilib ki, elektron çıxarışlar Elektron Hö ku -
mət portalına yerləşdirilir. Hüquq sahibinin çıxarışı
həmin portal vasitəsilə real vaxt rejimində əldə etməsi
im kanı yaradılır. Daha sonra həmin çıxarış vətəndaşın
“Elek tron hökumət” portalındakı şəxsi ka bi ne tinə yer ləş -
di rilir. Şəxsi kabineti olmadıqda isə ba zada saxlanılan çı -
xa rış sonradan şəxsi kabinet yara dıl dıq dan sonra avto ma -
tik olaraq ora transfer olur.

Mülkiyyət sənədi haqqında məlumatlar şəxsin tele-
fon nömrəsinə, poçt ünvanına göndərilir. Elektron qayda-
da göndərilən bildirişlərdə çıxarışın reyestr və qeydiyyat
nömrəsi, elektron çıxarışın yoxlanılması ilə bağlı keçid
linki göstərilir. Vətəndaş komitənin “Elektron çıxarışını
yoxla” xidmətinə daxil olaraq çıxarışın qeydiyyat və
reyestr nömrələrini qeyd etməklə sənədin düzgünlüyünü
yoxlamaq imkanına malikdir. Bunun üçün isə
istifadəçilərdən nə elektron imza, nə də ödəniş tələb olu -
nur.

Elektron çıxarış sistemi ilə kağız çıxarışın itirilməsi,
yararsız hala düşməsi riskləri aradan qalxır. Kağız
çıxarışın başqa insanlar tərəfindən saxtalaşdırılması və
qanunsuz istifadə edilməsi halı tam istisna edilir.

Bu sistemin tətbiqi təkrar qeydiyyatın tam olaraq
avtomatlaşdırılması imkanlarını genişləndirib. Belə ki,
elektron çıxarışı olan vətəndaşların, bələdiyyələrin, tor-
paq mülkiyyətçilərinin alqı-satqı əməliyyatı zamanı heç
bir kağız sənəd təqdim etməsinə ehtiyac qalmır. Alqı-
satqı əməliyyatından sonra əmlaka dair çıxarış yeni
sahibin Elektron Hökumət portalındakı şəxsi kabinetinə
yerləşdirilir. Nəticədə çıxarış almaq üçün vətəndaşların
əlavə olaraq qeydiyyat orqanlarına müraciət etmək
zərurəti aradan qaldırılır.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi daşınmaz
əmlakın qeydiyyatının tam olaraq elektron müstəviyə
keçidinin təmin edilməsi istiqamətində işlərini
sürətləndirəcək. Müasir yanaşmalardan, innovativ
üsullardan istifadə etməklə əhalinin əmlakının daha rahat
yolla qeydiyyata alınması işini davam etdirəcək.
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комитядя

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi vətəndaşlara
sahib olduqları əmlaklar barədə heç bir yerə getmədən,
internet vasitəsilə ətraflı məlumat almaq imkanı yaradır.
Bu «Daşınmaz əmlakla bağlı dövlət reyestrindən məlu -
ma tın verilməsi» elektron xidməti sayəsində müm kün -
dür. Fəaliyyətində daima yenilik və innovasiyaları tətbiq
edən Komitə bu xidmətlə əhalinin qeydiyyatla bağlı işini
sadələşdirir. Həmin elektron xidmətin vasitəsilə əmlakın
sahibi, yerləşdiyi ünvan, sahəsi, ölçüləri və texniki
göstəriciləri haqqında informasiya əldə etmək olur. Eyni
zamanda, vətəndaşın ipoteka, girov, alqı-satqı,
bağışlanma kimi əməliyyatların edilib edilməməsi ilə
bağlı məlumatları bilmək də mümkündür. 

Bu xidmətdən istifadə etmək üçün komitənin elek-
tron xidmətlər portalına (e-emdk.gov.az) və ya elektron
hökumət portalına daxil olmaq lazımdır. Əmlak sahibi
portalda lazımi xidmətə keçid etdikdən sonra iki xana
açılır. Bu xanaların hər birində daşınmaz əmlakın reyestr
və qeydiyyat nömrəsi daxil edilir. Daha sonra xidmət
haqqı olaraq ödəniləcək məbləğ ekranda əks olunacaq.
Bu xidmətin istifadəsi üçün 10 manat xidmət haqqı
nəzərdə tutulub. Rüsumu elektron qaydada ödədikdən

sonra ekranda əmlakla bağlı məlumatlar görünür. Bura
əmlakın reyestr nömrəsi, qeydiyyat tarixi, ünvanı,
torpağın və tikilinin sahəsi, tikilinin mərtəbə və otaq sayı,
hüquq sahibi barədə məlumatlar aiddir.

Bu sərfəli xidmətin sayəsində vətəndaşlar evi və ya
ofisi tərk etmədən, sadəcə internet vasitəsilə onlara lazım
olunan bütün məlumatları alırlar. Nəticədə bunun üçün
ərazi qeydiyyat idarələrinə getmək və ərizə yazmağa
ehtiyac qalmır. 

Vətəndaşlar bu xidməti elektron qayda ilə yanaşı,
Əmlak Xidmətləri Məkanına, Komitənin yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi
idarələrinə müraciət etməklə yerinə yetirə bilərlər. Bu za-
man onlardan xidmət haqqının ödənilməsi barədə sənəd,
şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, hüquq əldə edənin adından
ərizənin verilməsi halında bu barədə səlahiyyəti təsdiq
edən etibarnamə və ərizə tələb olunur.

Adıçəkilən xidmət təkcə əhali üçün deyil, dövlət
qurumları, fiziki və hüquqi şəxslər, banklar və digər
daşınmaz əmlak sahibləri üçün də faydalıdır. Belə ki,
xidmət əmlakla bağlı əməliyyatlar edən zaman yarana
biləcək nöqsanların aradan qaldırılmasına imkan verir.

Daşınmaz "mlakla bağlı dövl"t reyestrind"n
MéLUMATIN ALINMASI
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Servitut-mülkiyyətçinin sahibi olduğu əmlakının
başqasına müəyyən hərəkətləri yerinə yetirmək və ya
etməmək şərti ilə verilməsini təsdiq edən sənəddir.
Özgəsinin daşınmaz əmlakından məhdud istifadə
hüququnun rəsmiləşdirilməsi və ya ləğv edilməsi elek-
tron şəkildə də yerinə yetirilir. Vətəndaşın bu sahədəki işi
xeyli sadələşdi.

Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müşayət mək tu -
bu, xidmət haqqının və dövlət rüsumunun ödənilməsi ba -
rə də sənəd, o cümlədən şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, no-
tariat qaydasında təsdiq edilmiş servitut müqaviləsi, ərizə
tələb olunur. Həmçinin dövlət və bələdiyyə orqanının
əsasnaməsinin və nizamnaməsinin rekvizitləri, hüquqi
şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsi tələblər
sırasındadır. Bu xidmət 3 iş günü ərzində yerinə yetirilir.
20 manat xidmət haqqı və 20 manat dövlət rüsumu tələb
olunur. Ödəniş bank, onlayn şəkildə, terminallar
vasitəsilə həyata keçirilir.

Servitutun dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi üçün 
isə müşayət məktubu, xidmət haqqının və dövlət rü-
sumunun ödənilməsi barədə sənəd, o cümlədən
şəxsiyyəti təs diq edən sənəd, servitut müqaviləsi
tərəfinin adından əri zə nin verilməsi halında bu barədə
səlahiyyəti təsdiq edən eti barnamə, məhkəmə qərarı əsas
hesab olunur. Həm çi nin daşınmaz əmlaka dair çıxarış,
servitutun aradan qalx ma sına dair sənədlər, servituta xi-
tam verilməsi barədə no tarial qaydada təsdiq edilmiş
razılaşma və digər sənəd lər tələb olunur. Bu xidmət də 3
iş günü ərzində yerinə ye tirilir. 20 manat xidmət haqqı və
10 manat dövlət rüsu mu tələb olunur. Ödəniş bank, on-
layn şəkildə, terminallar va sitəsilə həyata keçirilir.

Məlumat üçün bildirilməlidir ki, daşınmaz əmlakın
servitutla yüklülüyü həmin əmlakın mülkiyyətçisini

sahib lik, istifadə, sərəncam hüquqlarından məhrum et-
mir. Servitut alqı-satqının, girovun və icarənin müstəqil
pred meti ola bilməz.

Bu əməliyyatları yerinə yetirmək üçün elektron
qay da ilə yanaşı, vətəndaşlar Əmlak Xidmətləri Mə ka nı -
na,  Komitənin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Re -
yestri Xidmətinin ərazi idarələrinə müraciət edə bilərlər.
Xidmətlərdən istifadə etmək üçün e-emdk.gov.az saytına
daxil olmaqla 23-cü və 24-cü bölməni seçə bilərsiz.

Bu ilin fevral ayında Azərbaycanın 105 vətəndaşı
Tür kiyədə əmlaka sahib olub. Türkiyənin Statistika İda rə -
sinin məlumatına görə, bu, ötən ilin fevral ayına nis bə tən
42 vahid və yaxud 66,67% çoxdur. Yanvar-fevralda isə
Azərbaycanın 200 vətəndaşı Türkiyədə mənzil alıb. Bu
da illik müqayisədə 72 vahid və yaxud 56,25% çoxdur. 

Ümumilikdə, fevral ayında 3 357 xarici vətəndaş
Türkiyədə mənzil alıb ki, bu da ötən ilin fevral ayına
nisbətən 1 599 vahid və yaxud 91% çoxdur.

Yanvar-fevralda isə Türkiyədə xarici vətəndaşlara 6

557 mənzil satılıb ki, bu da illik müqayisədə 3 039 vahid və
yaxud 86,4% çoxdur. Türkiyədə ən çox mənzil alan xarici
vətəndaşların sayına görə İraq siyahıda ilk yerdə qərarlaşıb.
Bu ilin fevral ayında iraqlılar Türkiyədən 628, bu ilin iki
ayında isə, ümumilikdə 1 233 mənzil əldə edib. Siyahıda
sonrakı yeri İranlılar tutur. Bu ölkənin vətəndaşları fevralda
307, yanvar-fevralda isə 612 mənzil alıblar.

İlk 3-lüyü Rusiya tamamlayır. Bu ölkənin
vətəndaşları ötən ay Türkiyədə 236 mənzil, bu ilin ilk iki
ayı ərzində isə 431 mənzil əldə ediblər.

Servitut: özg"sinin daşınmaz "mlakından m"hdud istifad"
NECé HéYATA KEÇİRİLİR?

Türkiy"d" "mlak alan az"rbaycanlıların sayı 56% artıb

хябярляр
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мцсащибя

«émlak
xidm"tl"ri
v"t"ndaşlar 
üçün daha
"lçatan
olub»

Az"rbaycanda daşınmaz "mlak xidm"tl"ri sah"sind" h"yata
keçiril"n yenilikl"r, bu yenilikl"rin v"t"ndaşlara v" onların mülkiyy"t
hüquqlarının t"min edilm"sin" t"siri il" bağlı «Daşınmaz émlak»ın
suallarını mill"t v"kili, Milli M"clisin Hüquq siyas"ti v" dövl"t
quruculuğu komit"sinin üzvü Çingiz Q"nizad" cavablandırır. 

- Çingiz mü"llim, bir hüquqşünas kimi dey"
bil"rsinizmi, "mlakın qeydiyyatının üstünlüyü
n"d"n ibar"tdir? Bununla bağlı sizin
t"crüb"nizd" hansı m"s"l"l"rl" rastlaşmısınız?

- Əlbəttə ki, qeydiyyatlı əmlakların böyük üstün-
lüyü var. Əvvəla, qeydiyyatın olması əmlak sahibinin bu
əmlaka olan hüquqlarının təsdiqidir. Mənzillərin çıxarışla
təmin olunması bu sektorda dövlət qeydiyyatına alınmış
mənzillərin payını artırır, vətəndaşlara mülkiyyəti ilə
bağlı iqtisadi əməliyyatların daha rahat aparılması

imkanlarını genişləndirir. Eyni zamanda  proses əhalinin
mənzil bazarına olan marağını artırmaqla bu əmlakların
hüquqi və iqtisadi əməliyyatlara cəlb olunması aktivliyi-
ni və rahatlığını təmin edir. Belə ki, çıxarışlı əmlakları
rahatlıqla alqı-satqı əməliyyatlarına cəlb etmək olur,
girov qoymaq olur, ipoteka almaq olur..

Həmçinin belə əmlaklar vətəndaşlar üçün əlavə
gəlir mənbəyinə çevrilir. Çıxarışlı əmlakların iqtisadi
proseslərə cəlb edilməsi son nəticədə daşınmaz əmlak
bazarında canlanmaya səbəb olur
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- H"m "mlakın, h"m d" torpağın
qeydiyyatı işl"ri n" q"d"r
sad"l"şdirilibdir? Bu sad"l"şm" n"y"
köm"k edib? 

- Ümumiyyətlə, dövlət orqanlarının fə aliy yə -
tin də şəf faflıq, operativlik və çevikliyin artırılması
nəticəsində xid mətlər daha keyfiyyətli və rahat olub.
Azərbaycan Pre zidenti İlham Əliyevin də tap -
şırıqlarına əsasən və tən daş lara göstərilən icti-
mai xidmətlərdə məmnunluq art ma lı, in-
san amili ön plana çıxmalıdır. Həmin
tapşırıqlara uyğun olaraq iqtisadi
islahatların tərkib hissəsi olan
daşınmaz əmlakın qey diy -
ya tı sahəsində də və tən -
daşların xidmətlərə
olan əlçatanlığı artı -
rı lır, prosedurlar
ma ksimum sadə ləş di ri -
lir, qeydiyyat müddəti azaldılır. 

Baxın, dövlət başçısının 2015-ci il 13 yanvar tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz əmlakın dövlət
reyestri haqqında” qanuna edilən dəyişikliyə görə, qey-
diyyat üçün əsas olan ilkin sənədlərin siyahısı genişlənib.
Yəni, hələ keçmiş Sovet dövründə və müstəqilliyin ilk
illərində müxtəlif orqanlar tərəfindən daşınmaz əmlakla
bağlı verilmiş müxtəlif səpkili sənədlərin qeydiyyat üçün
qanuni əsas təşkil etməsi təmin edildi. Xalq Deputatları
So vetinin qərarları, torpaq qeydləri, kənd/qəsəbə zəh mət -
keş deputatları sovetlərinin qərarları misal olaraq verilə
bi lər. Ayrıca Fərmanın əhatə dairəsi daha sonra geniş lən -
di ril di, yaşayış və bağ evlərinin tikintisinə dair hə yət ya nı
torpaq sahələrinin ayrılması barədə kolxoz və sovxozlar
tərəfindən verilmiş əmrlər də əlavə edildi. Yəni, həmin
sənədlər də əmlakın qeydiyyatı üçün əsas sayıldı. 

Eyni zamanda dövlət başçısının imzaladığı müvafiq
fərmanla çıxarışın verilmə müddəti də azaldılaraq 20
gündən 10 iş gününə endirilib. Bununla da tezləşdirmə
əm salı tətbiq edilərək çıxarışlar hətta 1 iş günü müd də tin -
də də verilir. Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində
xid mətlərin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin artması, da-
ha çox insanın rahatlıqla hüquq sahibi olması məqsədilə
tət biq edilən elektron xidmətlərin sayı çoxaldılır. Belə ki,
Əm lak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən istifadəyə
ve rilən 41 elektron xidmətin 26-sı daşınmaz əmlakın
qey diyyatı sahəsinə aiddir. 

- évv"ll"r v"t"ndaşlar ucuz olduğu üçün s" n"d -
siz torpaq almağa üstünlük verirdil"r. İndi qey -
diyyatlı "mlak daha prestij olduğundan
adam lar qeydiyyatsız "mlakı almaq ist"mirl"r.

La kin b"z"n d" etibarnam" kimi s"n"dl"rl" tor-
paq alqı-satqısında sui istifad" halları möv cud -
dur. Bel" halların qarşısını almaq üçün hansı
t"k lifl"r ir"li sürülür? Ümumiyy"tl", qanunsuz
s" n"dsiz "m"liyyatlara n"zar"ti artırmaq üçün
han sı t"klifl"r var? 

- Tamamilə doğrudur, hazırda vətəndaşlar çıxarışlı
mənzil almağa üstünlük verirlər. Artıq bu sahədə mə lu -
mat lı olan vətəndaşlar bilirlər ki, çıxarışı olmayan əmlak
rəs mi mülkiyyət hesab edilmir. Bəzi vətəndaşların mə lu -
mat sızlığından istifadə edib bələdiyyə sənədi olan əm lak -
la rı etibarnamə ilə digərlərinə verirlər. Ancaq və tən daş la -
rı mız bilməlidir ki, etibarnamə rəsmi mülkiyyət üçün ki -
fa yət deyil. Həmin əmlakları alqı-satqı əməliyyatlarına
cəlb etmək olmur. Çıxarışı olmayan əmlak üzərində mül -
kiyyət hüququ olmur.  

- émlakın qeydiyyatının rahatlığına gör",
Az"rbaycan Dünya Bankının «Doing Business»
hesabatında ilk yerl"ri tutur. Bu seçimd" sizc"
"sas kriteryialar n"l"r olub? 

- Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin apardığı
da  vamlı islahatlar sayəsində ölkəmiz “Doing Business
2019” hesabatında müxtəlif parametrlər üzrə, o cüm lə -
dən əmlakın qeydiyyatı sahəsində xeyli irəliləyib. Belə
ki, əmlakın qeydiyyatının sadəliyinə görə Azərbaycan
2017-ci illə müqayisədə daha 4 pillə irəliləyərək 190 öl -
kə arasında 17-ci yerdə qərarlaşıb. Bu göstərici ilə isə öl -
kə miz Polşa, Rumıniya, Bolqarıstan, bəzi Avropa və
Mər kəzi Asiya ölkələrini qabaqlayıb. 2019-cı il üçün tər -
tib edilən hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan mülkiyyət
hü ququnun qeydiyyatı ilə bağlı prosedurların sayının az -
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мцсащибя

lı ğına, müddətin qısalığına və qeydiyyat xərclərinin az lı -
ğı na görə, dünyanın və MDB-nin əksər ölkələrindən irə -
li də dir. 

- Bu hansı göst"ricil"rin say"sind" mümkün
olub? 

- «Doing Business 2019» hesabatına əsasən, Azər -
bay canda əmlakın qeydiyyatı üçün cəmi 3 prosedurdan
keç mək tələb olunur. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təş -
ki la tına  (İƏİT) daxil olan ölkələr üzrə bu 4.7, Avropa və
Mər kəzi Asiya regionunda isə 5.3 təşkil edir. Bu gös tə ri -
ci yə görə, ölkəmiz Polşa, Rumıniya və Bolqarıstan kimi
in ki şaf etmiş ölkələri qabaqlayır. 

Digər tərəfdən «Doing Business 2018» hesabatına
əsa  sən ölkəmizdə qeydiyyat üçün 5,5 gün tələb edilir.
İƏİT-ə daxil olan ölkələr üzrə bu müddət 20,1 gün, Av ro -
pa və Mərkəzi Asiya regionu üçün isə 20,3 gün təşkil
edir. Başqa sözlə, Azərbaycanda əmlakın qeydiyyatı
müd dəti Avropa üzrə ümumi göstəricidən 4 dəfə daha sü -
rət lidir. 

Azərbaycan əmlakın qeydiyyatı zamanı tələb olu-
nan xərclərin azlığına görə də, dünya və Avropa
ölkələrinin əksəriyyətini qabaqlayır. Hesabata əsasən,
Azərbaycanda əmlakın qeydiyyatına çəkilən xərclərin
məbləği əmlakın ümumi dəyərinin cəmi 0,1%-ni təşkil
edir. Qeyd edək ki, İƏİT ölkələri üzrə bu göstərici əm la -
kın dəyərinin 4,2%-i qədər, Avropa və Mərkəzi Asya re-
gionu üçün isə 2,6%-ni təşkil edir. 

30 ballıq şkala illə qiymətləndirilən torpaq ida rə et -
mə sisteminin keyfiyyət göstəricisinə görə isə ölkəmiz
17,5 bal toplayıb. Bu onu göstərir ki, ölkəmizdə bu sa hə -
də infrastrukturun etibarlılığı, məlumatların "şəffaflığı"
təmin edilib, coğrafi əhatə dairəsi genişləndirilib, torpaq
mübahisələrinin həlli mexanizmləri təkmilləşdirilib və
əmlaka sahib olma imkanları artırılıb. Müqayisə üçün
qeyd edilməlidir ki, İƏİT ölkələri üzrə bu göstərici 23.0,
Avropa və Mərkəzi Asya regionu üzrə isə 19.6 təşkil edir.

- Az"rbaycanda mövcud olan "mlakın elektron
çıxarışının üstünlükl"rini ş"rh ed"rdiniz.  

- Xüsusilə də qeyd etmək lazımdır ki, artıq indiki
dövr elektronlaşma əsridir. Mülkiyyət hüquqlarının
rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı mövcud qaydalara əsasən
müraciətçilər fiziki olaraq qeydiyyat orqanına müraciət
etməklə çıxarışlarını kağız formada alırlar. Bu isə
müraciət edənlər üçün əlavə vaxt itkisinə səbəb olur.
Komitə bu prosesin sadələşdirilməsi və vətəndaşların
rahatlığının təmin edilməsi üçün beynəlxalq təcrübəni
araşdırıb və tətbiq edib. Bununla bağlı Gürcüstan,
Latviya, Litva və digər ölkələrin təcrübəsi öyrənilmiş və
sonda çıxarışların elektron şəkildə verilməsi

konsepsiyasına başlanılıb. Elektron çıxarışların verilməsi
nəticəsində müraciətçilərin vaxt və maliyyə məsrəflərinə
qənaət edildi. Ümumilikdə qeydiyyat proseduru və
gələcəkdə çıxarışla bağlı digər əməliyyatlar əhəmiyyətli
dərəcədə sadələşdirildi. İşlər vətəndaşın maraqlarına
uyğun həyata keçirilir. Çıxarışların kağız formatında
verilməsi mərhələsi geridə qalır. Artıq çıxarışlar elektron
qayda da verilir. Kağız çıxarış itsə, yararsız hala düşsə
belə vətəndaş buna görə narahat olmayacaq. İstədiyi vaxt
elektron çıxarışından istifadə edə biləcək. Elektron
çıxarışların tətbiqi ilə vətəndaş-məmur ünsiyyətini mini-
muma enir, şəffaflıq artırılır, operativlik təmin edilir. 

- Elektron çıxarışın olması "mlakla bağlı
"m"liyyatları sür"tl"ndir"c"kmi? 

- Əlbəttə, elektron çıxarışı olan vətəndaşların,
bələdiyyələrin, torpaq mülkiyyətçilərinin alqı-satqı
əməliyyatı zamanı heç bir kağız sənəd təqdim etməsinə
ehtiyac qalmır. Alqı-satqı əməliyyatından sonra əmlaka
dair çıxarış yeni sahibin Elektron Hökumət portalındakı
şəxsi kabinetinə yerləşdirilir. Nəticədə çıxarış almaq
üçün vətəndaşların əlavə olaraq qeydiyyat orqanlarına
müraciət etmək zərurəti aradan qaldırılır. Sistemin tətbiqi
zamanı beynəlxalq təcrübə öyrənilib. Sistemə maraq da
olduqca artır. Hazırda 10 minə yaxın vətəndaşın elektron
çıxarışı var. 

- Hazırda "mlak sektorunda h"yata keçiril"n "n
böyük layih"l"rd"n biri torpaqların elektron
uçotu sisteminin yaradılmasıdır. Bu işl"r
ç"rçiv"sind" torpaq sah"l"ri il" bağlı real
göst"ricil"r qeyd" alınır v" sistem" daxil eilir.
Sizc" bu işin "sas "h"miyy"ti n"d"dir?
Torpaqların d"qiq ölçülüb s"n"dl"şdirilm"si
ölk"y" hansı faydanı ver"c"k? 

- Bu işlər prezident İlham Əliyevin «Azərbaycan
Respublikasında torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında» müvafiq Fərmanına
əsasən başlanılıb və torpaqların elektron kadastr uçotu
işləri bütün rayonları əhatə etməkdədir. 

Bu işlər çərçivəsində torpaq sahələrinin həndəsi
ölçüləri, sərhədləri, konfiqurasiyası, torpaqların kəmiyyət
və keyfiyyət göstəriciləri  düzgün müəyyənləşdirilərək
əks olunur. Bu sahələrinin koordinatlarını, yerləşmə
vəziyyəti, kadastr planı, o cümlədən hər bir mül kiy -
yətçiyə məxsus olan ərazilərin sahəsini dəqiq əks etdirən
məlumat göstəricilərin əks olunduğu bildirişlər torpaq
sahiblərinə verilir. Artıq bu sistem yaradılan rayonlarda
onlardan istifadə edilməsinə başlanılıb. 

Torpaqların elektron uçotunun əhəmiyyəti ondadır
ki, bu sistemin məlumatlarına istinad etməklə torpaqla
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bağlı əsassız istifadə hallarının qarşısı alınacaq, tor-
paqlardan daha səmərəli istifadə ediləcək, onlar daha
düzgün idarə olunacaq. Torpaqların sənədlərdəki kadastr
göstəriciləri ilə faktiki istifadə göstəriciləri arasındakı
uyğunsuzluqlar aradan qalxdığına görə, hər bir torpaq
sahəsi və onun üzərindəki daşınmaz əmlaklar barəsində
dəqiq məlumatlar yaranacaq. Bu da həmin əmlakın qey-
diyyat prosesini sadələşdirəcək. 

Bu sistemin işə düşməsi ölkədə kadastr xid mət lə ri -
nin də elektron müstəviyə keçirilməsinə imkan ve rə cək -
dir. Bu sahədə əhaliyə göstərilən xidmət səviyyəsini,
şəffaflığını və operativliyini artırmağa imkan verəcək. 

- Bu işl"rin t"bliği v" "halinin bel" xidm"tl"r"
"lçatanlığının artırılması üçün görül"n işl"ri
nec" qiy"tl"ndirirsiniz?  

- İlk olaraq qeyd edim ki, Əmlak Məsələləri Dövlət
Ko mitəsi gördüyü işlərlə digər orqanlar üçün də nümunə
ola biləcək addımlar atır. Məsələn, Prezident İlham Əli -
ye vin iştirakı ilə açılışı olan Əmlak Xidmətləri Məkanı
və tən daşların işini xeyli rahatlaşdırıb. Burada xidmətlər
daha müasir formada, beynəlxalq standartlara uyğun hə -
ya ta keçirilir. Nəticədə şəffaflıq təmin olunub, vətəndaş
məm nunluğu artıb, vətəndaş-məmur münasibətləri mini-

muma enib. Məkanda 1000-dən çox vətəndaşa eyni za-
manda xidmət göstərilməsi imkanı var. 

Bundan başqa, əmlak xidmətləri sosial kampa ni ya -
lar la vətəndaşın özünə birbaşa çatdıılır. «Kütləvi çıxarış»
kampaniyası vasitəsilə çıxarışlar birbaşa ünvanlarında, iş
yerlərində, kəndlilərin işlədiyi tarlalarda, ərazilərdə ve -
rilir. «Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol»
kampaniyası ilə də komitənin qeydiyyat xidmətləri
birbaşa olaraq vətəndaşın ünvanlarında göstərilir. Yəni,
vətəndaş xidmətin məkanında deyil, xidmət vətəndaşın
yanında olur.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin istifadəyə
verdiyi elektron xidmətlər də bu xidmətləri vətəndaşa da-
ha əlçatan edib. Vətəndaşlar heç bir yerə getmədən,
yalnız internet resursları və mobil telefonlar vasitəsilə
sahib olduqları əmlaklar barədə lazım olan əməliyyatı
həyata keçirmək imkanına malikdir. Komitə göstərilən
46 xidmətin 41-ni elektron müstəvidə yerinə yetirir. Son
məlumatlara görə, komitə ümumilikdə vətəndaşlara, fizi-
ki və hüquqi şəxslərə 902 min elektron xidmət göstərilib.
Statistikanın belə yüksək olması şəffaflığın daha da
artırılması, operativliyin təmin edilməsi, vətəndaş
maraqlarının qorunmasının nəticəsidir. 
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Az"rbaycanda "n çox m"nzill"r v" evl"r
GİROV QOYULUR 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK)
yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin
(DƏDRX) məlumatlarına görə, 2018-ci ildə
Azərbaycanda ipoteka qeydiyyatı aparılmış daşınmaz
əmlakların sayı 43 286-ya bərabər olub.  

éN ÇOX GİROVLAR  - MéNZİLLéR Vé EVLéRDİR
DƏDRX-in məlumatlarına görə, ötən il ipoteka

qeydiyyatı aparılan əmlakların sayı 2017-ci illə
müqayisədə 12%-dən çox artıb. Bu iqtisadi aktivliyin
artması və daşınmaz əmlakların biznes maliyyə
münasibətlərinə daha çox cəlb olunması ilə əlaqədardır.
Girov əmlakların böyük hissəsi mənzillərdir. 2018-ci ildə
21 379 mənzil girov qoyulub ki, bu da hər iki girovdan
biri deməkdir. Ötən il girov qoyulan mənzillərin sayı
2017-ci illə müqayisədə 17% yüksəlib. 

Sonrakı yeri fərdi evlər tutur – ötən il girov qoyulan

hər 4 əmlakdan biri fərdi ev olub. Bu sahədə artım 12,6%
təşkil edib. 

Girov qoyulmuş əmlakların 15%-i torpaq sahələri,
11,3%-i digər əmlaklardır. 2018-ci ildə girov qoyulan
torpaq sahələrinin sayı 2017-ci illə müqayisədə 3,4%
azalıb. Digər əmlakların ipoteka qeydiyyatında isə 16%-
ə yaxın artım var. 

Cədvəl 1: 2017-2018-ci illərdə Azərbaycanda 
ipoteka qeydiyyatının dinamikası

2017 2018 Artım

İpotekanın ümumi sayı 38 533 43 286 12,3%

Torpaq 6 864 6 632 -3,4%

Mənzil 18 228 21 379 17.3%

Fərdi yaşayış və bağ evi 9 198 10 362 12,6%

Digərləri 4 243 4913 15,8%

Az"rbaycanda bank kredit "m"liyyatları zamanı girov kimi istifad"
olunan daşınmaz "mlakların sayı artıb. «Daşınmaz émlak»ın
m"lumatına gör", bankdan kredit götürül"rk"n girov kimi "n çox
istifad" edil"n "mlaklar m"nzill"r v" f"rdi yaşayış evl"ridir. 
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éN ÇOX İPOTEKA QEYDé ALINAN éRAZİLéR 
Ölkənin ayrı-ayrı bölgələrində ipotekaya qoyulan

əmlakların sayı fərqlidir. DƏDRX-in məlumatlarına əsasən,
ən çox ipoteka qeydiyyatı paytaxtda baş verib. Belə ki,
2018-ci ildə Bakı ərazi idarəsində 23 325 daşınmaz əmlak
üzərində ipoteka qeydiyyatı aparılıb ki, bu da ümumi
girovların təqribən 54%-i və ya yarıdan çoxu deməkdir.
Girov qeydiyyatının sayına görə sonrakı yerləri Sumqayıt (3
432), Abşeron (3 118), Gəncə (2 079) və Xaçmaz (1 496)
ərazi idarələri tutur. 

Ən az ipoteka qeydiyyatı olan ərazilər isə Qəbələ
(426), Zaqatala (450) və Şamaxı (501) ərazi idarələridir. 

Rəqəmlər göstərir ki, ötən il ipoteka qeydiyyatı

aparılan ayrı-ayrı əmlak növlərində Bakının payı fərqlidir.
Belə ki, mənzillərin qeydiyyatının 74%-i, fərdi evlərin
31%-i, torpaqların qeydiyyatının 24%-i, digər əmlakların
isə ipoteka qeydiyyatının 55%-i paytaxt Bakının payına
düşür. 

İPOTEKA QEYDİYYATININ 
éN SÜRéTLİ ARTDIĞI éRAZİLéR

Ötən il ölkənin bəzi ərazilərində ipoteka qeydiyyatı
kəskin artıb, bir sıra ərazilərdə isə, əksinə, azalma müşahidə
edilib. DƏDRX-ın məlumatına görə, 18 ərazi idarəsinin 11-
də ipoteka qeydiyyatı artıb, 7 idarədə isə azalıb. 2018-ci ildə
girov əmlakların ən sürətli artımı Ucar ərazi idarəsində baş
verib. Burada ipoteka qediyyatı 96% və ya təqribən ikiqat
yüksəlib. Artım sürətinə görə, sonrakı yerləri Abşeron
(35.4%), Şəki (28,1%) və  Sumqayıt (26,5%) ərazi idarələri
tutub. 

Girov əmlakların sayının azalması isə ən çox Şamaxı
(37,8%), Xaçmaz (33,7%) və Zaqatala (10,4%) ərazi
idarələrində baş verib.  

2018-ci ildə ölkədə mənzil girovunun ən çox qeydiy -
yata alındığı ərazi idarələri Bakı, Sumqayıt, Abşeron və
Gəncə ərazi idarələridir. Mənzil girovunun ən az olduğu
ərazi idarələri isə Qəbələ, Şamaxı və Şəmkir idarələridir.  

DƏDRX-in məlumatlarına görə, ötən il fərdi evlərin
ən çox girov qeydiyyatına alındığı ərazi idarələri Bakı,
Abşeron, Gəncə və Bərdə ərazi idarələridir. Ən az fərdi evin
girov qoyulduğu ərazilər isə Qəbələ, Şəki və Zaqataladır.    

2018-ci ildə torpaqların ipoteka qeydiyyatı üzrə ən
yüksək göstəricilər Bakıda, Xaçmazda və Abşeronda
müşahidə edilib. Torpaqların ən az girov qoyulduğu ərazilər

Cədvəl 2: 2018-ci ildə ərazi 
idarələrində ipoteka qeydiyyatı

Ərazi idarələri 2018

Respublika üzrə cəmi 43 286

Bakı şəhər Əİ 23 325

Sumqayıt Əİ 3 432

Abşeron Əİ 3 118

Gəncə Əİ 2 079

Xaçmaz Əİ 1 496

Yevlax Əİ 1 181

Bərdə Əİ 1 091

Şəki Əİ 858

Şirvan Əİ 827

Tovuz Əİ 807

Şəmkir Əİ 799

Beyləqan Əİ 767

Lənkəran Əİ 756

Cəlilabad Əİ 700

Ucar Əİ 673

Şamaxı Əİ 501

Zaqatala Əİ 450

Qəbələ Əİ 426 

Cədvəl 3: 2018-ci ildə ipoteka qeydiyyatında Bakının payı 

Ölkə üzrə Bakı üzrə Bakının payı

İpotekanın ümumi sayı 43 286 23 325 53,9%

Torpaq 6 632 1 575 23,7%

Mənzil 21 379 15 847 74,1%

Fərdi yaşayış və bağ evi 10 362 3 200 30,9%

Digərləri 4 913 2 703 55,0%

Cədvəl 4: 2018-ci ildə ərazi idarələrində ipoteka
qeydiyyatının dinamikası

Ərazi idarələri
2018-də ipoteka

qeydiyyatının artımı 

Respublika üzrə CƏMİ 12,3%

Ucar Əİ 96,2%

Abşeron Əİ 35,4%

Şəki Əİ 28,1%

Sumqayıt Əİ 26,5%

Şəmkir Əİ 19,6%

Bakı şəhər Əİ 17,9%

Beyləqan Əİ 14,3%

Lənkəran Əİ 8,6%

Tovuz Əİ 8,6%

Qəbələ Əİ 5,7%

Cəlilabad Əİ 5,1%

Bərdə Əİ -0,3%

Şirvan Əİ -0,8%

Yevlax Əİ -1,4%

Gəncə Əİ -5,3%

Zaqatala Əİ -10,4%

Xaçmaz Əİ -33,7%

Şamaxı Əİ -37,8%
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isə Zaqatala, Şirvan və Cəlilabaddır.  
Ötən il ölkədə ipoteka qeydiyyatı aparılan daşınmaz

əmlakların 11%-i əsasən kommersiya obyektləri olan digər
əmlaklardır. Belə əmlakların ipoteka qeydiyyatının böyük
hissəsi  - 55%-i paytaxtın payına düşür. DƏDRX-in
məlumatlarından aydın olur ki, belə əmlakların ən çox girov

qoyulduğu ərazilər şəhərlərdir. Kommersiya obyektlərinin
girov qoyulmasına görə, sonrakı yerləri Sumqayıt, Abşeron,
Gəncə, Lənkəran və Xaçmaz tutur. Kommersiya
obyektlərinin ən az girov qoyulduğu ərazilər isə Şamaxı,
Qəbələ və Şəmkirdir.

Cədvəl 5: 2018-ci ildə mənzillərin ipoteka qeydiyyatı

Ərazi idarələri Mənzil

Respublika üzrə cəmi 21 379

Bakı şəhər Əİ 15 847

Sumqayıt Əİ 2 108

Abşeron Əİ 1 335

Gəncə Əİ 620

Yevlax Əİ 454

Şirvan Əİ 239

Bərdə Əİ 140

Lənkəran Əİ 117

Xaçmaz Əİ 87

Ucar Əİ 69

Cəlilabad Əİ 68

Tovuz Əİ 63

Zaqatala Əİ 58

Beyləqan Əİ 51

Şəki Əİ 46

Şəmkir Əİ 35

Şamaxı Əİ 22

Qəbələ Əİ 20

Cədvəl 6: 2018-ci ildə fərdi evlərin ipoteka qeydiyyatı

Ərazi idarələri Fərdi ev

Respublika üzrə cəmi 10 362

Bakı şəhər Əİ 3 200

Abşeron Əİ 892

Gəncə Əİ 799

Bərdə Əİ 729

Xaçmaz Əİ 496

Sumqayıt Əİ 473

Tovuz Əİ 452

Beyləqan Əİ 444

Cəlilabad Əİ 406

Yevlax Əİ 383

Lənkəran Əİ 365

Şirvan Əİ 343

Şəmkir Əİ 296

Ucar Əİ 246

Şamaxı Əİ 227

Zaqatala Əİ 226

Şəki Əİ 202

Qəbələ Əİ 183

Cədvəl 7: 2018-ci ildə torpaqların ipoteka qeydiyyatı

Ərazi idarələri Torpaq

Respublika üzrə cəmi 6 632

Bakı şəhər Əİ 1 575

Xaçmaz Əİ 766

Abşeron Əİ 664

Sumqayıt Əİ 530

Şəki Əİ 484

Gəncə Əİ 459

Şəmkir Əİ 412

Ucar Əİ 264

Şamaxı Əİ 225

Yevlax Əİ 210

Tovuz Əİ 181

Qəbələ Əİ 176

Beyləqan Əİ 152

Bərdə Əİ 122

Lənkəran Əİ 119

Cəlilabad Əİ 110

Şirvan Əİ 107

Zaqatala Əİ 76

Cədvəl 8: 2018-ci ildə digər əmlakların ipoteka qeydiyyatı

Ərazi idarələri Digər əmaklar

Respublika üzrə cəmi 4913

Bakı şəhər Əİ 2703

Sumqayıt Əİ 321

Abşeron Əİ 227

Gəncə Əİ 201

Lənkəran Əİ 155

Xaçmaz Əİ 147

Şirvan Əİ 138

Yevlax Əİ 134

Şəki Əİ 126

Beyləqan Əİ 120

Cəlilabad Əİ 116

Tovuz Əİ 111

Bərdə Əİ 100

Ucar Əİ 94

Zaqatala Əİ 90

Şəmkir Əİ 56

Qəbələ Əİ 47

Şamaxı Əİ 27



Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti  
“Kadastr və Yer quruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” MMC tərəfindən
Bələdiyyələrə, hüquqi və fiziki şəxslərə ödənişli əsaslarla göstərilən 

X İ D M Ə T L Ə R

Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu 
İnformasiya Sistemindən ödənişli əsaslarla

rəqəmsal və elektron formatda verilən
M Ə L U M A T L A R

Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemindən
ödənişli əsaslarla rəqəmsal və elektron 

formatda verilən
M Ə L U M A T L A R

Yer quruluşuvə geodeziya xidmətləri
a Kəndli (fermer) təsərrüfatlarının ərazilərinin təşkilinə dair
yerquruluşu layihələrinin hazırlanması
a Yeni  torpaqların kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb
edilməsi ilə əlaqədar yerquruluşu işlərinin aparılması
a Müxtəlif təyinatlı torpaq sahələrinin hüdudların müəyyən
edilməsinə və dəyişdirilməsinə dair sənədlərin hazırlanması
a Təsərrüfatların və torpaq parsellərinin sərhədlərinin
müəyyənləşdirilməsi, yerdə mərz nişanlarının bərkidilməsi,
torpaq sahələrinin tanıdılması
aTorpaqların təyinatının (kateqoriyasının) dəyişdirilməsi ilə
bağlı yerquruluşu işləri
a Korlanmış torpaqların rekultivasiyasına dair işçi
layihələrinin hazırlanması
a Xüsusi təyinatlı geodeziya işlərinin icrası və planalma
işlərinin aparılması

Kadastr xidmətləri
a Torpaq uçotu işinin aparılması, daşınmaz əmlak
obyektlərinin inventarlaşdırılması
a Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün geri alınması ilə

əlaqədar kadastr planlarının hazırlanması
a Torpaqların bonitirovkası və  iqtisadi qiymətləndirilməsi
xəritəsindən çıxarış
a Torpaqların şorlaşma, şorakətləşmə və eroziyaya
uğrama dərəcələrinə görə kadastr xəritələrinin hazırlanması 

Səyyar torpaq və bitki laboratoriya xidmətləri
a Fermer təsərrüfatlarında bilavasitə yerlərdə torpağın
keyfiyyət göstəricilərinin təyini
a Fermer təsərrüfatı üzrə torpağın məhsuldarlığının təyini
a Torpaq münbitliyinin artırılmasına dair tövsiyyələrin
verilməsi

Fasiləsiz fəaliyyət göstərən istinad şəbəkəsi xidmətləri
a Fasiləsiz fəaliyyət göstərən istinad şəbəkəsinə
qoşulmaqla GPS vasitəsi ilə 2 sm-lik dəqiqliklə
kooridantaların təyin edilməsi

Ünvan xidmətləri
a Daşınmaz əmlak obyektinin giriş ünvanının təyini
aAzNAV naviqasiya xidməti

a İnzibati ərazi vahidlərinin rəqəmsal sərhədləri
a İnzibati ərazi dairələrinin rəqəmsal sərhədləri
a Bələdiyyələrin rəqəmsal sərhədləri 
a Aqrar və torpaq islahatlarına dair xəritə və mətn
məlumatları 
a Yay, qış otlaqları və ehtiyat fondu torpaqlarına dair
xəritələrdən çıxarışlar
a Torpaqların keyfiyyət göstəriciləri haqqında məlumatlar
a Yerüstü kommunikasiya xətləri və mühafizə zonaları
barədə rəqəmsal məlumatlar
a Zəbt olunmuş torpaqların coğrafi yerləşmələri barədə
məlumatlar 
a Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların çoğrafi yerləşmələri
barədə məlumatlar
a Torpaqların mülkiyyət növü və kateqoriyalara bölgüsü
üzrə xəritədən çıxarış 
a Fermer təsərrüfatının yerquruluşu xəritəsindən çıxarış
a Ərazinin relyef xəritəsindən çıxarış
a Torpaq parsellərinin ünvanı, sahəsi, döngə nöqtələrinin
koordinatları, təyinatı, məqsədli istifadə növü, üzərində tik-
ilinin mövcudluğu barədə məlumatlar
a Daşınmaz əmlakın və onun tərkib hissəsinin ünvanı,
növü, sahəsi (ümumi, yaşayış, köməkçi),mərtəbələrin sayı,
otaqların sayı, kommunal təchizatın vəziyyəti barədə
məlumatlar

a Rəqəmsal ünvan xəritəsindən çıxarış
a Poçt indekslərinin rəqəmsal sərhədləri
a Daşınmaz əmlak obyektinin giriş ünvanı
a Daşınmaz əmlak obyektinin girişinin koordinatları
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Komitə tərəfindən dövlət əmlaklarının özəlləş -
dirilməsi üzrə martın 12-də keçirilən hərrac,  komis siya -
nın sədri Salavat İbrahimovun komissiya üzvlərini təq -
dim etməsi ilə başladı. Qeyd edək ki, hərrac komis -
siyasına Maliyyə və Ədliyyə naziliklərinin, həmçinin
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri daxil
idi. Sonra hərraca çıxarılan əmlaklar barədə arayıış ve -
rildi və qaydalar xatırlandı. Qeyd edək ki, açıq və şəffaf
hərraca istənilən şəxs həm iştirakçı qismində qatılmaq
imkanına malik idi, həm də prosesi ziyarətçi olaraq canlı
izləmək mümkün idi. Yeri gəlmişkən, hərracda iştirakçı
olmaq və ya onu izləmək üçün məkanın özünə gəlmək
vacib deyil, sadəcə ƏMDK-nin internet səhifəsinə daxil
olmaq kifayət edir.Hərraca çıxarılan əmlaklardan 7-nə
sifariş verilmişdi. Bunlardan 1-i səhmdar cəmiyyətin
səhmləri, 1-i kiçik dövlət müəssisəsi, 2-si istifadəsiz
qeyri- yaşayış sahəsi, 3-ü isə nəqliyyat vasitəsidir.
Özəlləşdirilən əmlakların əksəriyyəti Bakı şəhərində
yerləşir.

“LéNKéRAN MEBEL” ASC-NİN 
SéHMLéRİ DéRHAL ÖZéLLéŞDİRİLDİ 

Budəfəki hərraca çıxarılan ən bahalı əmlak səhmlər
oldu. Təqdim olunan hər əmlak barədə məlumatla yanaşı
monitordakı fotolar da əlavə informasiya verirdi.
Nizamnamə kapitalı 330 min 538 manat olan “Lənkəran
mebel” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ümumi 165 269
ədəd səhmindən 49 631-i, yəni 30,03%-i hərraca
çıxarılmışdı. Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri 99
262 min manat olduğu halda satış təklifi 49 631 ma nat
idi. Hərrac ilk cəhddə baş tutdu. “Lənkəran mebel” ASC-
nın 30% səhmi 49 min 631 min manata özəlləşdirildi.

KAFENİN YENİ SAHİBİ: 
«TéMİR EDİB İŞé BAŞLAYACAM»

Hərraca çıxarılan kiçik dövlət müəssisəsi isə paytaxt-
da yerləşirdi. Sabunçu rayonu, Pirşağı qəsəbəsində yerləşən
və ümumi sahəsi 88 kvadratmetr olan «Sərin» kafesinin

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) t"şkil
etdiyi öz"ll"şdirm" h"rraclarında daha bir neç" iş
adamı v" v"t"ndaş s"rf"li qiym"t" "mlak sahibi oldu.

«S"rf"lidir, t"mir edib iş" başlayacam»
éMLAK HéRRACININ QALİBİ



start qiyməti 7 500 manat idi. Satış ilk cəhddə baş tutdu.
Kafeni alan Rəşad Qarayev «Daşınmaz Əmlak»a bildirdi
ki, onu öz təyinatı üzrə – kafe kimi işlətmək fikrindədir.
«Kiçik sahibkarlıqla məşğul olmaq fikrindəyəm. Təmir
işləri aparıb kafe kimi fəaliyyətini bərpa edəcəm» deyən
R.Qarayevin fikrincə obyektin fəaliyyətini yenidən bərpa
etməklə mənfəət götürmək mümkün olacaq. Kafenin yeni
sahibi hərracla bağlı məlumatı internet resurslarından alıb
və hərracdan əliboş qayıtmadığı üçün sevinclidir. Müştəri
həmçinin hərracın şəffaf şəraitdə, bütün qaydalara uyğun
keçirilməsindən məmnun qaldığını da açıqladı. Hərraca
çıxarılan növbəti əmlaklar istifadəsiz olan daşınmaz dövlət
əmlakları idi. Hər iki qeyri yaşayış sahəsi Bakı şəhərində
yerləşir. Paytaxtın mərkəzində, Dilarə Əliyeva küçəsində 2
mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsi olan 20,8
kvm-lik sahə 17 500 manata təklif edildi. Lakin sifarişçılər
tərəfindən münasibət bildirilmədiyindən hərrac baş
tutmamış elan edildi. Digər istifadəsiz daşınmaz əmlak isə
Hövsan qəsəbəsində yerləşir. 9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin 30 kvadratmetrlik sahəsi ilkin dəyərinə satıldı
- 3 min manat.

AVTOMOBİL ALANLARIN YARIŞI
Hərracda ən yadda qalan anlar avtomobillərin satışı

zamanı yaşandı. Nəqliyyat vasitələrinə sifarişlərin çoxluğu
vətəndaşların fəal iştirakını və yüksək marağını göstərirdi.
Maliyyə Nazirliyinin balansında olan 2007-ci il buraxılışlı
«Chery Eastar»ın ilkin start qiyməti 1400 manatdan başladı.
Sifarişçilər arasındakı qızğın rəqabət avtomobilin dəyərini
saniyəbəsaniyə artırırdı. Nəticədə avtomobil ilkin qiymət -
dən 2 qat artıq qiymətə - 3300 manata sahibini tapdı. Dövlət
Statistika Komitəsinin balansında olan, ilkin start qiyməti
10000 manat təşkil edən 2008-ci il buraxılışlı «Toyota
Camry» markalı avtomobil uğrunda da ciddi rəqabət
aparıldı. Bu avtomobilə ən son 14 min 600 manat təklif edil-
di. Və nəqliyyat vasitəsi hərracın qaydalarına uyğun olaraq
bu qiymətə satıldı. Hərraca çıxarılan 3-cü avtomobillə bağlı
vəziyyət isə fərqli idi. 2014-cü il buraxılışlı «KİA Cadenza»
qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün ona tələbat böyük deyildi,
ona görə də sifarişçi onu elə ilk təklifdən ala bildi. Buraxılış
ili elə də köhnə olmayan bu avtomobil 6 min manata öz
sahibini tapdı. Avtomobilin yeni sahibi Ramin Yəhyayev
bizimlə söhbətində bildirdi ki, onu şəxsi istifadəsi üçün alıb,
təmir etdirib sürəcək. Hərracla bağlı məlumatı “Mülkiyyət”
qəzetindən öyrəndiyini deyən həmsöhbətimiz buradakı
şəffaflıq, həmçinin iştirakçılar üçün yaradılmış şəraitdən razı
qalmışdı.

«éHALİNİN HéRRACLARA MARAĞI XEYLİ ARTIB»
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (ƏMDK)

Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin direktor

müavini Salavat İbrahimov bildirdi ki, budəfəki hərracda
7 əmlaka 14 sifariş verilmişdi. Onun  sözlərinə görə,
«əhalinin hərraclara cəlb edilməsi və fəal iştirakı üçün
komitənin saytında, «Mülkiyyət» qəzetində və diğər
elektron vasitələrdə məlumatlar yerləşdirilib». Direktor
müavini deyir ki, vətəndaşların bu proses barədə
məlumatlandırılması üçün Auksion Mərkəzində bütün
şərait yaradılıb: «Bütün ay ərzində keçiriləcək hərracların
elanları mərkəzdə quraşdırılmış iri monitorlarda
yerləşdirilir. Vətəndaş növbəti həftə və ayda keçiriləcək
hərraclarla bağlı ətraflı məlumat əldə edə bilir».

GÜN éRZİNDé 100-150 MÜRACİéT OLUR
S.İbrahimov vurğuladı ki, hərraclarla bağlı aparılan

geniş təbliğat işləri prosesə olan marağı daha da artırıb.
Əhali arasında aparılan maarifləndirmə işləri artıq öz
nəticəsini verməkdədir. Zaman zaman keçirilən
hərracların yaratdığı inam və rahatlıq gün ərzində 100-
150 insanın müraciət eləməsinə səbəb olur. Hərraclarda
yerli vətəndaşlarla yanaşı, xarici ölkə vətəndaşları da
əmlak almaq  hüququna malikdirlər. Əcnəbilərə
məhdudiyyət yalnız torpaq almaq hüququnda öz əksini
tapıb. Digər əmlak almaq hüquqları isə təsbit olunub.
Özəlləşdirməyə yeni münasibətdə xarici investorların da
marağı artıb.
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S"naye ş"h"rind"
"mlak münasib"tl"ri 

ŞİRVANDA éMLAK

Şirvan müasir sənaye şəhəridir. Ətrafında və bəzi
ərazilərində neft və qaz çıxarılan bu şəhərə “neftçilər”,
“energetiklər” şəhəri də deyilir. Şəhərdə neft sənayesi
müəssisələri, iri şirkətlərin filiallarının olması iş yerlə ri -
nin çoxluğuna və Şirvanın bölgədə mərkəzə çevrilməsinə
səbəb olub.

KÖHNé, YOXSA TéZé ŞéHéR?
Şirvan şəhəri əsasən iki hissədən ibarətdir. «Köhnə

şəhər» kimi tanınan ərazidə daşınmaz əmlakın alqı-
satqısı demək olar ki, ölü nöqtədədir. Bura kirayə
mənzillərə olan tələbat və təklif çox zəifdir. Ev alqı-
satqısı ilə məşğul olan əmlakçıların sözünə görə, şəhərdə
əsas alıcı kütləsi Rusiyada yaşayan həmyerlilərimizdir.
Ümumiyyətlə Rusiya iqtisadiyyatında baş verən
proseslər Şirvanın əmlak bazarına ciddi təsir göstərir.

Maraqlıdır ki, qonşu rayonların – Sabirabad, Hacıqabul,
Salyanın da sakinləri Şirvan əmlak bazarının fəal
iştirakçılarından, mənzil alan zümrəsindəndir.

Şəhərdə 25 ildən artıqdır ev alqı-satqısı ilə məşğul
olan Müşfiq Bağırov bildirir ki, satış faizi son iki ayda
aşağı düşüb. «Əvvəlki illərdə ay ərzində 6-7 ev satırdım,
son bir ayda 2 ev satmalarına seviniblər. Dekabrda isə bu
rəqəm bir az yüksək olub»-deyən Müşfiq Bağırov 4
mənzil sata  ilib.

Bir neçə il əvvəl həyət evlərinə, fərdi evlərə tələb
daha çox idisə, hazırda bazarda bina evlərinin satışı
üstünlük təşkil edir. Buna səbəb isə qaz və elektrik
qiymətinin artımı ilə əlaqədar olaraq həyət evlərinin
xərcinin daha çox olmasıdır. Bu vəziyyətdə bina
mənzilləri daha qənaətcil variantdır.

Paytaxt Bakıdan c"mi 2 saatlıq m"saf"d" yerl"ş"n, bu gün ölk"nin iqti-
sadi, siyasi, m"d"ni h"yatında öz yeri olan Şirvan ş"h"rinin "mlak
bazarı dig"r bölg"l"rl" müqayis"d" daha dinamikdir. Bu f"allığa
ş"h"rin inzibati "razisinin böyüdülm"si q"rarı da t"sir göst"rib. Ölk"
prezidentinin 27 avqust 2009-cu il tarixli 447 saylı s"r"ncamına
"sas"n Hacıqabul, Sabirabad, Salyan rayonlarının v" Şirvan ş"h"rinin
s"rh"dl"rinin d"yişdirilm"si il" Şirvan ş"h"rinin "razisi 30 km2-d"n
72,7 km2 q"d"r genişl"ndirilib. Bu is" yeni m"skunlaşma, evl"rin tikini-
tisi, iş yerl"rinin açılması dem"kdir.



«éMLAK SATICILIĞI» - PRESTİJLİ İŞDİR
Yeri gəlmişkən, əmlakçıların satışdan gəliri əslində

elə də çox deyil. Həm alıcı, həm də satıcının hər birindən
əmlakın qiymətinin cəmi 1 faizini alan əmlakçılar əksər
hallarda təklif olunan daha az məbləğlə də kifayətlənirlər.
Əmlak bazarının vəziyyətinə baxmayaraq burada «mak-
ler» kimi tanınmaq da prestij sayılır.

Hərçənd, son vaxtlar ev alqı-satqı bazarında
maklerlərin böyük rəqibi peyda olub – əmlak sahibləri
müştəri tapmaq üçün internetin imkanlarından getdikcə
daha çox istifadə edirlər. Bəziləri ümumiyyətlə,
maklerlərə müraciət etmədən, elanı internet elan
saytlarına yerləşdirərək əmlaklarını satırlar.

ŞİRVANDA EVLéRİN QİYMéTİ FéRQLİDİR
Şirvan şəhərində evlərin qiyməti yerləşdiyi ərazidən

asılı olaraq dəyişir. Bundan başqa evlərin qiyməti ev
sahiblərinin şəxsi tələblərinə uyğun da müəyyən edilir.
Ümumilikdə isə əmlak bazarında qiymət artımı
müşahidə olunur. 2018-ci ilin noyabr ayında şəhərdə 1
otaqlı mənzili 12-13 min manata almaq olurdusa, indi
həmin mənzil 15-16 min manata təklif edilir. 2 otaqlı iç-
içə olan mənzillər hazırda 23-25 min manata, “Daşkənd”
layihəli eyni otaqlı mənzil isə 28-30  min manata deyilir.
Ən ucuz evlər “Köhnə şəhər”də, bahalıları isə “Təzə
şəhər”dədir. “Köhnə şəhər”də istismar müddəti başa
çatmış 2 mərtəbəli binalarda 17 kvm sahəsi olan 1 otaqlı
mənzilləri 10 min manata da almaq olar. Şəhərin
mərkəzinə doğru ərazilərdə, məsələn, “Elit” ticarət
mərkəzinin yaxınlığındakı binalarda 1 otaqlı mənzillərin

qiyməti isə 20-22 min manat təşkil edir.

SON AYLAR QİYMéTLéR YÜKSéLMéKDéDİR
Şəhərdə 3 otaqlı mənzillərin qiyməti 35 min manat-

dan başlayır. Bir neçə ay əvvəl isə 30-32 min manata orta
təmirli 3 otaqlı mənzilə sahib olmaq mümkün idi. 4-5
otaqlı mənzillərin qiyməti arasında isə elə də böyük fərq
yoxdur. Təklif 42-47 min manat arasında dəyişir.
Əmlakçı Müşfiq Bağırov qeyd etdi ki, hazırda bankda
girovda olan 5 otaqlı mənzilini təcili 35 min manata sa-
tan da var. Mənzil alqı-satqısında 1 və 2 otaqlılar daha
əlverişlidir. Qiymətin münasib və əlçatan olması
səbəbindən əsas bazar bu mənzillərin üzərindədir.
Binalar bir qayda və daimi olaraq elektrik enerjisi, qaz və
su ilə təmin edilir.

KİRAYé EVLéR Vé ONLARIN SAKİNLéRİ
Şirvan şəhərində kirayə evlərə olan tələbat mənzil

bazarının əsas təklif qüvvəsini təşkil edir. Əmlakçının
sözlərinə görə, ev alqı-satqısından fərqli olaraq kirayə
mənzil təklifləri bazarda coxluq təşkil edir. Gün ərzində
hər bir əmlak ofisinə kirayə ev axtarışı ilə bağlı azı 2-3
müraciət daxil olur. Mərkəzdə 1 otaqlı boş, mebelsiz ev
ayda 100 manata kirayəyə verilir, 2 otaqlı evlər isə 120-
150 manata təklif edilir.

ZAVOD, KOLLEC Vé LİSEYLéR 
éMLAK QİYMéTİNé TéSİR EDİB

Şəhərdə bir sıra sənaye obyektləri ilə bərabər,
Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar kolleci, türk
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özəl liseyinin fəaliyyət göstərməsi kənardan gəlib bura
müvəqqəti yaşamalı olanların sayını artırır. Bu, kirayə
mənzillərə olan tələbatı artıran başlıca amillərdəndir.
Əmək haqları digər sahələrlə müqayisədə yüksək olan
neft şirkətlərinin əməkdaşları daha komfortlu, hər şəraiti
olan evləri kirayələməyə üstünlük verirlər. Məsələn,
onların həyət evini ayda 700 manata kirayəyə götürmək
imkanları da var.

Ev kirayələyən tələbələrin sayı olduqca azdır.
Ezamiyyət üçün Şirvana gələnlərin əksəriyyəti otellərdə
qalmağa üstünlük verdikləri üçün günlük kirayə evlər
burda dəbdə deyil. Bununla belə şəhərə gələn istənilən
şəxs bir günü 40 manatdan olan ev kirayələyə bilərlər.

SAĞ TéRéFDé TORPAQLAR DAHA BAHADIR
Digər bölgələr kimi Şirvan şəhərində də torpaq

sahələri var. Ərazidən asılı olaraq onları müxtəlif
qiymətə almaq mümkündür. Şəhərin giriş hissəsində, sağ
tərəfdə torpaqlar daha bahadır: 1 sotu 2500-3000 manata.

Şirvan şəhərində məskunlaşmış məcburi köçkünlər
üçün “Yeni Şirvan” məhəlləsinin salınmasının  əmlak
bazarında canlanma yaradacağı proqnozlaşdırılır. 9
mərtəbəli 13 yeni yaşayış binasının tikintisi, məktəb,
uşaq bağçası, uşaq poliknikasının fəaliyyət göstərəcəyi
yaşayış massivinin bu ilin sentyabrında açılması ilə
ərazidə həyətyanı sahələrin və mənzillərin qiymətinin
artımı gözlənilir. Əmlakçıların bildirdiyinə görə,
ərazidəki torpaqların qiyməti artıq indidən bahalaşmağa
balayıb. Bir neçə ay əvvəl torpağın 6 sotu 5 min manat
idisə, indi bu rəqəm 8-10 min manatadək qalxıb.

KOMMERSİYA OBYEKTLéRİ
Şirvan şəhərində hazır tikili kommersiya obyektləri

kifayət qədərdir. 12 sot sahəni əhatə edən 1 mərtəbəli,
500 kvm sahəsi olan obyekti 250 min manata almaq olar.
Mərkəzin icində ayrıca gözəllik salonu, həmçinin kirayə
verilməsi mümkün olan otaqlar mövcuddur. Rayonun
mərkəzində Heydər Əlıiyev parkında 300 kv.m sahədən
ibarət 1 mərtəbəli iaşə təyinatli obyekti 200 min manata
təklif olunur. Kommersiya obyektlərinin aylıq icarə
qiyməti isə təmirsiz hər kvadratmetrə görə aylıq 4-5
manat, təmirli hər kvadratmetrə görə isə 7-9 manat
arasındadır. Yəni  iş qurmaq istəyən şəxs təmirsiz 30
kvadrat metr sahəni icarəyə götürərək ayda cəmi 150
manat ödəməklə işini gerçəkləşdirə bilər. Obyekti
sıfırdan tikmək imkanları da var. Bu halda öz  layihəsi
əsasında kommersiya obyekti tikmək istəyən iş adamı
hər kvadrat metr üçün 150-180 manat ödəyəcək. Zonalar
üzrə qiymətin artması və azalması da mümkündür.

YENİ YOLUN AÇILMASI DA 
éMLAK BAZARINA TéSİR EDéCéK

Qeyd edək ki, Şirvan şəhərindən Bakı istiqamətində
yeni yolun inşası bu iki şəhər arasındakı məsafəni azalt-
maq və vaxta qənaət etmək imkanı yaradacaq. Yol
istifadəyə veriləndən sonra Şirvandan Ələtə cəmi 40-45
dəqiqəyə gəlmək mümkün olacaq. Bu isə şəhərə
gələnlərin sayına, dolayısı yolla da əmlak bazarına təsir
göstərəcək. 
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi daşınmaz əm la -
kın kadastrı və torpaq idarəçiliyi sahəsində məlumatların
idarə olunmasının daha da təkmilləşdirilməsi üçün Av ro -
pa təcrübəsindən yararlanır. Bu məqsədlə Avropa İt ti fa -
qının Ekspert Missiyası TAIEX proqramı çərçivəsində
komitə nümayəndələri üçün seminar keçirib. 

Martın 4-5 tarixlərində “Daşınmaz əmlak kadastrı
məlumatlarının idarə olunması” mövzusunda keçirilən
tədbirdə Avropa İttifaqının ekspertlərindən olan Slo ve ni -
ya nın Mərzçəkmə və Xəritəçəkmə Qurumunun baş di-
rektoru Tomas Petek, Riqa Texniki Universitetinin
Memarlıq və şəhərsalma fakültəsində tədqiqatçı Sarmite
Barvika, Xorvatiyanın Şimal Universiteti – Varazdin
Universitet Mərkəzinin professoru Danko Markovinoviç
iştirak ediblər. 

Tədbirdə kadastr və torpaq inzibatçılığı sahəsində
tətbiq edilən müasir elementlər, mexanizmlər, müasir
yeniliklər barədə məlumatlar verilib, mövzu ətrafında
müzakirələr aparılıb. 

Sloveniyalı Tomas Petek “Daşınmaz əmlak kadastrı
mə lumatlarının idarə olunması sahəsində Avropa təc rü bə -
si” adlı mövzu ilə çıxış edib. Ölkəsində, eləcə də digər Av -
ropa dövlətlərində bu sahədə tətbiq edilən avadanlıqlar, ci -
hazlar barəsində məlumat verib, müasir standartlara ca vab
verən yeni texnologiyalardan bəhs edib. Ekspert de yib ki,
idarəetmənin təkmilləşməsi üçün bu sahədəki mə lu matlar
əlçatan olmalıdır. Həmin mə lu mat lar dan istifadəni
asanlaşdırmaq üçün vahid platforma ya ra dılmalıdır.
Mütəxəssis “Kadastr məlumat bazasının struk turu”
mövzusunda da iştirakçılara sahəvi məlumatlar verib.

Daha sonra çexiyalı mütəxəssis Sarmite Barvika

“Mülkiyyət növü və ya torpaqların və daşınmaz əmlak
obyektlərinin istifadəsinə görə məlumatların səmərəli
toplanması və idarə olunması” mövzusunda təqdimat edib.
Mütəxəssis ölkəsində tətbiq edilən təcrübədən danışıb,
bu sahənin inkişafı üçün texnoloji üsullar barədə
məlumat verib. Qeyd edib ki, torpaqlardan səmərəli
istifadənin təmin edilməsi üçün mülkiyyət növündən və
təyinatından asılı olmayaraq bütün torpaq sahələrinin
dəqiq uçotu aparılmalıdır.

Xorvatiyalı professor Danko Markovinoviç çı -
xışında dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış torpaq və
daşınmaz əmlak obyektlərinin məlumat bazasının struk-
turu, idarə olunması və digər bu kimi məsələlərə toxu -
nub. Bildirib ki, daşınmaz əmlak, o cümlədən torpaq
balansı düzgün tərtib olunmalı, məqsədli təyinatına və
hüquqi rejiminə uyğun istifadəyə nəzarət təmin edil mə -
lidir.

Seminarda torpaq idarəçiliyi və kadastr sahəsində
tət biq edilən müasir üsullar, reallaşdırılan yeni layihələr
ba rədə təqdimatlar olub. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əli yevin tapşırıqlarına əsasən, həyata keçirilən tor paq la -
rın elektron kadastr uçotu işlərinin nəticələri əcnəbi eks -
pert lərin marağına səbəb olub. 

Tədbirdə qeyd edilib ki, Əmlak Məsələləri Dövlət
Ko mitəsi torpaqların səmərəli istifadəsinə nəzarət sa hə -
sin də yeniliklər tətbiq edir. Belə ki, nəzarətdə çevikliyi
ar tıran, qanunsuz tikililərin qarşısını alan Peyk Nəzarət
Sis temi işə düşəcək. Bununla yanaşı komitənin mü fət tiş -
lə ri yerlərdə monitorinqlər həyata keçirirlər. Ötən il ər -
zində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin tələblərinə əsasən
1300-ə yaxın hal üzrə inzibati protokol tərtib olunub.

Qanunsuz tikilil"rl" bağlı 
Peyk N"zar"t Sistemi qurulur

хябярляр
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- Yusif mü"llim, hazırda éMDK-nın yerli
qurumları il" f"aliyy"ti nec" "laq"l"ndirilir?

- ƏMDK-nın strukturunda 44 ərazi şöbə və idarələri
fəaliyyət göstərir. Onların 16-sı Komitəni bilavasitə
təmsil edən ərazi şöbələridir, ƏMDK yanında Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin (DƏDRX) 18 ərazi
idarəsi, eləcə də 10 layihə tədqiqat idarələri var. 

Göründüyü kimi, ƏMDK və onun yanındakı
qurumların fəaliyyət istiqamətləri müxtəlif olsa da, onlar
arasında əlaqənin olması çox mühümdür. Buna nail ol-
maq üçün ƏMDK-nın ərazi şöbəsi koordinator
funksiyasını yerinə yetirir. Məsələn, Şamaxı regionunda
həm komitənin birbaşa özünün şöbəsi, eyni zamanda
Dövlət Reyestr Xidməti və layihə tədqiqat mərkəzlərinin

də ərazi idarəsi fəaliyyət göstərir. Bunların
əlaqələndirilməsi komitənın ərazi şöbəsi vasitəsilə həyata
keçirilir. 

- Son vaxtlar torpaqların elektron kadastrı v"
başqa layih"l"r ç"rçiv"sind" torpaqların
s"n"dl"şdirilm"sin" maraq k"skin artıb. Bu
v"ziyy"t torpaq uçotu v" qeydiyyat prosesinin
"laq"l"ndirilm"sini t"l"b edir. Torpaqların
s"n"dl"şdirilm"si, kadastr v" mülkiyy"t
hüquqlarının qeydiyyat prosesi nec"
"laq"l"ndirilir?

- Çox əhəmiyyətli bir məsələyə toxundunuz.
Məlum olduğu kimi, 2015-ci ildə Dövlət Torpaq və

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) "razi
idar"l"rinin işinin t"şkili, bu sah"d"ki yenilikl"r v" planlarla
bağlı «Daşınmaz émlak»ın suallarına éMDK-nin Yerli qurum-
larla iş şöb"sinin müdiri Yusif Q"nb"rov cavab verir. 

érazi idar"l"rind" 
yenilikl"r t"tbiq edil"c"k
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Xəritəçəkmə Komitəsi ləğv olunaraq funksiyaları
ƏMDK-ya verildi və bundan sonra biz yerlərdə bu
işlərin daha səmərəli, çevik şəkildə qurulması üçün xeyli
işlər gördük. Hazırda cənab Prezidentimizin müvafiq
Fərmanı ilə respublika üzrə torpaqların elektron uçot
işləri həyata keçirilir. Bu işlər 2020-ci ilədək başa
çatdırılmalıdır. 

Elektron uçot işləri aparılanda məlum olur ki, tor-
paq islahatları zamanı vətəndaşlara ayrılan torpaqların re-
al göstəriciləri bəzi hallarda sənəddəki məlumatlarla üst-
üstə düşmür. Yəni vətəndaşların istifadə etdiyi torpaq bir
yerdədir, sənəddə isə tamamilə başqa yer göstərilib.
Bəzən eyni torpaq sahəsinin bir neçə adama verildiyi
aşkar edilir, təkrar-təkrar üst-üstə düşmə halları mövcud-
dur. Bu da torpaq sahibləri arasında mübahisələrə səbəb
olur və torpaqların sənədləşməsini, onlardan səmərəli
istifadəni çətinləşdirir. 

Torpaqların elektron uçotu işləri bu problemlərin
aradan qaldırılmasına kömək edəcək. Bu işlər xüsusi
yazılmış proqramlar və əməkdaşlarımızın xüsusi cihaz -
lardan istifadə etməsi ilə aparılır. Elektron uçot işlərinin
nəticələri, torpaqlarla bağlı dəqiqləşmiş məlumatlar yerli
icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanlarına da təqdim
edilir və onlar həmin məlumatlardan öz fəaliyyətlərində
istifadə edirlər. 

Eyni zamanda bu məlumatlardan Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən qeydiyyat

prosesində geniş istifadə edilir. Elektron uçot sistemi qu-
rulduqdan sonra sadaladığımız problemlərin əksəriyyəti
həllini tapmış olacaq. 

- Yerl"rd" "mlak şöb"l"rinin torpaq inzibatçılığı
il" bağlı işl"ri nec" qurulur? Bu sah"d" ortaya
çıxan "sas probleml"r hansılardır?

- Torpaq qanunvericiliyinin tələblərinə riayət
edilməsinə nəzarəti bilavasitə Torpaq Agentliyi həyata
keçirir. Məlum olduğu kimi, ərazilərdə həm dövlət, həm
bələdiyyə torpaqları var və onların idarə edilməsində bir
neçə qurum iştirak edir. Dövlət mülkiyyətində olan tor-
paqlar rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamı ilə
sahibkarlara icarəyə verilir. 

Eyni zamanda bələdiyyə torpaqları vətəndaşlara
icarəyə və mülkiyyətə verilə bilər. Bələdiyyə torpaqları
mülkiyyətə kiçik sahibkarlıq və ya fərdi yaşayış evlərinin
tikintisi məqsədilə verilir və bu proses hərrac yolu ilə
həyata keçirilir. 

Yəni bələdiyyələr əvvəlcə torpaq üzərində öz
hüquqlarını qeydiyyata alır, sonra isə həmin torpaqlar
istifadə, icarə və ya mülkiyyətə verilmək üçün hərraca
çıxarılır. 

Torpaqların üzərində mülkiyyət hüququnun qey-
diyyata alınması, yəni sadə desək, torpağın
sənədləşdirilməsi üçün Komitədə «Vahid pəncərə» prin-
sipi tətbiq edilir. İstənilən qurum – yəni həm bələdiyyə
orqanları, həm də  vətəndaş torpağın qeydiyyatı üçün
DƏDRX-ə müraciət edir. Müraciət qəbul edildikdən son-
ra komitənin ərazi şöbələrində qurulan sistem vasitəsilə
sənədlər ekspertiza olunur, yoxlanılır. Torpağın
kateqoriyası müəyyən olunur, sahibkar və ya vətəndaşa
orada hansı işlər görə biləcəyi barədə məlumat verilir.
Bütün bu prosedurlar həyata keçirildikdən sonra hazır
sənəd vətəndaşa təqdim edilir. 

- Bölg"l"rd"ki "mlakların öz"ll"şdirilm"si, bu
prosesin genişl"nm"si v" daha çox investorun
c"lb edilm"si üçün hansı işl"r görülür?

- Siz bilirsiniz ki, indi dövlət əmlakı hərraclar
vasitəsilə özəlləşdirilir. Ərazilərdə müəyyən olunmuş
konkret dövlət əmlakının, eləcə də cənab Prezidentin
Fərmanı ilə özəlləşməyə açıq elan edilmiş müəssisə və
obyektlərin konkret siyahıları var. Ərazi şöbələrimizin
əməkdaşları bu müəssisələrin özəlləşməsi üçün material-
lar hazırlayır, onların yerləşməsi, ünvanı, istifadəçiləri
barədə məlumatlar Komitəyə göndərilir. Bu məlumatlar
Komitədə təhlil edilir və müstəqil qiymətləndiricilər
həmin əmlakı bazar prinsipləri ilə qiymətləndirirlər.
Bundan sonra əmlak əvvəlcədən elan verilməklə hərraca
çıxarılır və şəffaf şəkildə satılır. Məsələn, aprelin 9-da
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hərraca çıxarılmış və start qiyməti 18 min manat olan
əmlak 78 min manata satılıb. Bu fakt hərraclarda
rəqabətin və şəffaflığın olduğunu göstərir. Bütün
sahibkarlar və investorlar hərraclarda iştirak etməklə
dövlət əmlakı ala bilirlər. Biz yerlərdə də xüsusi
müşavirələr, sahibkarlarla görüşlər keçiririk, rayon icra
hakimiyyətləri, bələdiyyə sədrləri ilə təmasda olur və
özəlləşdirilməyə çıxarılan əmlak barədə sahibkarlara
məlumatlar veririk. Eyni zamanda, özəlləşməyə çıxarılan
bütün əmlaklar haqqında internet səhifələrimizdə geniş
məlumat verilir. Əhali və sahibkarlar rahat şəkildə bu in-
formasiyalardan yararlanıb heç kimdən asılı olmadan,
heç kimə zəng etmədən həmin hərracda iştirak edərək
dövlət əmlakını satın ala bilərlər. 

- Komit"nin v"zif"li ş"xsl"rinin bölg"l"rd"
v"t"ndaşlarla görüşl"ri v" burada qaldırılan
m"s"l"l"rin araşdırılması il" bağlı işl"r nec" qu-
rulub?

- Cənab prezidentin tapşırıqlarına əsasən, nazirlik və
komitə sədrləri, o cümlədən ƏMDK sədri ayda bir dəfə
bölgələrdə görüşlər keçirir. Görüşün vaxtı, yeri, müddəti
barədə əvvəlcədən elanlar verilir və bizim xüsusi təlim
keçdiyimiz əməkdaşlarımız orda vətəndaşların
qaldırdıqları problemləri qeyd edirlər. Görüş günü təyin
eildikdən sonra cənab sədr orada vətəndaşları növbə ilə
qəbul edir, dinləyir, qaldırılmış problemin araşdırılması
üçün işçi qrupuna və ya yerlərdəki qurumlarımızın
nümayəndələrinə tapşırıqlar verir. Vətəndaşın problemini
onun iştirakı ilə araşdırırııq. Əgər səlahiyyətlərimiz
çərçivəsindədirsə, problemin həmin anda həllinə dair
tapşırıq verilir. Səlahiyyətlərimizdən kənardırsa, digər
orqanlara müraciət etməklə vətəndaşın probleminin
həllinə yardım edirik. Komitə rəhbərliyi tərəfindən
məktublar və müraciətlər göndərilir. Bir sözlə,
vətəndaşın probleminin həlli üçün maksimum çalışırıq. 

- érazi qurumlarında da v"t"ndaş q"bulları
keçirilirmi? 

- Əlbəttə, 44 ərazi şöbə və idarələri əhatə etdikləri
rayonlarda hər həftə vətəndaş qəbulları təşkil edirlər.
Bunun üçün əvvəlcədən elan verilir və vətəndaş artıq
hansı ərazidə hansı qurumun hansı məsələ ilə bağlı görüş
keçirəcəyni bilir. Həmin görüşlər videoya çəkilir, materi-
al hazırlanır və çəkilmiş videomateriallar mərkəzdə təhlil
olunur. Vətəndaşların suallarının yerlərdə doğru-düzgün
araşdırılması, onlara köməkliklərin göstərilməsinin
qanunauyğun aparılıb- aparılmaması nəzarətdə saxlanılır. 

- Bölg"l"rd" v"t"ndaş müraci"tl"ri "sas"n hansı
m"s"l"l"ri "hat" edir?

- Vətəndaşların əsas şikayəti torpaqla bağlı olur.

Bayaq qeyd etdiyim kimi, torpaq islahatı zamanı
vətəndaşlara verilmiş torpaqların, əksər hallarda faktiki
göstəriciləri sənədlə düz gəlmir. Müraciət və şikayətlərin
əksəriyyəti bununla bağlıdır. Bundan əlavə, bəzi
vətəndaşların icarəyə götürdüyü torpaq sahəsinin icarə
müddəti bitsə də, onun uzadılmasında çətinliklə rastlaşır.
Bunun üçün icra hakimiyyətinə və ya bələdiyyə orqanına
müraciət edilən zaman müqavilənin yenidən uzadılması
ilə bağlı müraciətə ya baxılmır, ya  gecikdirilir. Komitə
sədri ilə görüşdə bu məsələlər qaldırılanda biz icra
hakimiyyətləri və bələdiyyələrlə sıx şəkildə işləyirik ki,
vətəndaşın problemi vaxtında həll olunsun. 

Eyni zamanda özəlləşdirmə, torpaq sahələrinin
tanıdılmasıyla bağlı müraciətlər də var. Bildiyimiz kimi,
Azərbaycanda insanlar torpağa daha çox bağlıdır. Bu
məşğulluq, sevgi dədə-babadan qalma bir qaydadır.
Hətta bəzən, qardaş qardaşla bir metr torpaq üstündə
mübahisə edib düşmənə çevrilir. Belə hallar da olur və o
halda komissiya vasitəsilə mübahisə tərəfləri ilə söhbət
edib məsələni çözməyə çalışırıq. 

Torpaqların qanunsuz və sənədsiz verilməsi ilə bağlı
çoxsaylı hallar da var. Bəzən hansısa qurum sadəcə şifahi
şəkildə vətəndaşa torpaq ayırıb və ev tikməyə icazə verib.
Vətəndaş da həmin torpaqda ev tikib və indi onun sənədi
yoxdur. Belə evlərin sənədləşdirilməsi ƏMDK-dən asılı
deyil, bunun üçün icra hakimiyyəti orqanı, eləcə də
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi (bu
səlahiyyət də onlara verilib) və bələdiyyə orqanlarının
iştirakı tələb olunur.  Biz bu kimi problemləri də həll
etməyə çalışırıq. Bilirsiniz, bizim bu qaldırdığımız
məsələlər, problemlər torpaqların elektron uçot işinin başa
çatmasından sonra demək olar ki, 90 faiz həll olunmuş
olacaq. Hər kəs faktiki istifadə etdiyi yeri tanıyacaq. 

- érazi qurumlarının f"aliyy"tinin "laq" l"n di -
rilm"si üçün yeni texnoloji vasit"l"rd"n istifad"
edilirmi? 

- Komitənin bütün fəaliyyətinin elektronlaşdığını
nəzərə alaraq ərazilərdəki idarələrimiz arasında da
əlaqələri ancaq elektron qaydada qururuq. Ərazi
idarələrimizdə və şöbələrdə «Skayp» proqramları, veb
kameraların quraşdırılması vasitəsilə mərkəzlə işi
əlaqələndiririk. Hətta ərazi şöbələri və idarələrində
iclasların keçirilməsi də elektronlaşdırılıb və «skayp»
vasitəsilə aparılır. Bu avadanlıqlar vasitəsilə virtual
təlimlər də keçirilir. Məsələn, Torpaq Agentliyində bu
avadanlıqlar quraşdırılaraq onların vasitəsilə yerdəki
əməkdaşlara virtual şəkildə treninq, təlimlər keçirilir. 

Bundan başqa, Komitənin Tədris Mərkəzində
işçilərin bilik-bacarığının, savadının artırılması üçün
müəyyən proqramlar üzrə tədrislər keçirilir. 
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İndiyədək təlimlərdə iştirak etmək üçün
əməkdaşlarımız Bakıya dəvət olunurdu, bu isə bizə
böyük çətinliklər yaradırdı. Belə ki, əməkdaşlarımız bir
həftə, 10 gün Bakıda qalmalı olur, onların Bakıya
gəlməsi üçün yol xərci, qalmaq xərci tələb olunur. Eyni
zamanda həmin əməkdaşlar çalışdıqları yerlərdə işdən
ayrılırlar. İşçi bir həftə, on gün yerində olmayanda
onların işləri qalır və bu da sonradan gecikmələrə,
müəyyən problemlərə səbəb olur. Bütün bunların baş
verməməsi üçün biz həmin təlimləri virtual şəkildə
həyata keçirmək istəyirik. Artıq yerlərdəki şöbələrdə və
idarələrdə cihazlar qurmuşuq və hətta tədrisin də bu for-
maya keçməsi planlaşdırılır. Onlayn qaydada gündə 2
saat ərzində əməkdaşlarımıza təlim keçməyi
planlaşdırırıq. 

Göründüyü kimi, elektronlaşma bizə məsafəni
aşmaq, zamana qənaət eləmək kimi imkanlar verib, həm
də ezamiyyə xərclərini azaldıb. Çox mühüm amillərdən
biri əməkdaşların işdən ayrılmadan, iş vaxtından maksi-
mum səmərəli istifadə edərək təlimlərdə iştirak etməsidir. 

Əvvəllər, işçi hər hansı sualla bağlı mərkəzə dəvət
edilirdisə, o bir gün yarım vaxt itirirdi. Elektronlaşma
nəticəsində isə biz artıq bu problemi aradan qaldırmış
olduq. 

- Hazırda éMDK-nın dem"k olar ki, bütün
xidm"tl"ri elektronlaşdırılıb. Bel" v"ziyy"tl"rd"
bölg"d"ki qurumların texniki t"minatı v" real
vaxt rejimind" işl"m"si üçün hansı işl"r aparılır?

- Hal-hazırda Komitənin bütün 44 ərazi şöbə və

idarələri arasında fiberoptik kabel üzərindən elektron
şəbəkə rejimi qurulub. Yəni biz onlarla kağız sənədlər ol-
madan, yalnız şəbəkə üzərindən işləyirik. Bizim İT
Mərkəzi bu şəbəkəni qurmaqla, xüsusi proqramlarla işi
sistemləşdirib. Məsələn, hər hansı vətəndaş ərazi
idarəsinə müraciət edirsə, idarə müraciəti həmin anda
elektron qaydada sayta yerləşdirir və biz onu dərhal
görüb, aidiyyatı üzrə məşğul olub həll edirik. Bu daxili
şəbəkə yerlərdəki qurumlarla yanaşı baş idarələri də
əlaqələndirir. Hər hansı bir ərazidə yerli qurum
tərəfindən iş icra olunursa, mərkəz onu görə bilir. Sadə
desək, müasir bankın fəaliyyəti necə qurulubsa, bizdə də
oxşar sistem qurulub.  Bu şəbəkədəki məlumatlara
əsasən fəaliyyətimizi qurmaqla yanaşı, biz bu
məlumatları digər orqanlarla da bölüşə bilirik. 

- 2019-cu ild" bölg"d"ki qurumların f"aliyy"ti
v" bu f"aliyy"tin koordinasiya edilm"si il" bağlı
hansı yenilikl"r t"tbiq edil"c"k?

- Əslində yeniliklərimiz çoxdir. Hazırda biz yerli
qurumlarımızın fəaliyyətlərinin  vahid şəkildə idarə
olunmasını planlaşdırırıq və bu istiqamətdə proqramlar
tərtib edirik. Məsələn, ərazilərdə ƏMDK-nin bütün ərazi
şöbə və idarələri bir idarə altında birləşsin, tutaq ki,
məsələn ƏMDK-nin Xaçmaz Ərazi İdarəsi olaraq. Bu
halda komitənin həmin ərazidəki bütün qurumları bir
məkanda və bir binada fəaliyyət göstərə biləcəklər.
Bunun üçün yeni binalar da inşa edilir. Buna müəyyən
vaxt tələb olunur, amma artıq işlərə başlanılıb və 2019-
2020-ci il istiqamətində bu işlər aparılacaq. Eyni zaman-
da indi biz yerlərdə əməkdaşlarımızın bütünlüklə xüsusi
avadanlıqlarla - GPS avadanlıqları və kompüterlərlə
təchizatıyla da məşğuluq ki, onlar bütün işləri əl
qaydasında yox, elektronlaşmış şəkildə görə bilsinlər.
Çalışırıq ki, vətəndaş məmnunluğunu yüksək səviyyədə
yerinə yetirə bilək.    

- Yusif mü"llim, "razi idar"l"rind" v"t"ndaş
m"mnunluğuna n"zar"t, v"t"ndaşların
Komit"nin xidm"tl"rin" münasib"ti nec"
öyr"nilir?  

- Bu məqsədlə Komitənin ərazi şöbələri Reyestr
idarələrində sorğular keçirir, müşahidələr aparır.
Məsələn, konkret sorğu blankından istifadə edilməklə
reyestrin ərazi idarələrində  və ya layihə tədqiqat idarələri
əməkdaşlarının fəaliyyət göstərdiyi məkanda əhalinin
rəyi öyrənilir. Blankda əhalidən göstərilən xidmətlərdən
razı qalıb-qalmadıqları, razı deyillərsə, narazılığın səbəbi
və sair məsələlər  öyrənilir. Eyni zamanda qurumlarda
müayinələr, müşahidələr də aparılır. Bütün bunların
vasitəsilə qurumların fəaliyyətlərinə, göstərdikləri
xidmətə nəzarət edilir və lazımi tədbirlər görülür. 
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ганунвериъилик

Obyekt tikintisin" icaz" almaq 
qaydası d"yişir  YENİLİK

Fərmanla «Bəzi tikinti obyektlərinə tikintiyə icazə
və tikinti obyektinin istismarına icazə verilməsi
Qaydası» təsdiqlənib, eləcə də müvafiq orqanlara
tapşırıqlar verilib. 

YENİ QAYDALAR HANSI 
TİKİLİLéRé AİD OLACAQ? 

Sözügedən qaydalar barəsində icazə tələb olunan,
lakin Məcəllənin 89.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan,
yəni ekspertizasının keçirilməsi tələb olunmayan tikinti
obyektlərinin layihələndirilməsi, tikintisinə icazə və
istismarına icazə verilməsi prosedurlarını müəyyən edir.

Həmin tikinti layihələri
aşağıdakılardır: 

- insanların yaşaması və toplanması, habelə is-
tehsalat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tu-
tulmayan birmərtəbəli, aşırımının uzunluğu ən çoxu 6
metr olan tikinti obyektlərinin layihələri;

- sanitar-mühafizə zonalarının ayrılmasını tələb
etməyən və ya mövcud sanitar-mühafizə zonalarından
istifadə olunması şərtilə tikilməsi nəzərdə tutulan is-
tehsalat təyinatlı, sahəsi ən çoxu 1000 kvadrat metr,
hündürlüyü və aşırımının uzunluğu ən çoxu 6 metr olan

Az"rbaycanda tikinti icaz"l"ri sah"sind" bir q"d"r "vv"l
başlanmış geniş islahatlar davam edir. Prezident İlham éliyevin
28 dekabr 2018-ci il tarixind" «B"zi tikinti obyektl"rin" tikintiy"
icaz" v" tikinti obyektinin istismarına icaz" verilm"sinin
sad"l"şdirilm"si il" bağlı t"dbirl"r haqqında» f"rman imzalayıb. 
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birmərtəbəli tikinti obyektlərinin layihələri;
- yerüstü mərtəbələrinin sayı ikidən, hər

mərtəbəsinin hündürlüyü 4 metrdən, ümumi sahəsi 500
kvadratmetrdən, aşırımlarının uzunluğu 6 metrdən çox
olmayan qeyri-yaşayış obyektlərinin tikinti layihələri; 

- insanların yaşaması və toplanması, habelə is-
tehsalat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tu-
tulmayan yerüstü mərtəbələrinin sayı 2-dən, hər
mərtəbəsinin hündürlüyü 3 metrdən, ümumi sahəsi 1400
kvadratmetrdən, tikinti sahəsi 1000 kvadratmetrdən və
aşırımlarının uzunluğu 6 metrdən çox olmayan anbar
binalarının layihələri.

Tikintiyə icazə qaydaları 
Qaydalara görə, tikintiyə icazə üçün müraciət və

icazənin əldə edilməsi «bir pəncərə» prinsipi ilə həyata
keçirilməlidir. Yəni sifarişçi tikintiyə icazə almaq üçün
icazə verən orqana elektron və ya yazılı şəkildə müraciət
edir. 

Müraciətə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:
- torpaq sahəsi üzərində tikinti aparılmasına

səlahiyyət verən mülkiyyət, icarə və ya istifadə
hüququnu təsdiq edən sənədin surəti;

- tikinti layihəsi kağız (yazılı qaydada müraciət
etdikdə) və elektron formada (hər biri 1 nüsxədə);

- sifarişçi hüquqi şəxs olduqda hüquqi şəxslərin
dövlət reyestrindən çıxarışın surəti, fiziki şəxs olduqda
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti.

Tikintiyə icazə verən orqan 2 iş günü ərzində
sənədlərin tamlığını yoxlayır. Çatışmazlıq varsa,
sifarişçiyə bildirir, hər şey qaydasında olduğu halda isə
sənədlərin araşdırılması başlanır. 

Komitə tikinti layihəsinin şəhərsalma sənədlərinə
uyğunluğu baxımından 5 iş günü müddətində rəy
bildirməlidir. Tikintiyə icazəni yerli icra hakimiyyəti
orqanının verdiyi hallarda isə, Komitə icazə verən
orqanın sorğusu əsasında rəy bildirir. Tikintiyə icazəni
yerli icra hakimiyyəti orqanının verdiyi hallarda, Komitə
bu müddət ərzində rəy bildirmədikdə, bu hal iradların
olmaması anlamına gəlir və tikinti layihəsi şəhərsalma
sənədləri baxımından razılaşdırılmış hesab olunur.

Tikinti layihəsinin şəhərsalma sənədlərinə
uyğunluğu barədə rəy bildirildiyi gün, icazə verən orqan
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə,
Səhiyyə Nazirliyinə (sanitariya-
gigiyena tələblərinə uyğunluq
baxımından) və Fövqəladə
Hallar Nazirliyinə (yanğın
təhlükəsizliyi tələblərinə
uyğunluq baxımından) sorğu
göndərir. Həmin sorğulara 5

gün müddətində rəy bildirilməlidir. Bu müddət ərzində
rəy bildirilmədikdə, iradların olmaması qəbul edilir və
tikinti layihəsi razılaşdırılmış hesab olunur.

Eləcə də, tikinti obyekti üçün mühəndis-kommu-
nikasiya təminatı ilə bağlı texniki şərtlərin əldə edilməsi
üçün «ASAN Kommunal» və ya «ASAN xidmət»
mərkəzlərinə, yaxud kiçik və orta biznes evlərinə (KOB
evləri) müraciət edir.

Öz növbəsində «ASAN Kommunal», «ASAN
xidmət» və ya KOB evləri müraciətin daxil olduğu
gündən təchizat müəssisələrindən 10 gün müddətində
mühəndis-kommunikasiya təminatı ilə bağlı texniki
şərtləri əldə edərək tikintiyə icazə verən orqana təqdim
etməlidirlər. «ASAN Kommunal», «ASAN xidmət» və
ya KOB evləri olmayan ərazilərdə isə texniki şərtləri
Tikintiyə icazə verən orqan özü birbaşa olaraq təchizat
müəssisələrindən 10 gün müddətində alır. 

İcazə verən orqan əldə edilmiş rəylər və texniki
şərtlər əsasında, sənədlərin tamlığını yoxlama müddəti
də daxil olmaqla 15 iş günü müddətində tikintiyə icazə
verilməsi və ya icazə verilməsindən imtina edilməsi
barədə qərar qəbul edir.

Tikintiyə icazə veriləndə bu barədə 1 gün ərzində
yazılı və ya elektron şəkildə sifarişçiyə məlumat verilir,
bu icazə tikintiyə başlanılması üçün əsas hesab olunur.
Qanunvericilikdə əlavə şərtlər nəzərdə tutulduqda həmin
şərtlərin yerinə yetirilməsindən sonra sifarişçiyə xüsusi
nişan da verilir. 

Komitə tikintiyə icazədə nəzərdə tutulmuş məlu -
mat ları 3 iş günü müddətində Tikintilərin Dövlət Re -
yestrinin internet səhifəsində yerləşdirir. Tikintiyə icazəni
yerli icra hakimiyyəti verdikdə, həmin məlumatlar
Tikintilərin Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün 3 iş
günü müddətində Komitəyə təqdim edilir. Əgər yeni
tikin ti ərazidə mövcud digər tikinti
obyektinin sökülməsi ilə aparılacaqsa,
sökülmə yalnız tikinti obyektinin
inşası ilə bağlı tikintiyə icazə
alındıqdan sonra mümkündür. 
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Tikintiyə başlanılması 
üçün hazırlıq işləri

Sifarişçi tikintiyə başlamaq üçün tikinti ərazisini
hasarlamalı və görünən hissədə məlumat lövhəsi
yerləşdirməlidir. Lövhədə bəzi məlumatlar, o cümlədən
obyektin təyinatı, sifarişçisi, layihəçisi və podratçısı,
tikintiyə başlanılması və başa çatması vaxtı, obyektin
mərtəbə sayı, qabariti və görünüşü göstərilməlidir. 

Bundan başqa Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət
Dövlət Agentliyinin Baş Dövlət Tikinti Müfəttişliyində
«Tikintidə Dövlət Nəzarəti Jurnalı» da açılmalıdır. 

Ekspertizasının keçirilməsi tələb olunmayan bir
mərtəbəsinin sahəsi 150 kvadratmetrdən, tikintinin ümu-
mi həcmi isə 1200 kubmetrdən artıq, aşırımlarının
uzunluğu 6 metrdən böyük olmayan birmərtəbəli və
ikimərtəbəli iaşə, ticarət, sosial, təsərrüfat təyinatlı
obyektlərin, habelə Məcəllənin 89.1.1-ci, 89.1.3-cü və
89.1.7-ci maddələrində nəzərdə tutulan tikinti
obyektlərinin tikintisinə başlamaq üçün adı çəkilən jurnal
açılmır. Digər obyektlərdə isə həmin jurnal açılmadan
açılmadan tikintiyə başlamaq qadağandır.

Tikintiyə dövlət nəzarəti
Tikintiyə dövlət nəzarətini Fövqəladə Hallar

Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət
Agentliyi və həmin Agentliyin Baş Dövlət Tikinti
Müfəttişliyi həyata keçirir.

Tikintiyə dövlət nəzarəti yalnız tikinti obyektlərinin
özülünün quraşdırılması mərhələsində həyata keçirilir.

Tikinti başa çatdıqdan sonra istismara hazırlıq aktı
tərtib olunur. Həmin aktı sifarişçinin, podratçının,
layihəçinin və Müfəttişliyin səlahiyyətli nümayəndəsi
imzalayır və Agentlik 1 (bir) gün ərzində aktı sifarişçiyə
təqdim edir.

Tikinti obyektinin 
istismarına icazə verilməsi

Tikintiyə icazə verən orqan həm də onun
istismarına icazə verir. Bunun üçün sifarişçi ərizə ilə
müraciət edir, qarşı tərəf 10 gün müddətində ya obyektin
istismarına icazə verir, ya da imtina edir. İstismara icazə
verilməsi üçün sifarişçinin hər hansı ödəniş etməsi
nəzərdə tutulmur.

Obyektin istismarına icazə verildikdən sonra həmin
məlumatlar 3 iş günü müddətində Tikintilərin Dövlət
Reyestrinin internet səhifəsində yerləşdirilir. 

Obyekt üzərində əmlak
hüquqlarının qeydiyyata alınması

Tikintiyə icazə verən orqan icazənin verildiyi
gündən 5 iş günü müddətində tikintiyə icazənin surətini,
tikinti layihəsinin memarlıq-planlaşdırma bölməsini və
tikinti obyektinin sifarişçisi barədə məlumatları,
tikintisinə icazə tələb olunan tikinti obyektinin
istismarına icazə verildiyi gündən, 5 iş günü müddətində
isə istismara icazənin surətini daşınmaz əmlakın dövlət
reyestrini aparan orqana kağız və ya elektron formada
göndərir.

Tikinti obyektinin inşası üçün sifarişçilər,
şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyində göstərilən hallar
istisna olmaqla, tikintisinə və istismarına icazə alınması
üçün icraat çərçivəsində bu Qaydada nəzərdə tutulan
prosedurlardan əlavə prosedurlara cəlb edilə, habelə on-
lardan əlavə sənədlər və ödənişlər tələb oluna bilməz.

Avtodayanacaqlar 
üçün həvəsləndirmə 

Qaydaların təsdiqlənməsi haqqında fərmana əsasən,
Nazirlər Kabineti Sumqayıt, Gəncə, Xırdalan və
Mingəçevir şəhərlərində inşa edilən çoxmənzilli binalar-
da avtomobillərin saxlanması üçün həmin binalarda qaraj
mərtəbəsinin tikintisinin stimullaşdırılmasına yönəlmiş
təkliflər hazırlamalıdır. 
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éMDK-nin 
öz"ll"şdirm" sah"sind"
v"zif"si artırılıb

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi sahəsində vəzifəsi
genişləndirilib. Bu, Prezident İlham Əliyevin 1
mart 2019-cu il tarixli fərmanı ilə “Özəl ləş dir mə -
dən əldə olunan vəsaitin Azərbaycan Res pub li ka sı -
nın dövlət büdcəsinə daxil edilməsi və ondan isti fa -
də olunması Qaydaları”na edilən dəyişiklikdə ək -
sini tapıb.

İndiyə qədər Dövlət Komitəsinin vəzifəsi
sırasına dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi
nəticəsində əldə edilən pul vəsaitinin statistik və
mühasibat hesabatının aparılması və həmin vəsaitin
dövlət büdcəsinə köçürülməsinin təmin edilməsi
daxil olub. Dəyişikliyə əsasən bundan sonra Dövlət
Komitəsi həm də dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi
nəticəsində əldə edilən pul vəsaitinin uçotunun
aparılmasını həyata keçirməli, eyni zamanda müha-
sibat uçotu aparmaqla maliyyə hesabatlarının tərtib
olunmasını həyata keçirməlidir.

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) Yasamal
Yaşayış Kompleksində mənzillərin növbəti partiyasını
satışa çıxarıb. Kompleksdəki 154 mənzilin satışı 29 aprel
2019-cu il tarixində saat 11:00-da başlayacaq və 30 aprel
2019-cu il tarixi saat 23:59-dək davam edəcəkdir.

Bütün mənzillər tam təmirli, mətbəx mebeli, kombi
isitmə sistemi (kombi cihazı daxil olmaqla), su, qaz və
elektrik sayğacları ilə təmin edilmiş vəziyyətdə təklif
olu nur.

Mənzillərin sahəsi 1 otaqlılarda 33,10-33,37 m2, 2
otaqlılarda 49,77-57,87 m2, 3 otaqlılarda 69,08-70,46
m2 arasındadır. Mənzillərin qiymətləri 1 otaqlılarda 29
925 manatdan, 2 otaqlılarda 47 282 manatdan, 3
otaqlılarda 65 626 manatdan başlayır. 

Mənzillər güzəştli ipoteka kreditləri (illik 4%, ilkin
ödəniş 10%) ilə alındıqda 30 il müddətində aylıq ödəniş
1 otaqlılarda 129-136 manat, 2 otaqlılarda 203-236 man-
at, 3 otaqlılarda 282-288 manat olacaq. Mənzili nağd
pulla alanlar 10% endirim əldə edəcəklər. 

Güz"ştli m"nzill"rin yeni partiyası
SATIŞA ÇIXARILDI

Az"rbaycanda çıxarışlar
yalnız internetl" veril"c"k
YENİLİK

Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət
hüququnu təsdiqləyən dövlət reyestri çıxarışlarının kağız
formada təqdim edilməsi prosedurları tamamilə aradan
qaldırılır. Bundan sonra əmlakın qeydiyyatı iə bağlı
çıxarışlar yalnız elektron şəkildə veriləcək. 

Bu yenilik Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılan
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” qanuna
dəyişikliklərdə öz əksini tapıb. Bu dəyişikliklərə əsasən,
çıxarışların yalnız elektron üsulla təqdim olunması
nəzərdə tutulur. 

Qanuna dəyişikliklərdə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
prosesinin təkmilləşdirilməsi, çıxarışların kağız formada
verilməsinin tamamilə aradan qaldırılması, yalnız elektron
üsulla təqdim olunması əks olunub.

Çıxarış hüquq sahibinin istəyindən asılı olaraq,
elekron imza ilə təsdiqlənməklə “Elektron Hökumət”
portalında yerləşdirilir, yaxud digər elektron üsulla (o
cümlədən elektron poçt ünvanı vasitəsilə) hüquq sahibinə
göndərilir. 

хябярляр
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Beləliklə, ƏMDK-nin məlumatlarına görə, 2019-cu
ilin fevral ayında ölkədə 17 922 əmlak üzərində mülkiyyət
hüququ qeydə alınıb. Aparılan qeydiyyatın 4 791-i (26,7%)
ilkin, 13 131-i (73,3%) isə təkrar qeydiyyata aiddir. Ötən
ilin fevral ayı ilə müqayisədə ümumi qeydiyyat 1% azalıb,
o cümlədən ilkin qeydiyyat isə 6% azalıb, təkrar qeydiyyat
isə 1,1% artıb. 

Fevral ayında 15,6 mindən artıq daşınmaz əmlaka
texniki pasport tərtib edilib, 3 700 ipoteka müqaviləsi, 228
yüklülük dövlət qeydiyyatına alınıb, hüquqi və fiziki
şəxslərə dövlət reyestrindən 16 mindən artıq məhdudiyyət
arayışı, əhaliyə xidmətlə bağlı 9 minə yaxın digər müxtəlif
məzmunlu arayışlar verilib, 13 minə yaxın obyektə müayinə
aktı tərtib edilib. Ötən ilin fevralı ilə müqayisədə texniki
pasportların sayı 4%, ipoteka qeydiyyatı 8%,
məhdudlaşdırmaya dair arayışlar 16%, müayinə aktları 14%
artıb (Cədvəl 1.). 

Fevralda mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı aparılan
əmlaklardan 3,3 mini fərdi yaşayış və bağ evi, 4,7 mini
mənzil, 9 mindən böyük hissəsi torpaq sahəsi, 349-u qeyri-
yaşayış binası, 438-i qeyri-yaşayış sahəsi, 89-u əmlak kom-

pleksi, 10-u çoxmərtəbəli yaşayış binası, 8-i isə çoxillik
əkmə olub. Ötən ilin fevralı ilə müqayisədə qeyri-yaşayış
sahələrinin qeydiyyatı 14%, fərdi evlərin qeydiyyatı 2%,
əmlak komplekslərinin qeydiyyatı 53%, qeyri-yaşayış
binalarının qeydiyyatı isə 15,6% artıb (Cədvəl 2.). 

Ümumilikdə, bu ilin ilk 2 ayında ölkədə 36,5 min
əmlaka aid hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınıb. Bu ötən ilin
eyni dövrünə nisbətən 6,3% artıqdır. Qeydiyyatdan keçən
əmlakların 9 148-i (25%) ilkin, 27 383-ü (75%) təkrar qey-
diyyata aiddir. 

Ötən ilin eyni dövrünə nisbətən ilkin qeydiyyat 9,6%
azalıb, təkrar qeydiyyat 12,8% artıb. 

Yanvar-fevral aylarında tərtib olunan texniki
pasportların sayı ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 7%, ipote-
ka 13%, məhdudlaşdırmaya dair arayışlar 14%, müayinə
aktları 18% artıb (Cədvəl 3.).

Yanvar-fevral aylarında mülkiyyət hüquqlarının
qeydiyyatı aparılan əmlaklardan 18 mini torpaq sahəsi, 9,7
mini mənzil, 6,9 mini fərdi yaşayış və bağ evi, 755-i qeyri-
yaşayış binası, 900-dən çoxu qeyri-yaşayış sahəsi, 154-ü
əmlak kompleksi, 13-ü çoxmərtəbəli yaşayış binaları, 11-i

Az"rbaycanın daşınmaz "mlak bazarında müşahid" olunan
canlanma özünü kommersiya obyektl"ri il" "m"liyyatların
sayının artımında da göst"rir. 
2019-cu ilin ilk iki ayı üzr" r"q"ml"r göst"rir ki, "sas"n kom-
mersiya m"qs"dl"ri üçün istifad" edil"n "mlakların h"m
t"krar, h"m d" ilkin qeydiyyatı davamlı ş"kild" artmaqdadır. 

Biznes "mlakları trend" çevrilir
éMéLİYYATLAR ARTIB



isə çoxillik əkmə olub. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
fərdi evlərin qeydiyyatı 11%, torpaqlar 7%, mənzillərin
qeydiyyatı 1% artıb. Qeyri-yaşayış binalarının
qeydiyyatında 14%, qeyri-yaşayış sahələrində 15%, əmlak

komplekslərinin   qeydiyyatında 30% artım var (Cədvəl 4.).
2019-cu ilin ilk iki ayında əmlakın qeydiyyatının 69%-i

regionların payına düşüb. Fərdi yaşayış evi, torpaq sahələri,
qeyri-yaşayış binaları və əmlak kompleksləri üzrə
əməliyyatların böyük hissəsi, çoxillik əkmələrlə
əməliyyatların isə hamısı regionlarda aparılır. Əvəzində
mənzillərin özəlləşdirilməsi və qeyri-yaşayış sahələrinin
qeydiyyatının əsas hissəsi Bakının payına düşür. İki ayda
qeydə alınmış 13 çoxmərtəbəli binanın 5-i Bakının payına

düşür (Cədvəl 5.). 
Ümumilikdə, ilin ilk 2 ayında Xidmətin 18 ərazi

idarəsinin 13-də daşınmaz əmlakın qeydiyyatının artımı, 5-
də isə azalma müşahidə edilib. Qeydiyyatın ən böyük artımı
artımı Abşeron (32,5%) və Cəlilabad (26,5%) ərazi
idarələrində qeydə alınıb. Qeydiyyatın ən çox azalması isə
Sumqayıt (19,3%) və Bərdə də (4,5%) baş verib (Cədvəl 6.). 

2019-cu ilin yanvar-fevral ayı ərzində ölkə üzrə
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Cədvəl 1. 2019-cu ilin fevral ayında 
ƏMDK yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət 

Reyestri Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər 
Fevral,
2019

Fevral,
2018-ə

nisbətən
artım 

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə apa -
rılmış dövlət qeydiyyatının sayı  

17 922 -0,9%

o cümlədən, ilkin qeydiyyat 4 791 -6,0%

təkrar qeydiyyat 13 131 1,1%

2 Texniki pasportların sayı 15 627 3,7%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 228 -37,2%

4 İpoteka qeydiyyatı 3 703 7,6%

5
Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə)
dair dövlət reyestrindən arayış

16 323 16,2%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif

arayışlar 
9 099 1,6%

7 Müayinə aktı 12 967 13,7%

Cədvəl 2. 2019-cu ilin fevral ayında hüquqların
dövlət qeydiyyatının əmlak bölmələri üzrə hesabatı

№ Göstəricilər 
Fevral,
2019

Fevral,
2018-ə

nisbətən
artım

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 17 922 -0,9%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 3 291 2,1%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 4 672 -4,2%

3 Torpaq sahələri 9 065 -1,6%

4 Qeyri yaşayış binası 349 15,6%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 438 13,8%

6 Əmlak kompleksi 89 53,4%

8 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 10 0,0%

9 Çoxillik əkmələr 8
2 dəfə
azalma

Cədvəl 3. 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında
ƏMDK yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri

Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər 
Yanvar
-fevral,

2019

Yanvar-
fevral
2018-ə

nisbətən
artım

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə
dövlət qeydiyyatının sayı  

36 531 6,3%

o cümlədən, ilkin qeydiyyat 9 148 -9,6%

təkrar qeydiyyat 27 383 12,8%

2 Texniki pasportların sayı 31 141 7,4%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 524 -25,8% 

4 İpoteka qeydiyyatı 7 537 12,7%

5
Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə)
dair dövlət reyestrindən arayış

31 425 13,9%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı

müxtəlif arayışlar 
24 566 -8,1%

7 Müayinə aktı 25 812 17,8%

Cədvəl 4. 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında
hüquqların dövlət qeydiyyatının əmlak növləri üzrə

hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Yanvar
-fevral,

2019

Yanvar-
fevral
2018-ə

nisbətən
artım

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 36 531 6,3%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 6 887 11,4%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 9 729 1,0%

3 Torpaq sahələri 18 078 6,7%

4 Qeyri yaşayış binası 755 14,4%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 904 14,9%

6 Əmlak kompleksi 154 30,5%

8 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 13
1,8 dəfə
azalma

9 Çoxillik əkmələr 11
3 dəfə
azalma
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aparılan ilkin qeydiyyat, ümumi qeydiyyatın 25%-ni təşkil
edib. Ümumi qeydiyyatın sayında ilkin qeydiyyatın ən
yüksək xüsusi çəkisi Zaqatala (45,4%), Sumqayıt (30,6%)
və Bakı (29,4%) ərazi idarələrində qeydə alınıb. 18 ərazi
idarəsindən 7-də ilkin qeydiyyatın səviyyəsi 25%-dən artıq
olub (Cədvəl 7.). 

Yanvar-fevral aylarında ilkin qeydiyyata alınan 9 148
əmlakın 3 334-ü Bakının, 5814-ü regionların payına düşür.
Sayca Bakıdan sonra ilkin qeydiyyatın ən çox aparıldığı
ərazilər Abşeron (630), Xaçmaz (615 əmlak) və Sumqayıt
(559) ərazi idarələridir. 

Əmlak növlərinə görə, ən çox ilkin qeydiyyat (yəni ilk
dəfə sənədləşdirilərək çıxarış alınması) torpaq sahələrində
müşahidə edilib. Yanvar-fevral aylarında ölkədə 3 190 tor-
paq sahəsi sənədləşdirilib. Bu dövrdə 2 729 fərdi ev, 2 480
mənzil, 461 qeyri-yaşayış sahəsi, 235 qeyri-yaşayış binası
sənədləşdirilib. 

2019-cu ilin fevral ayı ərzində ölkə üzrə 1 379 mənzil
özəlləşdirilib. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
özəlləşdirilmiş mənzillərin sayı 7,6% azalıb. Özəlləşdirmə
başlayandan 01 mart 2019-cu il tarixinədək ölkə üzrə 562
773 mənzil özəlləşdirilib.

Cədvəl 5. 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında
hüquqların dövlət qeydiyyatının əmlak bölmələri,

Bakı və regionlar üzrə hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Ölkə
üzrə

Bakı
üzrə
Sayı

Bakı
üzrə %

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 36 531 11 356 31,1%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 6 887 2 123 30,8%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 9 729 6 410 65,9%

3 Torpaq sahələri 18 078 1 734 9,6%

4 Qeyri yaşayış binası 755 233 30,9%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 904 783 86,6%

6 Əmlak kompleksi 154 68 44,2%

8
Çoxmərtəbəli yaşayış

binaları
13 5 38,5%

9 Çoxillik əkmələr 11 - -

Cədvəl 6. 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında
ƏMDK yanında DƏDRX-in ərazi idarələri üzrə

daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət
qeydiyyatı haqqında məlumat

Ərazi idarələri
Yanvar
-fevral
2019 

Yanvar-
fevral 2018-
ə nisbətən

artım

Respublika üzrə cəmi 36 531 6,3%

Bakı şəhər Ərazi İdarəsi 11 356 -0,7%

Sumqayıt Ərazi İdarəsi 1 828 -19,3%

Gəncə Ərazi İdarəsi 2 082 18,2%

Abşeron Ərazi İdarəsi 2 890 32,5%

Xaçmaz Ərazi İdarəsi 3 590 23,5% 

Beyləqan Ərazi İdarəsi 780 -10,0%

Bərdə Ərazi İdarəsi 1 322 -4,5%

Cəlilabad Ərazi İdarəsi 1 308 26,5%

Qəbələ Ərazi İdarəsi 1 145 9,0%

Lənkəran Ərazi İdarəsi 1 799 22,0%

Şəmkir Ərazi İdarəsi 903 -1,4%

Şəki Ərazi İdarəsi 1 260 0,8%

Şirvan Ərazi İdarəsi 1 384 13,3%

Şamaxı Ərazi İdarəsi 624 1,0%

Tovuz Ərazi İdarəsi 1 174 10,7%

Ucar Ərazi İdarəsi 754 2,3%

Yevlax Ərazi İdarəsi 1 233 5,1%

Zaqatala Ərazi İdarəsi 1 099 4,9%

Cədvəl 7. 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında
ƏMDK yanında DƏDRX-in ərazi idarələri üzrə

daşınmaz əmlak üzərində hüquqların ilkin dövlət
qeydiyyatı haqqında məlumat

Ərazi idarələri
İlkin qeydiyyatın ümumi
qeydiyyatda xüsusi çəkisi

Respublika üzrə cəmi 25,0%

Bakı şəhər Ərazi İdarəsi 29,4%

Sumqayıt Ərazi İdarəsi 30,6%

Gəncə Ərazi İdarəsi 19,2%

Abşeron Ərazi İdarəsi 21,8%

Xaçmaz Ərazi İdarəsi 17,1%

Beyləqan Ərazi İdarəsi 20,5%

Bərdə Ərazi İdarəsi 17,6%

Cəlilabad Ərazi İdarəsi 21,7%

Qəbələ Ərazi İdarəsi 27,3%

Lənkəran Ərazi İdarəsi 17,0%

Şəmkir Ərazi İdarəsi 19,4%

Şəki Ərazi İdarəsi 27,1%

Şirvan Ərazi İdarəsi 28,5%

Şamaxı Ərazi İdarəsi 27,7%

Tovuz Ərazi İdarəsi 22,6%

Ucar Ərazi İdarəsi 21,9%

Yevlax Ərazi İdarəsi 24,5%

Zaqatala Ərazi İdarəsi 45,4%

Mənbə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
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UKRAYNADA éMLAK

DAŞINMAZ éMLAK éN SéRFéLİ YATIRIMDIR 
Ukraynada daşınmaz əmlak hələ 2008-ci ildən

ucuzlaşmağa başlayıb. Hər ay dollar ekvivalentində
mənzillərin qiyməti demək olar ki, 2 faiz enib. Bir sözlə,
son 10 ildə daşınmaz əmlak bazarında 3 dəfədən artıq
ucuzlaşma müşahidə olunub. Bunun səbəbi isə ölkədəki
qeyri sabit siyasi vəziyyət, şərq regionundakı münaqişə,
milli valyuta - qrivnanın dəyərdən düşməsi göstərilir.
Nəticədə alıcılıq qabiliyyətinin də azalması bazara ciddi
təsir göstərib. Yalnız 2018-ci ildən etibarən sabit vəziyyət
yaranmağa başlayıb. Artıq valyutanın kursu bazara təsir
etməməyə başlayıb, tələb təklifi üstələyib və s. Ukrayna
Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatına görə,

2018-ci ilin payızında daşınmaz əmlakın qiymətində cüzi
– 2-3 faiz bahalaşma qeydə alınıb. 1 otaqlı mənzillərdə
bu göstərici 6 faiz təşkil edib. 

HARADAN MéNZİL ALMALI?
Mənzillərə olan əsas tələb ekonom seqmentində

çoxluq təşkil edir. Paytaxt Kiyevdə qiyməti 18 min dollar-
dan tutmuş bir neçə milyon dollaradək müxtəlif daşınmaz
əmlaklar var. Şəhərin ən büdcəli rayonları Desnyaynskiy
və Svyatoşinskiy rayonları, ən bahalı ərazilər Peçerskiy
və Şevçenkov rayonlarıdır. Ucuz rayonlarda, ekonom
mənzilin 1 kvadrat metri 500-600 dollar olduğu halda,
bahalı regionda, şəhərin mərkəzində bu rəqəm 6 min dol-

Ukrayna - "ski slavyan dilind" "s"rh"d ölk"si" m"nasını verir v"
bu, t"sadüfi deyil. Ölk"nin Rusiya, Belarus, Polşa, Slovakiya v"
Macarıstan, Rumıniya v" Moldova il" s"rh"dl"ri var. Qara
d"nizd"n Avropanın m"rk"zin"d"k uzanan Ukrayna h"l" sovet
dövründ"n göz"l t"bi"ti, görm"li yerl"ri, kurort v" müalic"vi
sanatoriyaları il" m"şhur olub. 

Qara dənizdən 
Avropanın

mərkəzinədək



lar təşkil edir. Paytaxtın daha ucqar yerində birotaqlı
mənzili 500 milyon qriven, yəni 18 min dollara almaq
mümkündür. İkiotaqlı mənzillərin qiyməti isə 20 min dol-
lardan başlayır. Üçotaqlı mənzilləri isə paytaxt Kiyevdə
30 min dollardan ucuz da tapmaq olar. Amma qiyməti bir
neçə milyon dollar olan 3 otaqlılar da var. 

Daşınmaz əmlak bazarının əksər mütəxəssislərinin
fikrincə, yeni tikililərdə mənzil alınması yaxşı in ves tis i -
ya dır. Bu, qiymətlərin hazır mənzillərlə müqayisədə daha
ucuz olmasıyla bağlıdır. Tikinti şirkətləri alıcılara əl ve riş -
li şərtlərlə mənzillər təklif etməklə yanaşı, ara-sıra
endirim aksiyaları ilə də diqqəti cəlb etməyi bacarırlar. 

Kiyevdə satılan ən baha mənzilin qiyməti 5,3 mil -
yon dollar olub. Şəhərin tam mərkəzində Taras Şevçenko
küçəsində yerləşən 5 otaqlı 500 kv.m sahəyə malik
mənzil iki mərtəbəli penthausdur. Elit yeni tikilidə olan
bu mənzilin şəhər mənzərəsi onun qiymətinə də təsirsiz
ötüşməyib. Iri pəncərələrindən mərkəzi Kreşatnik küçəsi,
Şevçenko adına park və Böyük Vasilyevski ovuc içi kimi
görmək olur. Mənzildə ayrıca hamam otaqları ilə təchiz
olunmuş 3 yataq otağı və hər mərtəbədə qonaq otağı var.
Mənzil “ağıllı ev” sistemiylə idarə olunur. 

ZAPAROJYE ŞéHéRİNDé MéNZİLLéR
Ölkənin Zaparojye şəhərində isə daha münasib

qiymətə mənzillərə sahib olmaq mümkündür. Burada
qiymətlər 8 min dollardan 30 min dollaradək dəyişir. 

Ən ucuz rayonları Zavodskoy, Pavlo-Kiçkas, Xor -
tis kiy və Osipenkov rayonları, ən bahalıları isə Alek san -
drov skiy və Voznesenovskiy rayonlarıdır. Qeyd etmək
lazımdır ki, bazara son dövrlər daha az obyektlər
çıxarılır. Bu indiki qiymətlərlə razılaşmayan insanların
əmlakın qiymətinin artacağı ilə bağlı gözləntiləriylə
əlaqədardır. Ən böyük tələbat 1-2 otaqlı mənzillərədir.
Təkrar bazarda birotaqlı mənzillərin qiyməti ən aşağı
həddə 8 min dollar, ən yuxarısında isə 30 min dollar
təşkil edib. 3-4 otaqlı mənzillərə tələbat  azdır, səbəbi
kommunal xidmət xərcləridir. İlkin qiymət 17 min dol-
lardan başlayır. Yeni tikililərdə isə 1 kv. m 400 dollardan
başlayaraq min dollaradək təklif olunur. 

XARKOV ŞéHéRİNDé MéNZİLLéR 
Xarkovda qiymətlər Zaporojyedən daha bahalıdır.

Ekonom seqmentdə birotaqlı mənzillər 12-80 min dol-
lara, 2 otaqlılar 14-170 min dollara satılır, 3 otaqlıların
qiyməti isə 20 min dollardan başlayır. Xarkovun
mərkəzində hər cür şəraitli, mebellə təchiz edilmiş
mənzilə sahib olmaq istəyənlər mənzilin bir kvadrat
metri üçün 2,5 min dollar ödəməyə də hazır olmalıdır. 

QéRBİ UKRAYNANIN GÖZÜ - LVOV 
Bura Avropanın tam özüdür. Uzun illər boyunca

lvovlular məhz avropalı olmalarıyla fəxr ediblər. Şəhərin
ən elit rayonu  Lıçakovskiy (Poqulyanka Parkı), ən
büdcəli ərazisi isə Şevçenkov və Sıxov rayonlarıdır.
Lvovda 1 otaqlı ekonom mənzili 15 min dollara almaq
mümkündür. Bu halda 30 kv.m sahədən ibarət mənzilin
nə təmiri olacaq, nə də eyvanı. Lvov şəhərində yeni
tikilidə eyvanlı, zirehli qapılar, dizayner təmirli, fərdi
isitmə sistemi olan və şəhərə mənzərəsi açılan 45 kv.m
sahəlik mənzili 90 min dollara almaq mümkündür.
Xruşovka layihəli təmirsiz 2 otaqlı mənzili isə 24 min
dollara da almaq olar. «Barokko» arxitektura üslublu 80
kv.m, dizayner təmirli və fərdi isitmə sistemi olan mənzil
isə 160 min dollara təklif edilir. Yeni tikililərdə 2 otaqlı
mənzillər 27-145 min dollara, 3 otaqlılar  28-130 min
dollara satılır. 

HANSI FéSİLDé EV ALMALI?
Ukraynada mənzil almaq üçün ən əlverişli vaxt yay

mövsümü və Yeni il bayramları dövrü sayılır. Payızda
mənzil risklidir – qiymət gözlənilmədən sıçrayışla qalxa
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bilər. Təkrar bazarda isə durum fərqlidir. Yeni tikililərin
sayı artdıqca köhnə mənzillərə tələb azaldığı üçün
qiymətlər də enir. Mənzil alarkən 30-35% ilkin ödəniş
edib qalan vəsaiti 1-3 il ərzində ödəmək də olur. Qeyd
edək ki, bu şərtlər yalniz yeni tikililərdə keçərlidir. 

UKRAYNANIN éMLAK BAZARININ GéLéCéYİ
QEYRİ-MÜéYYéNDİR

Əmlak bazarına dair beynəlxalq təsisatlar elə də
nikbin proqnoz vermirlər. Belə ki, Ukraynada keçiriləcək
prezident seçkilərinin yeni maliyyə böhranı yarada
biləcəyi deyilir. Bu isə dolların kursunun artımına və
nəticədə mənzillərin qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb
ola bilər. Ukrayna daşınmaz əmlak bazarında ürəkaçan
xüsusiyyət «xruşşovka» layihəli binaların istismarının
başa çatması səbəbiylə yeni binalarla əvəzlənməsidir.
Bununla bağlı dövlət proqramı mənzil sahiblərinin daha
geniş və təmirli mənzillərlə təmin edilməsini nəzərdə tu-
tur və bu da «xruşşovka»ların qiymətini artırır.
Qiymətlərinin 15-20 faiz artımı proqnozlaşdırılır. 

XARİCİ VéTéNDAŞLARIN 
MÜLKİYYéT HÜQUQLARI 

18 yaşı tamam olmuş istənilən əcnəbi  Ukraynada
mənzil almaq hüququna malikdir, bu halda Ukrayna
qeydiyyatı tələb olunmur. Öz ölkəsinin pasportu və ya
Ukraynada yaşamaq izninə dair sənəd daşınmaz əmlaka
sahib olmaq üçün yetərlidir. Mənzilləri yalnız Ukrayna
ərazisinə leqal olaraq gələnlər ala bilər. Bu halda mütləq
sərhədi keçərkən miqrasiya idarəsinin müvafiq sənədi
tələb olunacaq. Alqı-satqı zamani alıcının iştirakı vacib
şərt sayılmır. Notarial etibarnamə əsasında onun
nümayəndəsi alışı rəsmiləşdirə bilər. Daşınmaz əmlak
alarkən bir şeyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır - alqı-
satqı sənədinin dolğun tərtibi Ukraynada yaşamaq izni
almağa ciddi əsas yarada bilər. Sənədlərin qaydasında
olması üçün onlar dövlət dili olan ukrayna dilində
hazırlanmalı və ya bu dilə tərcümə olunmalıdır. 

Xarici vətəndaşlar Ukraynada aldıqları daşınmaz
əmlak üzərində tam mülkiyyət hüququna malikdirlər.
Yəni istədikləri vaxt satmaq, dəyişmək, icarəyə vermək,

hədiyyə eləmək və hətta müəssisə yaratdıqları halda onu
təsisçi kimi ödəniş olaraq nizamnamə fondu kimi istifadə
etmək hüququ var. Bir neçə xarici ölkə vətəndaşı ilə
birgə də daşınmaz əmlak əldə etmək mümkündür. Bu
halda onların hamisi eyni hüquqa malikdirlər. 

Xarici ölkə vətəndaşı mənzil almaq istəyərsə, onun
Ukrayna banklarından birində mütləq açıq hesabı
olmalıdır. Lazım olan depozit məbləği də bu hesaba
yatırılmalıdır.  Bu halda investisiyanın rəsmi dövlət
qeydiyyatını həyata keçirmək mümkün olacaq.
Hesabdakı məbləğ xarici valyuta ilə olsa belə o, Ukrayna
milli valyutasına konvertasiya olunacaq. Əgər vəsait
nağd yolla ödənilərsə belə olan halda prosedura bankın
maliyyə monitorinqi şöbəsi qoşulacaq. Ukrayna ərazisinə
rəsmi qaydada nağd olaraq 15 min dollar keçirmək
icazəsi var. Daşınmaz əmlak alarkən ölkəyə gətirilən pu-
lun mənbəyi və arayış göstərilməlidir. Hökumət ölkəyə
vizasız giriş-çıxış və sərhədsiz oturum icazəsi üçün
əcnəbilərə ölkə daxilində 100 min dollar kapitalla şirkət
açmağı təklif edir.

KİRAYé MéNZİLLéR 
Ukraynada mənzillərin kirayəsinə tələbat payızda

artır. Tələbələrin geri dönməsi kirayə mənzil bazarında
canlanma yaradır. Son bir ildə mənzilərin kirayəsinin
qiymətində də 15-20% artım müşahidə olunub. Paytaxt
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Kiyevdə mənzillərin kirayəsi 6 min qrivendən (220 ABŞ
dolları) başlayır. Donetsk və Luqansk vilayətlərində
mənzil kirayələmək ən sərfəlisidir. Bir ay üçün min
qrivenə başa gəlir. Ternopol şəhərində isə bu rəqəm 1,5-2
min qriven, yəni 55-75 dollar təşkil edir. 

Kirayə mənzil axtaranda, müştəri rieltorla birlikdə
mənzilə baxmalı, daha sonra sənədlərin tərtibində iştirak
etməlidir. Vasitəçinin və mənzil sahibinin pulu sənəd
imzalanandan sonra ödənilməlidir. Ev sahibi əvvəlcədən
ödənişə təkid edərsə, bu hal narahat etməlidir. 

éN CéLBEDİCİ VARİANT - TéNHA TéQAÜDÇÜ... 
Ömürlük saxlanma ilə bağlı müqavilənin

hazırlanması. Bu cür müqavilələr əsasən varisi olmayan
tənha və yaşlı pensiyaçılarla imzalanır. Ekspertlərin
sözlərinə görə, paytaxtda bu cür müqavilələri 10-15 min
dollara imzalamaq mümkündür. Bu üsul o qədər geniş
yayılıb ki, bununla bağlı xüsusi şirkətlər fəaliyyət
göstərir. Şirkətlər müəyyən faiz qarşılığında belə tənha
insanları taparaq ailələrə yönəldirlər. Müqaviləyə əsasən
ailə ev sahibi olan təqaüdçüyə kommunal xərcləri
ödəmək üçün müəyyən olunmuş aylıq  məbləğ ödəyir.
Mənzilə köçmək arzusu isə yalnız həmən təqaüdçünün
vəfatından sonra mümkün olur. 

Né ALMAQ DAHA SéRFéLİDİR? 
Ukrayna hələ sovet dövründən ən cəlbedici turizm

bölgələrinə sahib olduğu üçün bu ölkədə turizm sahəsinə
yatırım qoymaq sərfəlidir. Ukraynanın son zamanlar
Qərbə meyilliliyi, ölkədə tez-tez baş verən hakimiyyət
dəyişikliyi və münaqişə ölkəni bir müddət risk zonasına
çevirmişdi. Münasibətlərin yoluna qoyulması və
iqtisadiyyatın dirçəldilməsi xarici investorları cəlb
etməyə başlayıb. Bir sıra beynəlxalq tədbirlərə ev sahib-
liyi etməsi otel sektorunun inkişafına səbəb olub. Otel
biznesi Ukraynada ən gəlirli sahələrdən biri sayılır.
Təkcə 2018-ci ildə Kiyevdə 794 nömrədən ibarət 4 otel
istifadəyə verilib. Çempionlar Liqasının finalının
keçirilməsi ilə otel sahiblərinin ümidləri doğrulub.
Ukraynada matçı izləməyə 300 mindən çox əcnəbi gəlib.
2018-ci ilin təkcə bir yarım ilində ölkəyə 6,22 mil yon
turist gəlib. 

İPOTEKA İLé éMLAK 
Ukrayna ipoteka üzrə Avropa ölkələri arasında ən

bahalı ölkə sayılır - kredit faizi illik 20 %-i aşır (19,4-
21,2%). İlkin ödəniş 25-30 faiz tələb olunur. İpoteka
krediti almaq üçün alıcı 25 yaşdan yuxarı olmalı, yüksək
məvacibə  və ilkin ödənişə sahib olmalıdır. 

2014-2015-ci illərin maliyyə böhranı ipoteka
kreditləşməsini demək olar ki, dayandırdı. Ona görə də
son illərdə Ukrayna banklarının heç biri hətta ən etibarlı
müştərisinə belə ipoteka krediti verməyə risk eləmir.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə, Ukraynada 400 min
ailədən çoxu kirayə mənzillərdə yaşayır. Onların mənzil
sahibi olmaları üçün daimi iş yerləri və tələb olunan
maliyyə vəsaiti yoxdur. Ölkədə illik inflyasiya həddinin
artacağını gözləyən rieltorlar və tikinti şirkətləri isə
məsələyə nikbin yanaşır, onlar mənzillərin baha la şa ca ğı -
nı gözləyirlər. Rəsmi rəqəmlərə görə mənzillərin qiyməti
ildə 9 faiz, ən çox da yeni tikililərdə  qalxır. 

KOMMERSİYA OBYEKTLéRİ - 
Né ALIRSAN, İNDİ AL

2018-ci ildə Ukraynada kommersiya əmlakının
demək olar ki, bütün seqmentində müsbət dinamika
müşahidə olunub. İndiki zaman daha doğru obyektin
əldə olunması üçün ən münasib və doğru vaxt sayılır.
İnvestisiya bazarı canlanıb və bunu təkcə paytaxt Kiyev
deyil, digər bölgələrdə də iri investisiya anlaşmaları
təsdiq edir. Əcnəbi investorlar bazar qiymətindən daha
aşağı qiymətə təklif olunan, icarəsinin yaxşı gəlir
gətirəcəyinə ümid etdikləri hazır obyektlərə üstünlük
verirlər. 2019-ci ildə Kiyevdə ticarət obyektlərinin
kirayəsinə tələbdə fəal artım müşahidə olunub. Ticarət
Mərkəzlərində bir obyektin aylıq icarə haqqı 1 kv.m
üçün 76 dollar təşkil edib. Paytaxtın ən çox gediş-gəliş
olan ərazilərindəki “Mall”larda isə bu rəqəm 85 dollar
həddində müəyyənləşib. Orta hesabla 200 kv.m-lik
sahəni dükan kimi icarəyə götürmək üçün aylıq icarə
1700 dollar təşkil edib. 2019-2022-ci illərdə ticarət
mərkəzlərində 633 min kv.m yeni sahələr dövriyyəyə
buraxılacaq. Bu isə ticarət seqmentinin cəlbediciliyindən
xəbər verir. 



Torpağı s"n"dl"şdirm"k v" çıxarış almaq
üçün hansı s"n"dl"r lazımdır? Bizd" torpağın
s"r"ncamı var. Başqa bir ş"xsin adınadır,
amma biz" baş etibarnam" verib, h"min
torpağı öz adımıza keçirm"k ist"yirik. 

Qanunvericiliyə əsasən, torpağa dair sərəncamı
olan həmin şəxs əvvəlcə öz mülkiyyət hüququnu
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata
aldırmalı, daha sonra notariat qaydasında təsdiq
edilmiş müqavilə əsasında torpaq sahəsini sizə
satmalıdır.
Həmin şəxsin verdiyi etibarnamə əsasında siz öz
adınıza çıxarış ala bilməzsiniz. Belə ki,
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin
362-ci maddəsinə əsasən, bir şəxsin üçüncü
şəxslər qarşısında təmsilçilik üçün başqa şəxsə
verdiyi vəkalət etibarnamə sayılır. Yəni
etibarnamə sizə hüquq verir ki, siz həmin şəxsin
nümayəndəsi kimi, onun adından çıxış edəsiniz.
Lakin bu etibarnamə ilə sözügedən əmlak sizin

mülkiyyətinizə keçmir. Hətta etibarnaməni verən
şəxs bir müddətdən sonra onu ləğv də edə bilər.

Biz bina evind" yaşayırıq, amma order itib,
arxivd" d" yoxdur. Amma h"min m"nzil"
qeydiyyatdayıq, nec" çıxarış ala bil"rik?

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”
Qanunun 8.0.11-ci maddəsinə uyğun olaraq,
dövlət mənzil fondundan vətəndaşa verilmiş
mənzilə çıxarışın alınması üçün order, müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının sərəncamı və ya
mənzil kirayəsi müqaviləsi (bu sənədlərdən hər
hansı biri) olmalıdır. 

Torpaq sah"si üçün çıxarışı 2017-ci ild"  al mı -
şam, ancaq evin tikintisi 2012-ci ild" ye kun -
laşıb. M"n" ev" çıxarış almaq üçün hansı
s" n"dl"r  lazımdır v" rüsum n" q" d"r dir? Bir -
m"rt"b"li evdir, ümumi sah"si 169 m2-dir. 

Eviniz Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma
və Tikinti Məcəlləsi qüvvəyə minənədək (2013-
cü il yanvarın 1-dək) inşa edildiyindən və evin
hündürlüyü 12 metrdən çox olmadığından çıxarış
almaq üçün aşağıdakı sənədlər lazımdır:
Torpaq sahəsi üzərində hüquqlarınızı təsdiq edən
çıxarış;
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə
razılaşdırılmış layihə və ya yaşayış evinin is-
tismara qəbul aktı (bu iki sənəddən biri).
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respu -
b li ka sı Qanununun 26.1.1-ci maddəsinə uyğun
ola raq daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət
hü quq la rı nın dövlət qeydiyyatına alınması
barədə çı xa rı şın verilməsi üçün 30 manat,
26.1.2-ci mad də si nə uyğun olaraq

суал ъаваб
«Су ал-Ъа ваб» руб ри ка сы ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти ня
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daşınmaz əmlaka dair texniki pas portun
verilməsi üçün isə 50 manat dövlət rüsumu
nəzərdə tutulmuşdur. 
Bundan başqa, daşınmaz əmlak üzərində
hüquqların qeydiyyata alınması üçün dövlət rü-
sumu ilə yanaşı, xidmət haqqı da ödənilir.
Xidmət haqqının məbləği Azərbaycan
Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 31 iyul
2009-cu il tarixli 4 nömrəli qərarı ilə müəyyən
edilmişdir. 

F"rdi yaşayış evl"rin" texniki pasport
verilm"si elektron hökum"t portalında
h"yata keçirilirmi?

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
“Elektron hökumət” portalında göstərilən
xidmətlərdən biri mülkiyyətçinin arzusu ilə
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata
alınmış daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin
(pasportun və plan ölçüsünün) tərtib edilməsi ilə
bağlıdır. Adından da göründüyü kimi, bu xidmət
fiziki və ya hüquqi şəxsin mülkiyyətində olan
daşınmaz əmlaka dair texniki pasportun
verilməsini tənzimləyir.

M"n yeni binadan ev almışam, lakin bilm"k
ist"yir"mki h"min bina reyestrd"n keçib çı xa -
rış almaq üçün? Bu m"lumatı emdk.gov.az
saytının hansı bölümd"n "ld" etm"k olar?

Siz bu məlumatı əldə etmək üçün emdk.gov.az
saytının “Elektron xidmətlər portalı”na daxil
olmalısınız. Həmin portalda “Çoxmərtəbəli
yaşayış binasında daşınmaz əmlakın dövlət
reyestrindən çıxarış almış mənzillərin
mövcudluğu barədə məlumatların verilməsi” adlı
elektron xidmət mövcuddur.

1 m"rt"b"li ev" 2-ci m"rt"b" "lav" olunubsa,
onu s"n"dl"şdirm"k üçün n" lazımdır?  

Əlavə tikinti işlərinin qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada aparılaraq başa çatdırılmasını
təsdiq edən sənədlərlə Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət
Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə

müraciət etməlisiniz. 

İcar"y" götür"n "mlakın sahibi, icar"çinin
razılığı olmadan ipotekaya qoya bil"rmi?
İcar" müqavil"sind" bu bar"d" b"nd yoxdur. 

Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən, icarəyə
verən şəxs mülkiyyətində olan daşınmaz əmlakı
ipotekaya qoya bilər. Eyni zamanda müra ci əti -
niz də də qeyd edirsiniz ki, sizin razılığınız olma -
dan daşınmaz əmlakın ipoteka qoyulmaması ilə
bağlı icarə müqaviləsində hər hansı şərt yoxdur.

“Kütl"vi çıxarış” kampaniyasında iştirak
ed"r"k öz "mlaklarımıza çıxarış almaq
ist"yirik. Bunun üçün n" etm"k lazımdır? 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi daşınmaz
əm lak la rın  qeydiyyatında vətəndaş məm nun lu -
ğu nu tə min etmək məqsədilə  iki sosial  kampa -
ni ya hə yata keçirir. Onlardan biri “Kütləvi çı xa -
rış” adlanır. Komitə əməkdaşları öncədən mü əy -
yən edilən qrafik üzrə ucqar kəndlərə, sənaye
mü əssisələrinə və s. gedir. Yerli orqanlar va si tə -
silə bu səfərin tarixi əv vəlcədən əhaliyə elan
edilir. Həmin tarixdə ge di lən  ərazidə müəyyən
məkanda vətəndaşlara xidmət göstərilir, onlara
həm çıxarışlar təqdim edilir, həm də çıxarış al-
maq üçün sənədləri qəbul edilir.  Kütləvi çıxarış
kampaniyasını öz ərazilərinə dəvət etmək istəyən
vətəndaşlar bununla bağlı təkliflərini Komitənin
ərazi idarələrinə bildirə bilər. Eyni zamanda 193
çağrı mərkəzinə də müraciət edə bilərlər. Bundan
sonra Komitə əməkdaşları gedib həmin ərazidə
“Kütləvi çıxarış” kampaniyasını təşkil edə
bilərlər. 
Digər kampaniya isə “Əmlakını qeydiyyata al və
mülkiyyətinə sahib ol”  adı altında reallaşdırılır.
Bu kampaniyada avtobuslarla regionlara səfərlər
olur. Avtobusun nə vaxt hansı rayonda və ya əra -
zi də xidmət göstərəcəyi  əvvəlcədən mətbuatda
elan edilir. Bir həftə ərzində bu avtobus saat
9:00-dan 17:00-a qədər vətəndaşların xidmətində
olur. İstənilən şəxs daşınmaz əmlakların sənəd -
ləş məsi və digər məsələlərlə bağlı oraya müraciət
edə, sənədlərini ala  bilər. 
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Britaniyada təqribən 25 min torpaq sahibi – korpo-
rasiya və zadəganların nüma -
yəndələri - ölkənin yarısına sahiblik
edir. 

«The Guardian»ın araşdırması
göstərib ki, əgər Britaniyada tor-
paqlar adambaşına bərabər
bölünsəydi, hər bir şəxs 0,4 hektara
sahib ola bilərdi. Bu təqribən
Londonun mərkəzində parlamentin
yerləşdiyi ərazi qədərdir. Hazırda
Britaniyanın ən böyük torpaq
sahibləri – hersoq Bakkleuça, kraliça
və sahibkar Ceyms Daysondur. 

«İngiltərə kimə məxsusdur?»
kitabının müəllifi Qay Şrabsol iddia
edir ki, bir neçə min hersoq, baron
və torpaq sahibi daha İngiltərənin
bütün qalan sakinlərindən daha çox torpağa malikdir. 

Şrabsolanın hesablamalarına görə, britaniyadakı

torpaqların 30%-i hələ də zadəganlara məxsusdur. Bu
göstərici hələ daha yuxarı ola bilər,
çünki İngiltərə və Uelsdə torpaq
sahiblərinin 17%-i Torpaq Reyestrində
açıqlanmır. Böyük ehtimalla onlar da
zadəganlardır, çünki belələrinin
torpaqları nəsildən nəsilə ötürülür. 

İngiltərə torpaqlarının 18%-i
xaricdə qeydiyyatan keçmiş koope -
rasiyalara məxsusdur. Bu siyahıya
«United Utilities» şirkəti başçılıq
edir, onun nümaynədələri bildirir ki,
şirkətin torpaqlarının əksəriyyəti su
hövzələrinin ətrafında yerləşənlərdir. 

Dövlət sektoru – mərkəzi və yer-
li idarəetmə orqanları, universitetlər
ölkədəki torpaqların 8%-nə
malikdirlər. 

Fərdi ev sahibləri isə Britaniyadakı torpaqların 5%-
nə sahiblik edirlər. 

Britaniyanın yarısı "halinin 1%-n" m"xsusdur

Dubayda daşınmaz 
"mlak 27% ucuzlaşıb

Bir vaxtlar daşınmaz əmlak əfsanəsi sayılan
Dubayda qiymətlər ucuzlaşmaqdadır. 2019-cu ilin 1-ci
rübünün sonunda Dubayda icarə qiyməti illik ifadədə 9%
azalıb. Satış qiymətləri isə 2014-cü ildəki pik həddən 27%
aşağıdır. Son bir ildə Dubayda əmlak 12,4%, birinci rüb
ərzində isə 3,2% ucuzlaşıb. Dubayın dəyər itirən əraziləri
arasında «Palm Jumeirah», «Emirates Hills» və «Al
Furjan»dakı villalar, eləcə də «Dubai Sports City» və
«Jumeirah Village Circle»dakı mənzillər də var.
Qiymətləri araşdıran «ValuStrat»da araşdırma  rəhbəri
Hayder Tuayma bildirir ki, Dubaydakı «qara zolaq» həm
hazır, həm də tikilməkdə olan obyektləri əhatə edir. 

Dubayda icarə haqları isə son 5 ildə 23%, son bir ildə
9%, sonuncu rübdə isə 1,9% azalıb. Hazırda əmlakın
gəlirlilik göstəricisi mənzillər üçün illik 5,7%, villalar
üçün isə 4,5% təşkil edir. Satılan mənzillərin doluluğu
88%-dir. 

Tikinti işləri də azalıb, 2018-də 20 364 mənzil
istifadəyə verilib ki, bu da gözlənilənin cəmi 45%-dir.
Əmlakların kəskin ucuzlaşması əmlak satışı biznesinə də
təsirsiz ötüşməyib. Araşdırmalar göstərib ki, 2018-də 486
əmlak şirkəti və əmlak brokeri öz lisenziyasının
müddətini uzatmayıb. 

İspaniyadakı «kabus-
k"ndl"r"» alıcı axtarılır

İspaniya ərazisinin yarıdan çoxu tamamilə
boşalmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Ölkədəki bələ -
diyyələrin yarısında yaşayanların sayı 1000 nəfərdən
azdır. Ona görə də, bəzi kəndlər sərfəli qiymətə
satışa çıxarılıb. 

Boşalan regionlardakı əmlaklar üzrə
ixtisaslaşan «Aldeas Abandonadas» əmlak agentliyi
2018-ci ildə 40 kənd satıb. Alıcıların 90%-i xa ri ci -
lərdir. Yeri gəlmişkən, məşhur aktrisa Qvinet Peltrou
belə kəndlərin birini öz saytında uğurlu hədiyyə
adlandırmasından sonra müraciət edən alıcıların sayı
artıb. 

Hazırda İspaniyada 1500 boş kənd var və
onların sayı artmaqdadır. Urbanizasiya – kənddən
şəhərə axın da Avropanın kəndlərini boşaldır, amma
İspaniyada vəziyyət dramatik şəkil alıb. Ölkə
ərazisinin 53%-də adam sıxlığı 1 kvadrat kilometrə
12,5 nəfər təşkil edir. Bu da Avropada ən aşağı
göstəricilərdən biridir. İspaniyada doğum göstəricisi
1,3% olmaqda Avropada ən pisdir. 

Vəziyyəti dəyişmək üçün bələdiyyələr
kəndlərdə interneti sürətləndirir, evi və damlarını
pulsuz təmir etdirirlər. 
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İmkanlı türk ailələri arasında məşhur olan Bodrum kuror-
tu getdikcə daha çox xarici alıcıların diqqətini cəlb etməkdədir.
İnkişaf etmiş infrastrukturu, aeroporta yaxınlığı, gözəlliyi və
mülayim iqlimi və investisiya imkanları burada əmlak
alışlarını artırıb. 

Təqribən 450 min avroya Bodrumda 3 yataq otaqlı, sahəsi
200 kvadratmetr olan və dəniz mənzərəli villa ala bilərlər. 5
min kvadrat torpaqda yerləşən və sahəsi 350-500 kvadrat metr
olan villalar isə 1,5 milyon avrodan başlayır. Dənizə yaxın
ərazilərdə bu qiymət ikiqat yüksək olur. «Marriott The Bodrum
Edition» kimi komplekslərdə isə qiymətlər 1,2 milyon avrodan
başlayır. Bahalı əmlakların bir hissəsi Yalıkavakda yerləşir.
Ekspertlər bildirir ki, xaricilərin 20%- yeni tikililərdən əmlak
alırlar. Qalan 80%-in yarısını köhnə əmlaklar, digər yarısını isə
yaşlı adamların evləri maraqlandırır. Bodruma ən çox xarici
alıcı Britaniyadan, Avropadan və ABŞ-dan gəlir. Livan,
Kuveyt, Qətər, Dubay və Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşları da
burada aktiv əmlak alanlar sayılır. 

Amsterdamda "mlak 
altı ild" 70% bahalaşıb

Ekspatlar və xarici tələbələr Hollandiya paytaxtında
əmlakın bahalaşmasının əsas səbəbkarlarıdır. 2013-cü illə
müqayisədə Amsterdamda evlər və mənzillər 70%
bahalaşıb. Ölkə üzrə isə bu göstərici 30% təşkil edir. 

2012-ci ildən bəri Amsterdama köçən xaricilərin sayı
30% artaraq 9600-ə, xarici tələbələr isə 28 dəfə artaraq 50
min nəfərə çatıb. Maraqlıdır ki, burada çalışan işçi miqrant-
lar Amsterdamın yerli sakinlərindən daha çox qazanırlar.
Belə ki, illik gəliri 50 min avrodan artıq olanların sayı
miqrantlar arasında 46%, yerlilər arasında 27% təşkil edir.
Mənzillərin icarəsinə tələbatın davamlı artması isə
qiymətləri yüksəldir. 

Yeni aeroport İstanbulun
"mlak bazarını canlandıracaq

Aprelin 6-dan etibarən İstanbula bütün reyslər yeni
aeroportdan həyata keçirilir. Bu yenilik təkcə aviasiya və
turizm sektorunu deyil, əmlak sektorunu da canlandırıb. 

«Antalya Homes Emlak» şirkətinin rəhbəri Bayram
Tekçe bildirir ki, illik daşıma gücü 200 milyon nəfər olan
aeroportda 2025-ci ildə 225 min nəfər çalışacaq.
Aeroportun illik gəliri isə 4,2 milyard dollar təşkil edəcək. 

«Antalya Homes Emlak»ın məlumatına görə, 2018-də
Türkiyədə xaricilərə 40 004 əmlak obyekti satılıb.
Bunlardan 14 270-i İstanbuldadır. Bu ilin ilk iki ayında
satışlar ötən illə müqayisədə 87% yüksəkdir. 

Parisd" m"nzill"rin 
1 kvm-nin qiym"ti 
10 min avronu ötüb

Fransanın paytaxtı Parisdə mənzillərin bir
kvadrat metrinin qiyməti ilk dəfə olaraq 10 min
avronu ötüb. "Century 21" daşınmaz əmlak qrupunun
apardığı araşdırmaların nəticələrinə görə Parisdə
mənzillərin bir kvadrat metri 10 min avronu ötüb və
buna səbəb olan amillərdən biri də Breksitdir.

Araşdırmaların nəticələrinə görə son 10 ildə
Parisdə daşınmaz əmlakın qiyməti 62 % artıb. Yalnız
keçən il ərzində bu artım 8 faiz olub. Son il Parisdə
daşınmaz əmlak alıcılarının 51 %-i yüksək vəzifə
sahibləri, yalnız 3,4 %-i isə adi işçilər və fəhlələr olub.
Halbuki, 10 il bundan qabaq Parisdə mənzin sahibi
olanların 16,5 faizini adi içşilər və fəhlələr təşkil edib.

Parisdə mənzillərin qiymətinin artmasının əsas
səbəbi ölkədə mənzil üçün götürülən kreditlərin
faizinin çox aşağı, infyasiyadan da aşağı olmasıdır.
Belə ki, hazırda Fransada kreditlərin faizi 1,3 %-ə
bərabərdir.

"Century 21" qrupunun nəticələrinə görə
Breksitlə bağlı keçirilən səsvermədən indiyə kimi
Parisdə mənzil axtaran Böyük Britaniyada yaşayan
fransalıların sayı 75 faiz artıb. 

Bununla yanaşı Breksitlə bağlı Böyük
Britaniyanı tərk edən şirkətlərin Parisdə yerləşməyə
başlaması da bu şəhərdə mənzil azlığını sürətləndirib
və nəticədə qiymətlərin kəskin artmasına səbəb olub. 

Dünyanın varlı alıcıları Bodruma axışır 
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«Farman-4»d"n «Aerobus 380»d"k
BAKI HAVA LİMANININ TARİXİ

DÜNYANIN İLK AEROPORTLARI 
Təyyarələr dəmiryolu, avtomobil və gəmilərə

nisbətən daha yeni nəqliyyat növü sayılsalar da, əslində
ilk aeroportlar 100 ildən də əvvəl işə düşmüşdü. 1916-cı
ildə dünyada artıq 6-7 aeroport fəaliyyət göstərirdi. İlk
belə aeroport Rayt qardaşlarının sınaq uçuşlar keçirdiyi
ABŞ-ın Merilend ştatındakı Kollec-Park aeroportu idi.
Sonu uğurla bitən təyyarə uçuşları sınaqlarından və fakti-
ki olaraq aviasiyanın yaranmasından sonra 1909-cu ildə

bu aeroport amerikan hərbçilərinə satıldı. 
Avropada isə ilk aeroport 1911-ci ilin yanvarında

Almaniyanın Hamburq şəhərində işə düşdü. Müxtəlif
sahələrdə pioner olmuş Böyük Britaniya dünyanın ilk
aeroportlarından birinə sahiblik edir. 1911-ci ildə
Sasseksdə Şorhem aeroportu işə düşdü. Amma burada
uçuşlar hələ 1909-cu ildən başlamışdı, həmin uçuş zolağı
indi də qalır. 1912-ci ildə isə gözlənilmədən Şərqi
Avropada ilk aeroport fəaliyyətə başladı. Bu

Müasir h"yatı t"yyar" v" uçuşlarsız t"s"vvür etm"k mümkün deyil. Bu
gün dünyada 5 mind"n artıq artıq aeroport v" terminal s"rnişinl"r"
xidm"t edir. Onların sırasında Heyd"r éliyev Beyn"lxalq Hava Limanı da
var. İndi paytaxtdan dünyanın müxt"lif ölk"l"rin" uçan s"rnişinl"rin
"ks"riyy"ti bilmir ki, hava limanının tarixi 100 il bundan "vv"l" gedib
çıxır. «Daşınmaz "mlak» bu d"f" Bakı hava limanının tarixini xatırladır. 
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Rumıniyanın paytaxtındakı Benyasa aeroportu idi. 1913-
cü ildə, Almaniyada Bremen aeroportu işə başladı. Onun
ilk mülki müştərilərindən biri Hollandiyanın KLM şirkəti
oldu. Dünyanın ən qocaman aviadaşıyıcısı düz 100 il
bundan əvvəl – 1919-cu ilin 7 oktyabrında yaradılmış
Hollandiyanın KLM şirkəti idi. 1914-cü ildə isə Şərqdə
ilk aeroport işə düşdü. Bu Tailandda, Banqkokdakı
Donmıanq aeroportu idi.

TéYYARé İLé İLK SéRNİŞİN, 
İLK YÜK Vé İLK BİLET

Təyyarə uçuşları isə aeroportlardan əvvəl
başlamışdı. 1908-ci ildə təyyarə ilə ilk sərnişin, 1910-cu
ildə ilk yük daşınıb, Deyton şəhərindən Kolambus
şəhərinə daşınan bu yük ipək idi. 1911-ci ildə ilk çarter
reysi həyata keçirildi, 10 nəfərdən artıq olan sərnişinlər 5
kilometrə daşındılar. Elə həmin il ilk dəfə olaraq
Parisdən Londona təyyarə reysi baş tutdu – 3 saat 45
dəqiqəyə. Qrafiklə uçan ilk aviaşirət isə 1914-cü ildə
yaradıldı. Bu şirkət Florida ştatının iki şəhəri – Tampa və
Sankt Peterburq arasında hərəkət edirdi. Həmin reysə ilk
bileti hərracda Sankt-Peterburqun meri fantastik qiymətə
aldı – 400 dollar, adi bilet 5 dollar idi. 1923-cü ildə isə
ABŞ-da ilk dəfə olaraq uçuş-enmə zolaqlarında siqnal
işıqları işə düşdü. 

AZéRBAYCAN SéMASINDA İLK TéYYARéLéR… 
Nə qədər qəribə görünsə də, Azərbaycanda ilk

təyyarə uçuşu da dünyadakı tarixlərdən geri qalmır.  Bakı
şəhərinin üzərindən ilk təyyarə 1910-cu il oktyabrın 20-
də göründü. Sergey Utoçkinin idarə etdiyi uşaqsayağı
yöndəmsiz və möhkəm olmayan “Farman-4” sistemli
fransız biplanı heyrətdən yerində donan  tamaşaçıların
başı üzərində bir neçə dairə vurararq gurultulu alqışlar
altında yerə enib.  

BAKIDA İLK TéYYARéÇİ MéKTéBİ
Artıq 1915-in noyabrından Petroqrad dəniz təy ya rə -

çi ləri məktəbinin Bakı şöbəsi fəaliyyətə başlayaraq, ilk
kur santlarını qəbul etdi, sonradan bura Bakı

dəniz aviasiyası məktəbinə çevrildi. 
1916-cı ildən təlimlər

başladı, əvvəlcə hid ro təy ya rə lərd ən (suya enib qalxırdı)
istifadə edilirdi, sonra isə uçuş key fiyyəti daha yüksək
olan «M-10» və «M-11» apa rat la rı istifadəyə verildi.
Çox tezliklə ordu üçün 12 qırıcı dəs tə yaradıldı. Qırıcılar
dərhal 1-ci Dünya Müharibəsinə göndərilirdi. 

1916-cı il iyulun 17-də «Orliyua» aviadəstəsinin 4
təyyarəsi almanlarla döyüşdə ilk qələbə qazandı. 

İlk azərbaycanlı təyyarəçi Fransada aviamühəndis
və pilot diplomu almış Əli bəy Verdiyev oldu. İlk milli
təyyarəçilərimizdən digəri Fərrux ağa Qayıbov isə 1914-
1916-cı illər ərzində Birinci Dünya müharibəsinin hava
döyüşlərində almanların bir neçə təyyarəsi ilə vuruşda
qəhrəmanlıqla həlak oldu. 

XALQ CÜMHURİYYéTİ Vé TéYYARéÇİLéR
Bakı dəniz aviasiyası məktəbi Azərbaycan Xalq

Cümhuriyyəti dövründə də fəaliyyətini davam etdirdi.
Maraqlıdır ki, 1918-ci ilin mart ayında bolşevik-

daşnak dəstələrinin Azərbaycanda törətdiyi qırğınlar
zamanı Bakı aviaməktəbinin təyyarələrindən də istifadə
edil mişdi. Bu təyyarələr azərbaycanlı əhalinin məs kun -
laş dı ğı məhəllələri bombalayırdılar. Yeri gəlmişkən, Bakı
avi aməktəbinin təyyarələri buradan çıxarmaq mümkün
ol madığına görə, onları «nasaz» vəziyyətə salmışdılar.
Am ma Qafqaz İslam Ordusu Bakıya daxil olanadək
«qırmızılar» həmin təyyarələri bərpa edib döyüşə hazır
və ziyyətə gətirə bilmişdilər. Bu dəstələr Bakıdan As ta ra -
ya dək hava sərhədinə nəzarət edir, habelə Muğan dü -
zündə gedən döyüşlərə yardımçı olurdular. Başqa sözlə,
Bakı aviaməktəbinin yetişdirmələri olan bəzi təyyarəçilər
elə Azərbaycana qarşı döyüşlərdə həlak oldular. 

Bakı azad edildikdən sonra məktəbə məxsus olan
avadanlığın bir hissəsi tələf edildi, bir hissəsi oğurlandı,
qalan hissəsi isə AXC hökumətinin balansına keçdi.
Lakin lazımi kadrların və yararlı avadanlığın olmaması
səbəbindən mək-təbin fəaliyyətini bərpa etmək mümkün
olmadı. Bəzi məlumatlara görə, AXC hökumətinin hərbi-
hava qüvvələrinin tabeliyində cəmi beş aeroplan və bir
neçə  hidrotəyyarə oldu. Milli hökumət digər hərbi texni-
ka ilə yanaşı, aeroplanlar almaq üçün Avropa ilə

danışıqlar aparsa da, buna vaxt
çatmadı – ölkə Rusiya tərəfindən
işğal olundu... 
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SOVET AEROPORTLARI 
Sovet hakimiyyəti dövründə təyyarələrdən həm

sərnişin daşıma, həm də kənd təsərrüfatında - həşəratlarla
mübarizə üçün istifadə edilirdi. 1923-cü ildə
Azərbaycanda ilk poçt və sanitar reysləri başladı. Xəzər
dənizi üzərində uçuşların birində isə təyyarəçi Teymur
Mustafayev dənizin dibindən çıxan qovuqlar və su
üzərində yağlı ləkələr görür. Bu haqda "Azneft"
rəhbərliyinə xəbər verilir və geoloqlar neft sahələri aşkar
edir. İlk sərnişin uçuşu isə 1923-cü ilin avqust ayında
"Yunkers" təyyarəsində Bakıdan Tbilisiyə olub. 

1925-ci ildə ilk hava limanı Keşlədə tikildi, burda
poçt, yük və sərnişin daşınmaları ilə məşğul olan "Hava
stansiyası" yaradıldı. 1926-cı ildə isə MinVodı-Qroznı-
Mahaçqala-Bakı-Yevlax-Tbilisi müntəzəm hava trasları
açılıb. Azərbaycanın aviasiya tarixini araşdıran Ellada
Kərimova yazır ki, 1928-ci ildən başlayaraq qısa
müddətdə 50-dən artıq aerodrom tikilib. 

BİNé HAVA LİMANININ TİKİNTİSİ 
Təyyarə reyslərinin sayının artması paytaxtda

böyük hava limanı tikintisini tələb edirdi. 1931-ci ildə
Bakıda Binə qəsəbəsində ilk aeroportun tikintisinə
başlanıldı. Geniş və düz ərazi olduğu, eləcə də dənizə
yaxınlığı üçün aeroport üçün məhz bura seçildi. Ölkənin
hər tərəfindən fəhlə və mühəndislər bu tikintiyə cəlb edil-
di. Aeroportun tikintisini maliyyələşdirmək üçün
Azərbaycan SSR Xalq Komisarları Soveti xüsusi qərar
da qəbul etmişdi. Həmin qərara görə, ayrı-ayrı rayon və
şəhərlər də hava limanının tikintisinə pul ayırmalı idilər.
Qərarda idarə və müəssisələrin 1932-ci ildən qalan hava
öhdəliklərini ödəmələri və tikintini davam edirmək üçün
lazım olan vəsaiti ödəməyi tapşırır. Onlar ümumilikdə
110 min 730 rub ödəməli idilər. Bundan başqa,  rayonlar-
dan da pul toplanması qərara alınıb. Məsələn, 

Sabirabad – 10 000 rubl, 
Zaqatala – 9500 rubl
Qazax -15 000 rubl 
Nuxa (Şəki) – 27 000 rubl
Gəncə - 41 000 rubl 
Naxçıvan – 26 000 rubl
Ağdam – 17 000 rubl
Qarabağ- Stepanakert - 9 500 rubl ödəməli idi.

1933-cü ildə Bakı aeroportu istifadəyə verilib.  Paralel
olaraq Yevlaxda (1932) və Hacıqabulda da hava
limanlarının inşasına başlanılır. 

BAKIDAN MÜNTéZéM UÇUŞLAR BAŞLAYIB
1933-cü il iyunun 25-də ilk dəfə olaraq Qafqaz

dağlarından keçməklə Moskvaya uçuş həyata keçirilib və
bununla da Moskvaya yol 1100 km qısalıb. 1937-ci ildə

Bakı-Moskva marşrutu ilə müntəzəm hava xətti açılıb.
Onun vasitəsilə hər gün 15 sərnişin aparılırdı, bu da o
vaxt üçün böyük nailiyyət idi. 1938-ci ildə Bakı-Xarkov;
Bakı-Rostov; Bakı-Qroznı reysləri də işə düşdü.
Müharibədən sonra isə Bakı-Aşqabad, respublika
daxilində isə Yevlax, Gəncə (Kirovabad) və Hacıqabul
reysləri açıldı. Bakıya uçan təyyarələr də müasirləşdi.
1955-ci ildə Azərbaycanın hava məkanına yeni çoxyerli
«İl-14» təyyarəsi, 1959-da isə - yeni «İl-18» turbopərli
təyyarəsi gətirilir. 

70-ci illərdə respublikanın 11 rayonunda, o
cümlədən Naxçıvanda, Beyləqanda, Zaqatalada Yak-40
reaktiv təyyarələrinin qəbulu üçün süni örtüklü qalxma-
enmə zolağı tikilib. 

BAKININ YENİ AEROVAĞZALI 
Bakıda Yeni müasir aerovağzal kompleksini 1984-

1988-ci illərdə tikmək planlaşdırılırdı. Lakin kompleksin
inşası dayandırılmışdı və yalnız xarici sərmayələrin cəlb
edilməsi nəticəsində 1999-cu il oktyabrın 2-də tikinti
başa çatıb və aerovağzal kompleksinin açılışı keçirilib.
Yeni kompleksin işə düşməsi Bakı hava limanının
imkanlarını da artırır. Artıq 1990-cı illərdə Azərbaycan
"Boeing-727", "Boeing-707" təyyarələrinin istismarına
başlayır. 

HEYDéR éLİYEV BEYNéLXALQ HAVA LİMANI 
2004-cü ildə Binə Hava Limanına Ulu Öndər

Heydər Əliyevin adı verildi. Paralel olaraq tələbatın və
ölkənin iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsi ilə Hava limanının
da gücü artırıldı. 

2011-ci ildə yeni terminalların inşasına başlanıldı və
2014-cü ildə Avropa Oyunları ərəfəsində başa çatdırıldı.  

Sahəsi 65 min kvadrat metr olan yeni terminal ildə
6 milyon sərnişinə xidmət etmək gücündədir. Eyni za-
manda, 8 "hava körpüsü"nə malik terminal "Airbus
A380" tipli təyyarələri qəbul edə bilir. Terminalın dizaynı
və quruluşu sərnişinlərin rahatlığı və uçuşqabağı stresinin
azaldılması üçün nəzərdə tutulub. 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun yeni
beynəlxalq terminalı Bakının gözəl memarlıq
nümunələrindən biridir. Terminalın tikintisində maraqlı
ideyalardan biri də məşhur «Cocoon area» -  palıd
şponundan hazırlanmış və köşklərin yerləşdiyi «bara-
malar»dır. Həmin köşklərdə xatirə suvenirləri almaq, ya
da sadəcə olaraq reysi gözləyərkən rahat kreslolarda və
kiçik divanlarda dincəlmək mümkündür. Yaxınlıqda isə
aparıcı dünya brendlərinin butiklərinin yer aldığı Duty
Free kompleksi, bir mərtəbə yuxarıda isə çoxsaylı kafelər
yerləşir.
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK)
“Varvara Balıq" ASC-nin səhmlərinin 100%-nin satışı
üzrə investisiya müsabiqəsi elan edib.

Müsabiqədə yerli hüquqi və fiziki şəxsləri ilə
yanaşı, xarici investorlar da iştirak edə
bilərlər. Müsabiqəyə yekun vurularkən
müəyyən edilmiş şərtlər nəzərə
alınmaqla maksimum həcmdə in-
vestisiya təklif etmiş və onun səmərəli
qoyuluşu üzrə öhdəlik götürmüş
iddiaçıya üstünlük veriləcək.

“Varvara Balıq” 1956-cı ildə
yaradılıb, Yevlax rayonunun Varvara
kəndində yerləşir. Səhmdar cəmiyyəti
balıqartırma və balıqyetişdirmə ilə
məşğuldur. Onun nizamnamə kapitalı
3,018 milyon manatdır ki, bu məbləğ də
hər birinin nominal dəyəri 2 manat olan
1,509 milyon ədəd sənədsiz, adlı səhm
əsasında formalaşıb. Bu səhmlərin
hamısı investisiya müsabiqəsinə
çıxarılıb.

18 nəfər işçisi olan müəssisənin 3 898 manat
öhdəliyi var ki, bunun da 3 737 manatı əmək haqqı və
ona bərabər tutulan borclar, 161 manatı isə sair

borclardır. Debitor borclar yoxdur. 
İddiaçılar ƏMDK-ya azı 5 milyon manatlıq in-

vestisiya proqramı təqdim etməli, azı 150 yeni iş yerinin
yaradılması, səhmlərin alqı-satqı müqaviləsi imzalandığı

tarixdən etibarən 2 ay ərzində təklif edilən
investisiyanın 5%-i qədər pul vəsaitinin
səhmdar cəmiyyətinin hesablaşma
hesabına köçürülməsi, dövlət büdcəsinə
1,25 milyon manat pul ödənilməsi barədə
təkliflər verməlidir.

Bundan başqa, iddiaçılar qarşısında
Komitəyə 400 min beh ödəmək tələbi də
qoyulub. Qalib gəlmiş iddiaçının ödədiyi
məbləğ gələcəkdə nəzərə alınacaq, qalib
gəlməyən iddiaçıların ödədiyi məbləğlər
isə geri qaytarılacaq.

İddiaçılar səhmdar cəmiyyətinin
Özəlləşdirmə planı (Emissiya prospekti)
ilə tanış olmaq və investisiya müsabiqəsi
haqqında əlavə məlumat əldə etmək üçün
mayın 15-nə qədər ƏMDK-nın inzibati

binasına müraciət edə bilərlər. Onların ərizə və təklifləri
də həmin tarixə qədər qəbul ediləcək. Təkliflərin
qiymətləndirilməsi isə mayın 17-də, saat 15:00-dan
başlayaraq Komitədə həyata keçiriləcək.

Daşınmaz əmlak obyektinə ünvan verilməsi üçün
müraciət edən mülkiyyətçi və ya etibarnamə əsasında
onu təmsil edən şəxs ərizə ilə Əmlak Xidmətləri
Məkanına, Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan
Reyestri Xidmətinin regional ofislərinə və ya elektron
formada müraciət etməlidir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin daşınmaz
əmlaklara ünvan verilməsi xidmətindən onlayn istifadə
etmək üçün isə Elektron Xidmətlər Portalındakı (e-
emdk.gov.az) 7-ci bölməyə (Daşınmaz əmlak
obyektlərinə ünvanların verilməsi və ünvan reyestri
məlumat bazasından arayışların, ünvan xəritələrindən
çıxarışların, digər ünvan məlumatlarının verilməsi üçün
müraciətin və sənədlərin qəbulu) daxil olmaq olar.

Xidmətdən istifadə etmək üçün ərizə (fiziki və
hüquqi şəxs tərəfindən təqdim olunduqda), şəxsiyyəti
təsdiq edən sənəd, daşınmaz əmlakın istifadədə, icarədə

və ya mülkiyyətdə olmasını təsdiq edən sənəd, xidmət
haqqının ödənilməsi barədə sənəd tələb olunur. Ərizə
dövlət orqanları və bələdiyyələr tərəfindən təqdim olun-
duqda müşayət məktubu, nümayəndə tərəfindən təqdim
olunduqda səlahiyyəti təsdiq edən etibarnamə və
nümayəndənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd də
xidmətin həyata keçirilməsi zamanı tələb olunan
sənədlərə aiddir.

Daşınmaz əmlak obyektinə ünvan verilməsi xidməti
üçün dövlət rüsumu tələb olunmur. Xidmət haqqı isə
“Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının
31 iyul 2009-cu il tarixli 04 nömrəli qərarı” ilə müəyyən
olunur. Ərizə daxil olduğu gündən 3 iş günü müddətində
müvafiq məlumatlar ünvan reyestrinə daxil edilməklə
daşınmaz əmlak obyektinə ünvan verilir. Bu barədə
ərizəçiyə və ya onu təmsil edən şəxsə təsdiqedici sənəd
(arayış) təqdim edilir.

Az"rbaycanın balıqçılıq mü"ssis"si 
investisiya müsabiq"sin" çıxarılıb

Daşınmaz "mlaka ünvan nec" verilir?  - İZAHAT
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S"bail Yasamal Suraxanı X"z"r N"simi Qaradağ N"rimanov Pirallahı

-0,34% -0,54% -0,60% -1,08% -1,12% -1,51%
-2,90% -2,95%

Bin"q"di Nizami Abşeron X"tai 

4,87%

1,27% 0,76%

Fevral ayı üzr" qiym"t d"yişm"si

N"rimanov Nizami Sabunçu

Suraxanı X"tai N"simi Qaradağ Pirallahı 
3,57%

0,87%

0,63%
-1,48%

-1,77%
-3,89%

- 12,21%

X"z"r S"bail Bin"q"di Abşeron 

18,32%

12,08%

5,12%
3,91%

Son 1 ild" qiym"t d"yişm"si

1,63%

-1,63%

Yasamal 

3,75%

Sabunçu 

0,82%
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DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARI DINAMIKASI (ABŞ dolları ilə ifadədə)
Bakı ş.                                                                                                                                          Fevral  2019

Təkrar mənzil bazarında qiymət dinamikası,
%

Torpaq bazarında qiymət
dinamikası, %

Kommersiya obyektləri
bazarında qiymət dinamikası, %

Zonalar
ay

ərzində
ilin əvvə -

lindən 
il

ərzində 
ay

ərzində
ilin əv -

və lindən
il ərzində

ay ərzində,
%

ilin əvvə -
lindən

il ərzində

1-ci zona 0,91% -13,45% 3,53% 0,31% 0,37% 14,15% 0,45% 7,02% 0,36%

2-ci zona -11,13% -9,19% -4,72% 0,00% 0,06% 0,43% -0,46% 3,97% -22,65%

3-cü zona -1,61% 3,21% 1,67% -0,02% -0,02% -1,61% 2,16% 0,22% 3,39%

4-cü zona -0,85% 0,00% 8,45% 0,05% 0,05% 0,82% 1,87% 4,05% 7,09%

5-ci zona 1,46% 1,67% 4,39% 0,00% 0,55% 6,64% -0,36% 9,42% 13,04%

6.1-ci zona -0,10% 1,92% 0,74% 0,04% -1,39% 8,35% -3,78% 1,60% 21,06%

6.2-ci zona 4,59% 0,82% 4,59% 0,03% -0,32% 9,59% -4,28% 26,37% 4,27%

6.3-cü zona -3,47% -9,09% -2,09% 0,08% 0,18% -8,89% 7,47% -32,23% -28,05%

7-ci zona 0,23% 3,99% 3,38% 0,00% -1,97% 7,94% 6,50% 10,22% 6,59%

8-ci zona 2,77% 4,29% 1,83% 0,03% 12,70% -1,84% 3,44% -2,91% -0,91%

9.1-ci zona 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,60% 2,00% 0,00% 0,00% -8,50%

9.2-ci zona -1,99% 2,23% 4,40% 0,10% -1,44% -20,54% 5,66% 20,88% -14,99%

9.3-ci zona 0% 0,00% 0,00% -0,09% -0,23% -0,93% -7,19% -10,34% -33,29%

10.1-ci zona -5,24% -4,29% -3,04% 0,18% -0,31% 1,74% 0,47% -10,80% -26,90%

10.2-ci zona -2,86% -2,86% 9,48% -0,22% -1,30% 2,50% 0,00% 0,00% 28,75%

10.3-cü zona 5,10% 2,94% 5,73% 0,46% -0,75% -3,81% 0,86% 10,80% -17,37%

10.4-cü zona -1,50% 14,85% 0,38% 0,00% -0,24% 34,45% 0,11% 5,97% 2,54%

11-ci zona 7,95% 14,46% 8,84% 0,32% 0,29% -11,10% -2,45% -3,69% -15,23%

12-ci zona -2,67% 5,32% 15,50% -0,10% -2,35% 4,34% -2,44% 24,04% 17,82%

13-cü zona 3,05% 6,68% 4,17% 0,16% -2,01% -10,75% 5,66% 20,88% -14,99%

13.1-ci zona -2,61% 0,38% 2,15% -0,09% 0,03% 16,30% -7,19% -10,34% -33,29%

Şəhər üzrə -1,72% -1,82% 2,59% 0,03% -1,44% 1,50% 0,67% 1,15% -2,53%

Yaşayış mənzil bazarında layihələr üzrə göstəricilər
Layihələr Qiymət, $/kv.m Təklif portfelində % payı Artım, ay ərzində, % Artım, il üzrə, %

alman 1073 0,00% 0,00% 5,82%

arxitektura 1509 1,35% -2,27% 12,03%

axundov 1117 0,00% 0,00% 6,58%

eksperimental 1000 5,64% -2,82% 4,49%

fransız 944 2,29% 2,05% 7,76%

italiyan 999 0,00% -1,09% 5,05%

kiyev 757 2,17% 1,75% 3,27%

leninqrad 752 16,69% -0,13% -2,08%

minsk 793 0,76% -1,12% -11,50%

stalin 1370 4,11% -1,01% 1,93%

xruşov 1034 4,64% 7,15% 10,71%

xüsusi 990 0,00% 0,00% 1,75%

yeni tikili (təmirli) 998 62,34% -1,58% 1,11%

Bakı ş. 973 100% -1,72% 2,59%
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Rayonlar üzrə yaşayış mənzil göstəricisi

Rayonlar
Ay üzrə qiymət,

$/kv.m
Təklif portfelində %-

payı
Ay üzrə qiymət

artımı, %
İl üzrə qiymət artımı

%
Abşeron 558 5,46% 1,27% 3,91%

Binəqədi 883 8,58% 4,87% 5,12%

Nərimanov 1073 11,75% -2,90% 3,57%

Nəsimi 1109 14,92% -1,51% -1,77%

Nizami 810 7,40% 1,63% 0,87%

Pirallahı 460 0,12% -2,95% -12,21%

Qaradağ 544 0,65% -1,63% -3,89%

Sabunçu 741 5,35% -0,54% 0,82%

Səbail 1735 5,05% -0,34% 12,08%

Suraxanı 640 3,00% -1,08% 0,63%

Xətai 933 14,39% 0,76% -1,48%

Xəzər 620 0,47% -1,12% 18,32%

Yasamal 995 22,86% -0,60% 3,75%

Ay üzrə mənzil bazarı indikatorları

mən zilin
orta sta-

tistik
qiy məti,
$/kv,m

Mənzil
qiyməti,

$

ev
sahəsi

otaq
sayı

kirayə
qiyməti

Mənzil
kirayə

bazarın
da aylıq
gəlirlik,

%

Illik
gəlirlik

Kapitall
aşma

müddəti

mənzili
n orta
çəki

qiyməti,
$

bank
depozit

%

bank
depoziti

ilə
gəlirlik,

$/ay

gəlirlik
indeksi
(bank

depoziti
nə nə -
zərən)

973 101125 120,07 2,81 836 0,83% 9,92% 10,08 3078,70 6,00% 505,63 1,65

Fərdi həyət evləri üzrə bazar göstəriciləri
Həyət evləri

Göstəricilər Ay üzrə qiymət, $ ay üzrə artım, % il üzrə artım, %

Təklif portfeli üzrə orta qiymət, $/həyət evi 250 -6,62% 11,13%

evin sahəsi, kv.m 4,8 6,71% -17,90%

ümumi torpaq sahəsi, sot 3,7 -0,27% 1,92%

otaqların sayı 55,39 2,23% -12,08%

yaşayış sahəsinin orta qiyməti, $/kv.m 12706 0,03% 1,50%

orta çəki nəzərə alınmaqla (torpaq+yaşayış) xüsusi
qiymət, dol/kv.m

195 8,72% 3,92%

həyət evlərində torpaq sahələrinin qiyməti (qalıq üsulu
ilə hesablanmış), $/sot 

3 -21,58% -20,81%

torpaq sahəsinin ümumi qiymətdə çəkisi, % 250,34 -6,62% 11,13%






