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Azərbaycanda özəlləşdirilən 
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Az"rbaycanda ilk d"f" olaraq biznes qurumların t"ş"bbüsü il"
m"cburi köçkünl"r üçün yaşayış kompleksi tikilib 
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рясми хроника

Azәrbaycanda әhalinin aztәminatlı tәbәqәlәri,  cüm -
lә dәn mәcburi köçkünlәrә dәstәk üçün ölkә rәhbәrliyi tә -
rә fin dәn biznesә edilәn çağırışlar nәticәsini vermәyә baş -
la yıb. Mayın 24-dә Bakının Qaradağ rayonunun Lök ba -
tan qәsәbәsindә mәcburi köçkünlәr üçün tikilmiş yeni
“Qo bu Park” yaşayış kompleksinin açılışı olub. 

Açılış mәrasimindә prezident İlham Əliyev vә bir-
inci xanım Mehriban Əliyeva iştirak edib. Tәdbirdә bil -
di rilib ki, Lökbatan qәsәbәsinin şimal-şәrqindә Lök ba -
tan-Qobu yolunun 3 kilometr şәrq hissәsindә salınmış

ya şa yış kompleksinin ümumi sahәsi 6,4 hektardır. La yi -
hәnin sifarişçisi “Paşa Holding”, podratçısı isә “Kristal
Abşeron” MTK-dır. Yaşayış kompleksinin tәmәli 2017-
ci il mayın 30-da Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevanın iştirakı ilә qoyulub. Yüksәk sәviyyәdә hәyata
keçirilәn tikinti işlәri may ayında başa çatıb. 

Kompleksdә hәr biri 2 bloklu, 9 mәrtәbәli, 1026
mәn zilli 11 yaşayış binası inşa olunub. Buradakı mәn zil -
lәr dәn 108-i birotaqlı, 396-sı ikiotaqlı, 360-ı üçotaqlı,
162-si isә dördotaqlıdır. Mәnzillәrin ümumi sahәsi 73

M"cburi köçkünl"r" d"st"k üçün
DÖVLéT-BİZNES TéRéFDAŞLIĞI
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min kvadratmetrdir. Bütün mәnzillәr tәmir edilib vә mәt -
bәx mebeli ilә tәchiz olunub. Yeni yaşayış kompleksindә
ha zır da qәzalı binalarda mәskunlaşmış 1026 mәcburi
köç kün ailәsi mәnzillә tәmin olunacaq.

Burada mәktәb, uşaq bağçası, 350 yerlik mәrasim
evi, poçt, tibb, polis mәntәqәlәri vә mәnzil-istismar ida -
rә si yaradılıb. Ərazidә 35 min kilovatlıq yarımstansiya
in şa edilib, istirahәt parkı salınıb, uşaq meydançaları ya -
ra dılıb. Kompleks salınarkәn elektrik, su, qaz, istilik tәc -
hi zatı vә suvarma sisteminin, rabitә vә televiziya şәbә kә -
si nin qurulmasına xüsusi diqqәt göstәrilib, kanalizasiya
şә bәkәsi yaradılıb.

Qeyd edәk ki, bu yaşayış kompleksi ölkә üzrә mәc -
bu ri köçkünlәr üçün salınan sayca 98-ci şәhәrcikdir. Am -
ma әgәr indiyәdәk tikilmiş komplekslәr dövlәt vәsaiti
hesabına salınırdısa, “Qobu Park” bütünlüklә özәl sek-
torun tәşәbbüsü vә vәsait ilә inşa edilib. 

Qeyd edәk ki, 2007-ci ildәn indiyәdәk ölkәdә qaç -
qın vә mәcburi köçkünlәr üçün müasir qәsәbәlәr vә çox -
mәr tәbәli binalardan ibarәt yaşayış komplekslәri salınıb.
Bu mәnzillәrdә 52,5 min ailә vә ya 265 min nәfәr yer lәş -
diri lib. 

Tәdbirdә çıxış edәn prezident İlham Əliyev bildirib
ki, bu şәhәrciyin özәlliyi onun tikintisindә özәl sektorun
fә al iştirak etmәsidir: «Mәn bu mәsәlә ilә bağlı dәfәlәrlә
de mişdim ki, sahibkarların sosial mәsuliyyәti artmalıdır.
Sa hib karlara Azәrbaycanda gözәl şәrait yaradılıb. Gözәl
in vestisiya iqlimi yaradılır. 

Biznesin inkişafı bizim dövlәt siyasәtimizdir. Bizim
ümu mi daxili mәhsulumuzun 80 faizi özәl sektorda for -
malaşır. Belә olan halda daim mәn sahibkarlara müraciәt
edәrәk tövsiyә etmişdim ki, onlar sosial layihәlәrә daha
bö yük diqqәt göstәrsinlәr. Bu, bu sahәdә görülәn işlәr
ara sında әn genişmiqyaslı layihәdir». 

Dövlәt başçısı bildirib ki, bu günә qәdәr sahibkarlar
mәk tәb, uşaq bağçası tikintisi ilә fәal mәşğul olublar. An -
caq mәcburi köçkünlәr üçün bu ölçüdә, bu miqyasda ya -
şa yış mәrkәzinin yaradılması ilk dәfәdir: «Bu yaşayış
kom pleksinin maliyyәlәşmәsindә dә sahibkarlar iştirak
edib lәr. Dövlәt bu kompleksin yaradılmasına vәsait ayır -
ma yıb. 

Buna görә bu işi görәn “Paşa Holding” şirkәtinә öz
tә şәk kürümü bildirmәk istәyirәm. “Paşa Holding” Azәr -
bay canda böyük quruculuq işlәri ilә mәşğuldur, ölkә iq ti -
sa diy yatının müxtәlif sahәlәrinә böyük investisiyalar qo -
yur, minlәrlә iş yerinin yaradılmasına çalışıb vә nail olub.
Bu gün bu şirkәtin sosial mәsuliyyәti göz qabağındadır».

Dövlәt başçısı digәr biznes qurumlarını da belә la -
yihәlәrdә fәal iştirak etmәyә çağırıb: «Hesab edirәm ki,
bu gözәl tәşәbbüs digәr böyük şirkәtlәr üçün dә nümunә
ol malıdır. Əminәm ki, növbәti illәrdә mәcburi köçkünlәr

üçün tikilәcәk yeni yaşayış şәhәrciklәrindә, mәr kәz lә rin -
dә özәl sektor da fәal iştirak edәcәk». 

Dövlәtin bu sahәdә öz siyasәtini yenә dә davam et -
di rә cәyin qeyd edәn prezident bildirib ki, iri biznes qu -
rum ları sosial mәsuliyyәti öz üzәrlәrinә götürmәlidirlәr:
«İm kanı olan şirkәtlәr ehtiyac içindә yaşayanlar üçün gә -
rәk şәrait yaratsınlar. Bu gözәl tәşәbbüs әminәm ki,
Azәr baycanda geniş vüsәt alacaq». 
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TORPAQLARA PEYK NéZARéTİ Vé 
MOBİL LABORATORİYALAR

Bundan başqa torpaqların elektron uçotu sistemi
yaradılacaq vә torpaqdan sәmәrәli istifadә üçün Peyk
nәzarәt sistemi qurulacaq. Peyk Nәzarәt Sistemi
vasitәsilә torpaqlardan tәyinatından kәnar vә ya qeyri-
sәmәrәli istifadә hallarını vaxtında aşkar edib, tәdbirlәr
görmәk mümkün olacaq.

Torpaqların keyfiyyәtinin vә münbitliyinin
ölçülmәsi üçün isә komitә mobil torpaq laboratoriya
xidmәtinә başlayıb. Birbaşa yerlәrdә xidmәt göstәrәn bu
laboratoriyalar kәndli vә fermerlәrә ciddi fayda vermәyә
başlayıb.

1 GÜNé ÇIXARIŞ
Əmlakın qeydiyatın sahәsindә isә әn böyük yenilik

elektron çıxarışarın tәtbiqi vә çıxarışların 1 iş günü
müddәtindә verilmәsi olub. Hazırda әmlakın qeydiyyatı

prosesi ilә bağlı müraciәtlәr bir, üç vә yeddi iş günü
müddәtindә icra olunur. Elektron çıxarışın tәtbiqi isә
qeydiyyat prosesinin tam avtomatlaşmasına imkan verib.
Bu sahәdә xidmәtә nәzarәt üçün “әks zәng” xidmәti vә
sosial sorğular da işә düşüb. Bu layihәlәr vasitәsilә
vәtәndaşlar da qeydiyyat prosesi ilә bağlı tәkliflәrini verә
bilәrlәr. 

ÖZéLLéŞDİRMéDé «ELEKTRON İNQİLAB»
Amma ƏMDK-nin fәaliyyәtindә әn mühüm vә

sürәtli yeniliklәr  özәllәşdirmә sahәsindә baş verir.
Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq
Komitә dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi prosesindә
mütәmadi yeniliklәr tәtbiq etmәkdәdir. Bir qәdәr әvvәl
işә düşәn elektron hәrraclar Azәrbaycanın özәllәşmә
prosesi tarixindә yeni mәrhәlәnin başlanğıcı oldu.
«Elektron hәrrac»ın işә düşmәsi ilә әhali vә investorlar
üçün zaman vә mәkan anlayışları aradan qalxıb, maksi-
mum şәffaflıq yaranıb. Artıq istәnilәn şәxs, hәtta evdәn

émlak Komit"si yeni iş
prinsipl"rini açıqlayıb 

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sind" (éMDK) 2018-ci ilin yanvar-mart ayları
"rzind" görülmüş işl"r v" qarşıda duran v"zif"l"r" dair geniş müşavir" keçirilib. 
Müşavir"d" çıxış ed"n Komit" s"dri K"r"m H"s"nov qurumun qarşısındakı
h"d"fl"ri açıqlayaraq bildirib ki, dövl"t "mlakının idar" edilm"sind" beyn"lxalq
standartlara "saslanan korporativ idar"etm" prinsipl"rinin t"tbiqi
genişl"ndiril"c"k, öz"ll"şdirm" tam elektronlaşacaq. 



çıxmadan hәrraca qatılıb әmlak ala bilәr. Hәrraca
qatılmayanlar isә bu prosesi internetlә izlәyә bilәr. Yenicә
tәtbiqinә baxmayaraq әhali onlayn hәrraclara böyük
maraq göstәrir. 

XARİCİ İNVESTORLARLA DANIŞIQLAR
Özәllәşdirmә prosesinә xarici investorların cәlb

edilmәsi mәqsәdilә Komitә ABŞ, Fransa, Rusiya,
Ukrayna, Çin, Türkiyә, İngiltәrә, Hindistan, İran, Küveyt
vә BƏƏ-dәn olan potensial investorlarla görüşlәr keçirib,
onlara özәllәşdirmәyә çıxarılan müәssisәlәr haqqında
mәlumat verib. Yerli iş adamlarının da prosesә cәlbi üçün
Azәrbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası ilә әmәkdaşlıq
edilir. 

DAHA 10 İRİ MÜéSSİSé ÖZéLLéŞéCéK
Bu ilin ilk üç ayında keçirilәn 52 hәrracda 377

dövlәt әmlakı, o cümlәdәn torpaq sahәlәri vә
avtomobillәr özәllәşib. Bu dövrdә “Sumqayıt
Superfosfat” vә “Muğansutikinti” ASC kimi müәssisәlәr
dә investisiya müsabiqәsilә özәllәşib, onlara 65 milyon
manat yatırılacaq. Qarşıda daha 10 sәnaye, sәhiyyә,
xidmәt, turizm müәssisәsi investisiya müsabiqәlәri ilә
özәllәşdirilәcәk. Onlar haqqında mәlumatlar
“Özәllәşdirmә portalı”nda yerlәşdirilib. 

TORPAQLARA NéZARéT ARTIR
Müşavirәdә bildirilib ki, birinci rübdә torpaqlardan

tәyinatına uyğun vә sәmәrәli istifadә, torpaqların әsassız
zәbt olunması ilә bağlı İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin
tәlәblәrinә әsasәn 141 hal üzrә inzibati protokollar tәrtib
edilib. Ümumilikdә indiyәdәk, 2472 inzibati protokol
tәtbiq edilib, Xәzәr dәnizinin sahilboyu 20-50 metrlik
hissәsi ilә bağlı pozuntulara görә 46 hal üzrә inzibati
tәnbeh tәdbirlәri görülüb. 

TORPAQLARIN İCARéSİNé MÜSBéT RéY 
Kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdi ilә (әkinçilik vә

heyvandarlıq) torpaq sahәlәrinin hüquqi vә fiziki
şәxslәrә icarәyә verilmәsi barәdә 116 müraciәt üzrә
18 min hektar torpaq sahәsinin icarәyә
verilmәsinә müsbәt rәy verilib. 2584 hektar
bәlәdiyyә torpaqlarından 1603 hektarı
müsabiqә vә ya hәrraclar vasitәsilә
icarәyә verilib. 

YENİ TAPŞIRIQLAR VERİLİB
Müşavirәnin sonunda komitә

sәdri Kәrәm Hәsәnov qarşıdakı
fәaliyyәtlә bağlı tapşırıqlarını sәslәndirib.

Qeyd edib ki, fәaliyyәt prosesinin şәffaflığı, vәtәndaş
mәmnunluğunun tәmin edilmәsi prosesindә operativ
fәaliyyәt göstәrilmәlidir. Müxtәlif profilli yerli vә xarici
investorların özәllәşdirmә prosesinә cәlb edilmәsi
mәqsәdilә özәllәşdirmәdә yeni yanaşmaların tәtbiqi
genişlәndirilmәlidir. Hәmçinin bildirib ki, daşınmaz
әmlakın qeydiyyatı tam elektronlaşdırılmalı, prosedurlar
daha da sadәlәşdirilmәlidir. Eyni zamanda torpaqların
idarә edilmәsindә Peyk Nәzarәt Sistemindәn istifadә
edilmәsi tәmin edilmәli, torpaqların elektron uçotunun
yekunlaşdığı rayonlar üzrә torpaq idarәçiliyi tәhlil
olunmalı vә yeni yanaşmalara dair tәkliflәr
hazırlanmalıdır.

Müşavirәdә Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
әmlak idarәçiliyindә qarşıdakı dövr üçün hәdәflәrini
açıqlayıb. Bunlar: 
✔Əmlakın qeydiyyatında vәtәndaşın xidmәt

mәkanında deyil, xidmәtin vәtәndaşın yanında
olması;

✔Özәllәşdirmәnin tam elektronlaşması vә şәffaflıq;
✔Dövlәt әmlakının idarә edilmәsindә beynәlxalq

standartlara әsaslanan korporativ idarәetmә
prinsiplәrinin tәtbiqi;

✔Torpaqların elektron kadastr uçotunun yaradılması
vә sistemli idarә edilmәsi;

✔Torpaqlardan sәmәrәli istifadә edilmәsindә Peyk
nәzarәt sisteminin tәtbiqi;

✔Bütün xidmәtlәrin vahid Metamәlumat sisteminә
inteqrasiyasının tәmin edilmәsi;

✔Müasir kadr potensialı ilә çevik idarәetmә.
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Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (ƏMDK) vә
Dövlәt Şәhәrsalma vә Arxitektura Komitәsi (DŞAK)
şәhәrsalma, şәhәr planlaşdırılması vә yer quruluşu işlәri
sahәsindә әmәkdaşlığa başlayır. Fins.az xәbәr verir ki, bu
mәqsәdlә 16 may tarixindә iki qurum arasında birgә
әmәkdaşlığa dair memorandum imzalanıb.

ƏMDK-nin İnformasiya Texnologiyaları vә
Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә keçirilәn görüşdә
әvvәlcә iştirakçılara daşınmaz әmlak vә torpaq
idarәçiliyi sahәsindәki yeniliklәr, daşınmaz әmlakın
qeydiyyatı prosesi vә yeni yaradılmış müasir ünvan
reyestri barәdә mәlumat verilib. Bu sistemlәrin vahid
mәrkәzdәn idarә edilmәsi vә çalışması imkanları, tәtbiq
edilәn yeniliklәr nümayiş etdirilib.

Tәdbiri giriş sözü ilә açan ƏMDK sәdri Kәrәm
Hәsәnov bildirib ki, Azәrbaycanda daşınmaz әmlakın
mo dern vә çevik idarәetmә sistemi yaradılıb. Bunun
üçün Komitә tәrәfindәn çoxsaylı yeniliklәr tәtbiq edilir, o
cümlәdәn bu sahә tamamilә elektronlaşdırılıb, vahid
mәlumat bazaları yaradılıb vә әmlakın idarәçiliyindәn
on lar dan istifadә olunur. İndi komitә torpaqların mü kәm -
mәl elektron kadastr uçotu vә onlara nәzarәt sistemini
ya ra dır, bunun üçün Peyk nәzarәt sistemi qurulur. Bu
mә lumatlar vә göstәrilәn xidmәtlәr vahid mәkan mә lu -
mat ları sistemindә birlәşәcәk. Bütün bunlar özәl lәşdirmә
pro sesinin tam elektronlaşmәsina vә әmlakın qeydiyyatı
xid mәtlәrinin maksimum sadәlәşmәsinә imkan yarada-
caq.

Dövlәt Şәhәrsalma vә Arxitektura Komitәsi ilә
imzalanan memorandumun әhәmiyyәtinә toxunan sәdr
qeyd edib ki, bu sәnәd daşınmaz әmlakın kadastrı, xüsusi

(sahәvi) tәyinatlı geodeziya işlәrinin aparılması,
şәhәrsalmanın planlaşdırılması, o cümlәdәn birgә
layihәlәrin hәyata keçirilmәsi üçün imkanlar yaradır.
Memoranduma әsasәn hәr iki quruma aid mәlumatlar
vahid formata uyğunlaşdırılacaq. Dövlәt şәhәrsalma
kadastrı isә Azәrbaycan Respublikasının vahid dövlәt
kadastrı sisteminә inteqrasiya eilәcәk. 

Bundan başqa tәrәflәr öz sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә
torpaqların elektron kadastr uçotu sahәsindә, şәhәrsalma
sahәsindә infrastrukturun yaradılması vә inkişafı
istiqamәtindә birgә fәaliyyәtә başlayır. Yerquruluşu,
kadastr, geodeziya, şәhәrsalma vә arxitektura sahәsindә
beynәlxalq tәcrübә araşdırılacaq, elmi-texniki
nailiyyәtlәrin tәtbiqi genişlәnәcәk. Artıq bu işlәrin
reallaşdırılması üçün işçi qrupu da yaradılır. . 

DŞAK-nin sәdri Samir Nuriyev xidmәtlәr
sahәsindә innovativ layihәlәrin icrasında ƏMDK ilә
әmәkdaşlığın önәmini qeyd edәrәk bildirib ki, bu
әmәkdaşlıq görülәn işlәrin sәmәrәsini artıracaq.

Sonda Kәrәm Hәsәnov vә Samir Nuriyev iki qurum
arasında birgә әmәkdaşlığa dair memorandum
imzalayıblar. Memerandumda Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsi ilә Dövlәt Şәhәrsalma vә Arxitektura Komitәsi
arasında mümkün mәlumat bazalarının inteqrasiyasının
hәyata keçirilmәsi, qarşılıqlı tәcrübә mübadilәsinin
aparılması mәsәlәlәri әksini tapır. Hәmçinin sәnәddә
xidmәtlәrin keyfiyyәtinin, sәmәrәliliyinin artırılması
üçün tәrәflәrin hәyata keçirdiyi müxtәlif layihәlәr,
hәmçinin görülәn işlәr zamanı ixtisaslı kadrların cәlb
edilmәsi, hәr iki qurumdan toplanmış mәlumatların
müasir çağrışlara uyğun olaraq tәhlili qeyd edilib.

Ş"h"rsalmanın planlaşdırılmasında mühüm yenilik 

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si (éMDK) v" Dövl"t Ş"h"rsalma v"
Arxitektura Komit"si (DŞAK) "m"kdaşlığa başlayır 



Azәrbaycanda torpaqlara nәzarәt, torpaqlardan qa-
nunsuz istifadәyә qarşı mübarizә yeni sәviyyәyә keçib.
Ölkәdә ilk dәfә olaraq Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsi (ƏMDK) torpaqların sәmәrәli istifadәsindә
Peyk nәzarәt sisteminin yaradılmasına başlayıb. 

Komitәdәn verilәn mәlumata görә, bu mәqsәdlә bir
sıra qabaqcıl Avropa ölkәlәrinin tәcrübәsi araşdırılıb, ki -
fa yә t qәdәr tәcrübәyә malik Sloveniyadan olan mü tә xәs -
sis lәr işә cәlb edilib.

Mәqsәd torpaq idarәçiliyindә effektiv dövlәt nә za -
rә  ti nin hәyata keçirilmәsi, qeyri-qanuni tiklilәrin ün va nı -
na getmәdәn onların mәsafәdәn müәyyәnlәşdirilmәsi,
tor  paq ların kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәrindә baş
ver  miş dәyişikliklәrin müәyyәn edilmәsi, torpaq eh ti yat -
la rının mühafizә edilmәsidir.

Sistem hәr 5 gündәn bir bütün ölkә әrazisinin 10
metr miqyasda çәkilişini aparacaq. Bu sistem vasitәsi ilә
әl dә edilәcәk peyk mәlumatları torpaqlardan tә yina tın -
dan kәnar vә ya qeyri-sәmәrәli istifadә hallarını vaxtında
aş kar edib, daha operativ qaydada tәdbirlәr görmәyә
imkan verәcәkdir. Sistemin tәtbiqi torpaq sahәlәri
üzәrindә monitorinqin aparılmasını tәmin etmәklә, yeni
tikililәrin inşasının qanunvericilik çәrçivәsindә olub
olmadığını müәyyәnlәşdirәcәk.

Eyni zamanda vizual vә statistik analizlәr toplan-

maqla ölkәdә torpaq sahәlәri daha sistemli istifadә olu-
nacaq, torpaqların münbitliyi qorunacaq vә rahatlıqla
geobotanik tәdqiqatların aparılması mümkün olacaq.
Hәmçinin sistem vasitәsilә torpaqların mәhsuldarlığının
araşdırılması, quraqlıq sahәlәrinin kateqoriyalara
bölünmәsi vә rәqәmsal xәritәlәrinin tәrtibi işlәri dә
hәyata keçirilәcәkdir.

Artıq Peyk Nәzarәt Sisteminin yaradılması ilә bağlı
Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsindә operator qrupu
formalaşdırılır. Çәkiliş nәticәsindә әldә olunan
mәlumatlar avtomatik olaraq bu qrupa daxil olacaqdır.
Operator qrupu mәlumatlarda olan dәyişikliklәri manual
olaraq yoxladıqdan sonra komitәnin yanında fәaliyyәt
göstәrәn Torpaqların Dövlәt İdarәetmәsinin Tәşkili üzrә
Dövlәt Agentliyinә, әrazi idarәlәrinә göndәrәcәkdir.

Gәlәcәkdә sistemә yeni modulların әlavә edilәrәk
genişlәndirilәcәk. Bununla da hüquqi vә fiziki şәxslәr,
hәmçinin digәr dövlәt qurumları sistemin mәhsullarından
istifadә edәcәk. Yeri gәlmişkәn, Azәrbaycanda Peyk
Nәzarәt Sisteminin yaradılması üçün loveniyanın mәşhur
“Sinergise” şirkәtinin mütәxәssislәrinin tәcrübәsindәn
istifadә olunur. Nәzarәt sisteminin işi vә gәtirәcәyi fay-
dalarla bağlı şirkәtin rәhbәri  Grega Milcinskinin
«Daşınmaz әmlak»a müsahibәsini jurnalımızın elә bu
sayında oxuya bilәrsiniz. 

İcaz"siz tikilil"r" 
peykd"n n"zar"t 
5 GÜNDéN BİR ÇéKİLİŞ
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Torpaq idar"çiliyind" aliml"rin 
t"dqiqatlarından istifad" olunacaq

Azәrbaycan xalqının ümummilli lideri Heydәr
Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümü ilә bağlı 7
may tarixindә Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
(ƏMDK) vә Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının
(AMEA) tәşkilatçılığı ilә “Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә
torpaq idarәçiliyi: nailiyyәtlәr vә müasir çağırışlar”
mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilib. Tәdbirdә
AMEA-nın prezidenti akademik Akif Əlizadә, ƏMDK-
nin sәdri Kәrәm Hәsәnov, Milli Mәclisin Aqrar Siyasәt
Komitәsinin sәdri Eldar İbrahimov, elәcә dә
akademiklәr, akademiyanın elmi-tәdqiqat institutlarında,
universitetlәrin müvafiq kafedralarında çalışan alimlәr,
media nümayәndәlәri iştirak ediblәr.

Tәdbiri giriş sözü ilә açan AMEA-nın prezidenti,
akademik Akif Əlizadә müasir şәraitdә torpaq
idarәçiliyinin elmi әsaslarla tәşkilinin vacibliyini
vurğulayıb. Eyni zamanda, bildirib ki, Ulu öndәr Heydәr
Əliyevin әsasını qoyduğu torpaq islahatlarının әn
mühüm xüsusiyyәti onun ciddi elmi bazaya әsaslanması
vә bu sahәdә әn son elmi nailiyyәtlәrin, yeniliklәrin
geniş tәtbiqidir.

ƏMDK-nin sәdri Kәrәm Hәsәnov isә qeyd edib ki,
Ulu Öndәr Heydәr Əliyevin rәhbәrliyi ilә torpaqların
sәmәrәli istifadәsinә nәzarәt mexanizmlәri formalaşdı,
torpaq sahәlәrinin sәmәrәli idarә edilmәsi ilә bağlı
mәlumat bankının yaradılması üçün işlәr görüldü. Bu
gün Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin liderliyi ilә
torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә hәyata
keçirilәn siyasәt dә Heydәr Əliyev Torpaq Siyasәtinin
mәntiqi davamıdır.

Komitә sәdri bildirib ki, hazırda ƏMDK torpaq
ehtiyatlarının idarә edilmәsindә, onların mühafizәsindә,
kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәrinin artırılmasında el-
mi әsaslara istinad edir, kadastr uçot işlәrinin
aparılmasının gedişindә elmi texniki tәrәqqinin
nailiyyәtlәrinә olduqca geniş yer ayırır. Bu sahәdә
aparılan işlәrin texnoloji cәhәtdәn modernlәşdirilmәsinә

xüsusi önәm verir. 
Komitә sәdri ölkәdә ilk dәfә Torpaqların Elektron

kadastr Uçotu Sistemi vә torpaqların sәmәrәli
istifadәsindә Peyk Nәzarәt Sisteminin qurulması barәdә
mәlumat verdi. Bildirdi ki, әldә edilәn peyk mәlumatları
torpaqlardan tәyinatından kәnar vә ya qeyri-sәmәrәli
istifadә hallarını vaxtında aşkar edib, müvafiq tәdbirlәr
görmәyә imkan verәcәkdir.

Komitә sәdri Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu
Sisteminin formalaşması prosesindә qarşıya çıxan
mәsәlәlәrin hәll edilmәsindә AMEA-nın müvafiq elmi-
tәdqiqat institutlarının, gәnc alimlәrin fәal iştirakının
faydalı olacağını bildirdi. Elm adamlarının verәcәyi
tәkliflәr, aparacağı tәhlillәr kadastr uçotu işlәrinin daha
da sürәtlәnmәsinә, sәmәrәliliyin artmasına sәbәb olacaq.

Milli Mәclisin Aqrar siyasәt komitәsinin sәdri Eldar
İbrahimov Heydәr Əliyevin rәhbәrliyi vә qayğısı
sayәsindә Azәrbaycan Respublikasında uğurla hәyata
keçirilәn aqrar islahatlar vә onların mühüm tәrkib hissәsi
olan torpaq islahatlarından danışıb. Qeyd edib ki, bu
konfrans da torpaq idarәçiliyi sahәsindә yeni ideyaların,
müasir fikirlәrin meydana gәlmәsinә imkan verәcәk.

Daha sonra tәdbirdә tәqdimatlar vә çıxışlar olub.
Konfransda AMEA-nın hәqiqi üzvü, akademik Ramiz
Mәmmәdov, ƏMDK-nin Daşınmaz Əmlakın kadastrı vә
Ünvan Reyestri Xidmәtinin rәis müavini, professor
Ramiz Quliyev, coğrafiya elmlәri doktoru Zakir Eminov
vә digәr alimlәr torpaqların sәmәrәli istifadәsindә
aqroiqlim ehtiyatlarının vә relyefin nәzәrә alınmasının
zәruriliyi, Azәrbaycanda torpaq ehtiyatlarından
istifadәnin müasir vәziyyәti, ölkәdә aparılan torpaqların
elektron kadastr uçotu vә digәr mövzularda mәruzәlәr vә
tәqdimatlarla çıxış ediblәr. 

Konfransda torpaq idarәçiliyi vә kadastr sahәsindә
elmi-tәdqiqat işlәri aparan gәnc alimlәrin, doktorantların
vә magistrantların әn yaxşı elmi işi üzrә açıq müsabiqә
elan edilib. 
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Azәrbaycanda mayın 7-dә satışa çıxarılan, amma
tex niki nasazlıq üzündәn satışı baş tutmayan sosial ev lә -
rin satışı yenidәn tәşkil edilәcәk. Bu barәdә Mәnzil İnşa -
atı Dövlәt Agentliyi mәlumat yayıb.

Xatırladaq ki, mayın 7-dә Yasamal Yaşayış Kom -
pleksindә ilk 260 mәnzilin satışına başlanıb. Satışa
çıxarılan mәnzillәrin seçimi Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk
Texnologiyalar Nazirliyinin operatoru olduğu “Elektron
hökumәt” portalında (www.e-gov.az) yaradılan “Güzәştli
mәnzil” elektron sistemi vasitәsilә hәyata keçirilib.

Qeyd edәk ki, satışa qәdәr «Güzәştli mәnzil» sis te -
min dә 8900-dәn çox vәtәndaşa şәxsi elektron kabinet ve -
ri lib. Əhalinin sosial evlәrә marağının yüksәk olduğunu
vә satış zamanı sistemә giriş sayının böyük olacağını
nәzәrә alan Agentlik sistemin texniki imkanlarını artırıb. 

Belә ki, adi halda sistemә müraciәtlәrin sayı eyni
an da 1500-dәn çox olmasa da, şәxsi kabinet sayını vә
sis temin yüklәnmәsini nәzәrә alaraq «Elektron hö ku -
mәt» portalına eyni anda xidmәt üzrә daxilolmaların sayı
ön cәdәn 10 000-ә qәdәr artırılıb. 

Amma satışın elә ilk saatlarındaca vәtәndaşların sis -
te mә daxil olması kütlәvi şәkil alıb. «07 may 2018-ci il
ta ri xindә saat 11-50-yә qәdәr “Güzәştli mәnzil” sis te mi -
nә ümumi müraciәt 60184, eyni anda qeydә alınan qo -
şul  ma sayı isә 16 000-dәn çox olub. Buna görә dә portal
ar tıq yüklәnmәyә mәruz qalıb vә müraciәtlәrin eyni anda
qey dә alınmasında qısa müddәtli lәngimә yaranaraq na -
saz lıq baş verib. Bәzi vәtәndaşların elektron imzadan is -
ti fa dәdә texniki çәtinliklәrlә üzlәşmәsi nәticәsindә gü -
zәşt lә mәnzil әldә etmәk hüququ olan әksәr şәxslәrin sis -
te mә daxil olmasında problemlәr yaşanmışdır»-deyә

agent lik bildirib.
Eyni zamanda, “Güzәştli mәnzil” sistemindә qeydә

alın mış sәhvlәr nәticәsindә sistemә daxil ola bilәn vә tәn -
daş lardan 1963 nәfәrinә mәnzil seçimi ilә bağlı yanlış
bil dirişlәr göndәrilib. Hәmin şәxslәrdәn 260 nәfәri mәn -
zil seçimi әrizәsini imzalayıb tәsdiq edә bilsә dә, qalan
1703 nәfәr baş vermiş texniki problemlәr nәticәsindә bu
prosesi başa çatdıra bilmәyib. Bununla da, yaranan texni-
ki nasazlıqlar sәbәbindәn elektron imzalanma proseduru
vә mәnzil seçimi prosesinin ardıcıllığı pozulub. 

Baş vermiş texniki problemlәrin sәbәblәrinin
araşdırılması vә aradan qaldırılması üçün MİDA-da mü-
vafiq Komissiya yaradılıb vә elektron sistemlәri yoxla-
yaraq baş verәn nasazlıqlar haqqında әtraflı rәy vermәsi
üçün Xüsusi Dövlәt Mühafizә Xidmәtinin Xüsusi Rabitә
vә İnformasiya Tәhlükәsizliyi Dövlәt Agentliyinә
müraciәt olunub. 

Aparılan araşdırma vә tәqdim olunan rәylәrә әsasәn
mә lum olub ki, «Elektron hökumәt» portalının kütlәvi
tra fik axını qarşısında müvәqqәti әlçatmaz olması vә
«Gü zәştli mәnzil» sistemindә texniki sәhvlәrin möv cud -
lu ğu ilk satış zamanı sistemin istifadәçilәrinin mәnzil se -
çi mi imkanlarının qeyri-bәrabәr olmasına sәbәb olub.
Bun ları nәzәrә alaraq MİDA mayın 7-dә keçirilmiş mәn -
zil seçimi mәrhәlәsinin nәticәlәrinin lәğvini qәrara alıb. 

Agentliyin sәrәncamında olan mәnzillәrin güzәştli
sa  tışının әdalәtli, şәffaf vә bәrabәr şәraitdә keçirilmәsini
tә  min etmәk mәqsәdilә Yasamal Yaşayış Kompleksinin 1,
2, 3 vә 4 nömrәli binalarında yerlәşәn 260 mәnzilin se -
çimi yenidәn tәşkil olunacaqdır. Mәnzil seçiminin ye ni -
dәn tәşkil olunacağı tarix barәdә әlavә mәlumat ve ri lә cәk.

Sosial evl"r yenid"n satılacaq  

хябярляр
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«Torpaqdakı

d"yişikliyi 
bir neç" saata 
gör"c"yik» 

Az"rbaycanda ilk d"f" olaraq torpaqlara kosmosdan d"qiq n"zar"t edil"c"k.
Bunun üçün émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si (éMDK) torpaqların t"yinatı
üzr" istifad"sind" n"zar"t üçün Peyk N"zar"t Sisteminin yaradılmasına
start verib. Bu sistem torpaqların s"m"r"li idar" olunmasına,
mühafiz"sin", burada baş ver"n d"yişiklikl"ri izl"m"y", el"c" d" ünvana
getm"d"n qanunsuz tikilil"ri d"rhal aşkarlamağa imkan ver"c"k. 



№88 ’2018 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     13

Peyk Nәzarәt Sisteminin qurulması üçün Slo veni -
yanın mәşhur “Sinergise” şirkәtinin mütәxәssislәrinin
tәcrübәsindәn istifadә olunur. Bu günlәrdә layihәnin
gedişini izlәmәk mәqsәdilә Bakıda olan şirkәtin rәhbәri
Grega Milcinski yeni sistemin işi vә gәtirәcәyi faydalarla
bağlı  «Daşınmaz әmlak»ın suallarını cavablandırıb: 

- C"nab Milcinski, Az"rbaycana bud"f"ki
s"f"rinizin m"qs"di n"dir?  

- Son illәrdә Avropa agentliklәri yeni bir peyk
xidmәti yaradıblar. “Centinental 2” adlanan bu qurğu tor-
paq örtüklәrindә baş verәn dәyişikliklәri müşahidә
etmәyә imkan verir. Biz Azәrbaycanda bu sahәdә Əmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi ilә әmәkdaşlığa başladıq vә
çox innovativ bir sistem ortaya çıxarmağa nail olmuşuq.
Bu sistem bizә imkan verәcәk ki, Azәrbaycanda
müәyyәn zaman kәsiyindә torpaq örtüyünün, torpaq
sahәlәrindә vәziyyәtin necә dәyişdiyini müşahidә edәk.
Sәfәrimizin mәqsәdi dә işlәrin genişini izlәmәk,
mәslәhәtlәr vermәkdir. 

- Layih"y" n" vaxt başlanılıb v" onun h"d"fl"ri
n"dir? 

- Biz Peyk Nәzarәt Sisteminin qurulması layi hә -
si nә 2 ay  әvvәl başlamışıq. Layihә qarşıdakı 1 il әrzindә
dә davam edәcәk. Bu müddәtdә layihә Azәrbaycan
әrazisindә yeni tikililәrin aşkar olunmasına, hansısa bir
әrazilәrin necә dәyişdiyini vә ya necә mәhv olduğunu
görmәyә imkan yaradacaq. Bunun üşün bizim yeni bir
peyk yaratmağa ehtiyacımız yoxdur. Biz indiki
mәrhәlәdә Avropada
mövcud olan
peyklәrdәn istifadә edә -
rәk layihәyә baş laya -
cağıq. Layihәnin ikin ci
mәr hә lәsindә bu iş lәr
Azәrbaycanın öz peyki
olan “Azәrspace” va -
sitәsilә aparılacaq. Biz
“Azәrspace” pey kin dәn
istifadә ilә bağlı mü vafiq
qurumlarla mü zakirәlәrә
başlayacağıq. Çünki
nәzarәt zamanı әn yaxşı
nәticәni әldә etmәk üçün
daha çox peykdәn
istifadә olunması çox ef-
fektlidir.

- érazil"r" t"kc"
peykl"rd"n n"zar"t
olunacaq? 

- Xeyr, peyklәrdәn әlavә, lokal әrazilәri müşahdә
et mәk üçün dronlardan da istifadә olunması plan laş dı rı -
lır. Bu, daha kiçik әrazilәrdә gedәn mümkün dәyişiklilәri
izlәmәyә imkan verәcәk.

- Peyk n"zar"tinin iş mexanizmi nec" olacaq?
Qurğu vasit"sil" torpaqlara nec" n"zar"t
edil"c"k? 

- Torpaqların üzәrindәki dәyişikliklәri effektiv
izlәmәk üçün müәyyәn vaxt çәrçivәsi qoyulacaq. Belә
ki, peyk hәr 5 gündәn bir mövcud vәziyyәtin foto -
şәkillәrini çәkib bazaya ötürәcәk. Sistemdә bütün ölkә
әrazisinin 10 metr miqyasda çәkilişi aparılacaq. Sonra
suni intellekt mexanizmi tәtbiq etmәklә torpaq örtüyünün
qısa zamanda necә dәyişdiyini öyrәnmәk mümkün ola-
caq. Mәsәlәn, kәnd tәәsәrrüfatı tәyinatlı sa hә dә tikinti
işlәri apa rı lan da sistem bu mә lu matı fotolar vasitәsilә ba -
za ya ötürәcәk. Bun dan sonra ona uyğun tәd birlәr görmәk
asan la şa caq. Biz ƏMDK ilә bir gә, әsasәn bu para metr -
lәrdә  informa si yalar toplamağı nәzәrdә tuturuq. Ancaq
sistemin istifadә imkanları daha genişdir. Yәni qanunsuz
tikililәrlә yanaşı, digәr dәyi şik liklәr dә izlәnәcәk.
Mәsәlәn, Kәnd Tәsәr rü  fatı Nazirliyi bu sistemdә peyk
vastәsilә әldә edilәn mәlumatlardan istifadә edәrәk bitki
örtüyünün necә dәyişdiyini görә vә ona uyğun
tәdbirlәrini hәyata keçirә bilәcәk. Yeni sistem vasitәsilә
torpaqların mәhsuldarlığının araşdırılması, quraqlıq
sahәlәrinin kateqoriyalara bölünmәsi dә tәmin edilәcәk.
Peykdәn alınan informasiyalar әsasında rәqәmsal
xәritәlәrinin hazırlanması da mümkün olacaq. 
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- Az"rbaycandakı v"ziyy"tl" tanışsınızmı? Tor-
paq üz"rind"ki d"yişm"ni nec" görm"k olur? V"
peykl" izl"n"nd"n sonra bu sah"d" n" d" yiş" -
c"k? 

- Bizim artıq Azәrbaycanla bağlı mәlumatlarımız
vә burada iş tәcrübәmiz var. Çünki Əmlak Komitәsi ilә 4
ildir әmәkdaşlıq edirik. Biz onların sistemlәrini, data
bazalarını dәyişirik, tәkmilәşdiririk. Düşünürәm ki,
Azәrbaycanda hazırda heç kim aktiv şәkildә torpaqların
monitorinqini aparmaq imkanına malik deyil. Ona görә
dә Azәrbaycan әrazisindә torpaq örtüyün necә
dәyişdiyini dә çox az adam bilir. Bizim yeni layihәnin
әsas mәqsәdi ondan ibarәtdir ki, dәyişikliklәr operativ
formada  öyrәnilsin vә lazımi tәdbirlәr görülsün.

- Peyk N"zar"t Sisteminin m"lumatlarından
dig"r dövl"t orqanları da istifad" ed" bil"c"k? 

- Əlbәttә, bu mәlumatlardan başqa qurumlar da
istifadә edә bilәrlәr. Hәlәlik ancaq Əmlak Komitәsi ilә
әmәkdaşlıq edirik. Ancaq yәqin ki, Komitә digәr ins ti tut -
la rı, qurumları da bu layihәyә cәlb edәcәk. Peyk va si tә si -
lә torpaqlara nәzarәt digәr mәlumatları – zәl zә lә lә rin, tә -
bii fәlakәtlәrin vurduğu ziyanı, torpaqda gedәn keyfiyyәt
dәyişikliklәrini izlәmәyә imkan verir. İndi zәlzәlәni
öncәdәn xәbәr verәn metod yoxdur. Ancaq zәlzәlәdәn
sonra hansı spesifik әrazilәrin necә zәrәr çәkdiyini
görüntülәr vasitәsilә izlәmәk mümkün olacaq. 

- Bu layih" başa çatdıqdan sonra torpaqlara
tam n"zar"t etm"k mümkün olacaq. Bununla
hökum"t v" v"t"ndaşlar n" qazanacaq? 

- Sistem işә düşdükdәn sonra hökumәtin ölkә
әrazisindә torpaq örtüyündә gedәn proseslәr barәsindә
daha dәrin mәlumatı olacaq. Bilirsiniz, torpaqların moni-

torinqi bütün ölkәlәr üçün
problemli mәsәlәdir.
Çünki bütün sahәlәrә fizi-
ki olaraq nәzarәt etmәk
qeyri-müm kündür. İndi
Azәr bay can qanun veri ci -
liyindә dә mü әyyәn
qadağalar var. Ancaq bu
proqram imkan ya ra da -
caq ki, bu pro ses lәr av-
tomatik şәkildә idarә ol-
unsun.  Nәzәrә alsaq,
tәbii fәla kәt lәr baş
verdiyi zaman bu pro-
qram hadisәyә daha cәld

reaksiya vermәk imkanı yaradacaq. Bunun nәticәsindә
ağır duruma düşәn vәtәndaşlara daha tez yardım
edilәcәk. Digәr tәrәfdәn, bu, әtraf mühiti monitorinq
etmәk imkanı yaradır. Bununla da әtraf mühitin hansı
sәbәbdәn zәrәr çәkdiyini müәyyәn etmәk vә qarşısını al-
maq mümkündür. Nәticәdә vәtәndaşlar daha sağlam
әtraf mühitdә yaşamağa davam edәcәk. 

- ég"r peyk 5 günd"n bir informasiya verirs", de -
m"li t"bii f"lak"t bar"d" "n yaxşı halda 4 gün
sonra m"lumat "ld" ed"c"yik. Bel" halda ç"tin
v"ziyy"td" olan insanlara nec" köm"k olunacaq? 

- Mәhz belә hallara görә dә biz  müxtәlif peyk lәr -
dәn – hәm yerli, hәm dә Avropa mövcud olan peyklәrdәn
isti fadә etmәyә üstünlük veririk. Belә olduğu halda biz
tәbii fәlakәt haqqında datanı bir neçә saat әrzindә әldә
edә bilәcәyik. 

- B"s sizin ölk"nizd" - Sloveniyada bu sistem qu-
rulub? 

- Bizdә bu sistem hәlә ki, qurulmayıb, istifadә
edilmir. Ancaq Almaniya, Avstraliya,  Niderland, Bel çi -
ka, ABŞ-da uğurla istifadә olunur. Bu ölkәlәr layihәnin
müx tәlif mәrhәlәsindәdirlәr. Vә çox gözәl haldır ki,
Azәr baycan ancaq o ölkәlәri izlәmәklә mәşğul olmur,
hәm dә layihәyә öz tövhәlәrini verir. 

- Peyk N"zar"t sistemind"ki informasiyalar
hamıya açıq olur? M"s"l"n, Almaniyaya aid
olan m"lumatları biz ala bil"rikmi, v" ya "ksin"? 

- Almaniyada olan datalardan (mәlumatlardan)
di gәr dünya ölkәlәri, o cümlәdәn azәrbaycanlı hәm kar -
larımız da istidafә edә bilәr. Onlar açıq mәlumatlardır.
Azәr baycanın informasiyalarının açıq platformada ya yıl -
ma sına gәlicә, bu mәsәlә ƏMDK-nin qәrarına bağlıdır.
Mә lu matların mübadilәsi dә tәrәflәr arasında qarşılıqlı
razı laşmalardan asılıdır. 
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Dövl"t Fondu m"nzill"ri alıb kiray"y" ver"c"k 
Prezident İlham Əliyev "Azәr -

bay can Respublikası İpoteka vә
Kre dit Zәmanәt Fondunun fә aliy yә -
ti nin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә
әla vә tәdbirlәr haqqında" Fәrman
im za layıb. Fәrman ilә Fondun ni -
zam namәsinә әlavә edilәn ya rım -

bәn dә әsasәn, Fonda, yaşayış sa hә -
lә  ri ni almaq vә satmaq öhdәliyi ilә
ki  rayәyә vermәk vәzifәsi dә tap şırı -
lıb. Başqa sözlә, Fond mәnzillәri
ala caq vә kirayәyә verәcәkdir. Bir
şәrt lә ki, hәmin mәnzil sonda kirayә
gö türәnә satılacaqdır. Bunun üçün

me xanizm vә qaydalar hazır la na caq -
dır. Yeniliyin üstünlüyü, әhalinin bir
qru punun çoxsaylı sәnәd toplamaq-
dan vә gәlir tәlәblәrindәn azad ol -
ma sı ola bilәr. Bu barәdә daha әtraflı
«Da şınmaz әmlak»ın «Qanun veri ci -
lik» bölmәsindәn oxumaq olar. 

“Baku Pearl Residence”
Mәh  dud Mәsuliyyәtli Cә miy yәti
qa  nunsuz sahibkarlıqla mәşğul
ol  duğu üçün cәri mәlәnib. 

Şirkәt İnzibati Xәtalar Mә -
cәl  lәsinin 192.1-ci maddәsi ilә
itti ham edilib. Hәmin mad dә qey -
diy yatsız vә lisenziyasız fә aliyyәt
aparmaq, elәcә dә bu fә aliy yәt
nәticәsindә vәtәn daşlara, tәş ki lat -
la ra vә ya dövlәtә xeyli miq darda

zi yan vurulmasına aiddir. Xәtai
Ra  yon Mәhkәmәsinin 27 mart ta -
rixli qәrarı ilә “Baku Pe arl Re si -
den ce” sözügedәn mad dә ilә
tәqsirli bi linәrәk 20 min manat cә -
ri mә lәnib. Şirkәt qә rardan
apellyasiya şikayәti ver sә dә, Bakı
Apellyasiya Mәh kә mәsindә işә
baxılıb vә şikayәt tә min edil mә yib.
Ra yon Mәh kә mә sinin qәrarı dә -
yiş di ril mә dәn qüvvәdә sax lanılıb. 

Bakının bәzi hissәlәrindә
ey ni binada vә yaxud eyni kü çә -
dә yerlәşәn evlәrin qiymәtindә
kәs kin fәrq var. Rieltor Asif Yu -
su bov bildirib ki, “Tarqovı”da
yer lәşәn әmlakları buna aid et -
mәk olar. Belә ki, burada pәn cә -
rә si küçәyә baxan mәnzillә hә yә -
tә baxan mәnzil arasında qiy mәt -
lәr 2 dәfә fәrqlәnir: "Eyni bi na nın
digәr tәrәfindәdirsә, pәn cә rә
hәyәtә baxırsa mәnzilin qiy mәti

iki dәfә ucuz ola bilәr. Ba kıda
Nizami, Xәqani vә әsa sәn Zәrifә
Əliyeva küçәlәrindә be lә
әmlaklar var ki, amortizasi ya
müddәti onun gәlirliliyinә gö rә
yox, prestijinә görә he sab la nır.
Mәsәlәn, Zәrifә Əliyeva kü -
çәsindә 4 otaqlı mәnzilin qiy mә ti
500 min manatdır, yolun di gәr
tәrәfindә isә eyni köhnә bi nadakı
mәnzilin qiymәti 250 min
manatdır".

M"nzill"rin kiray"
haqqı aşağı düşüb

Azәrbaycanda mәnzillәrin kirayә
haq  qı 2018-ci ilin әvvәlindәn ilk dәfә ola -
 raq aprel ayı әrzindә aşağı düşüb. Bu ba -
 rә dә Dövlәt Sta tistika Komi tә sin dәn bil -
di ri lib. Aprel ayı әrzindә mәnzillәrin ki ra -
yә haq qında әvvәlki ayla müqa yisә dә cә -
mi 0,2% azal ma qeydә alı nıb.  Xa tır ladaq
ki, yanvarda mәn zil ki ra yә sindә 0,1% ba -
ha laşma olub, daha sonrakı iki ay da isә
qiymәt sa bit qalıb. Rәsmi statistikaya
әsa  sәn, ap rel dә mәnzillәrin orta aylıq ki -
rayә haqqı 95,2 manat tәşkil edib.

Bütün yeni 
binalarda uşaq 
bağçası olacaq

“Bölgәlәrdә bağçaların sayı azdır,
nә ti cәdә bә zi valideynlәr övladlarını
bağ  çaya qo ya bil mir lәr, mәk tәblәr isә
bağ çaya get mә diyinә görә, belә uşaq ları
I sin fә qәbul etmirlәr”. Bunu Milli Mәc -
lisin Elm vә tәh sil ko mi tә si nin ic la sında
komitә üzvü Göv hәr Bax şәli ye va deyib.

Komitә sәdri İsa Hәbib bәy li isә
qeyd edib ki, “Tәh sil haq qında” qanun
2009-cu il dә qәbul olu nar kәn ölkәdә
mәktәbәqәdәr tәh sil müәssisәlәrinin
şәbәkәsi zәif idi:

“Ona görә dә o zaman uşaq ların 1
ya şın dan mәk tә bә qә dәr tәhsil müәs si -
sәlәrinә cәlb edil mәsi müd dәasının qeyd
edil mәsi düzgün olmazdı. Am ma indi
şәbәkә ge niş lәnib. Mәk tәbә qә dәr tәhsil
mü әssisәlәrinin sayı artıb. Bun dan sonra
Bakıda ti ki lәn bü tün çox mәr tәbәli
binaların hamısının 1-ci mәr tәbәsindә
bağ ça olacaq”.

Tikinti şirk"ti c"rim"l"ndi

Bakının bu hiss"sind" eyni ev
dig"rind"n 250 min manat ucuzdu
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- R"na xanım, bilirik ki, ünvanların verilm"si sis -
temi d"yişir. Bu istiqam"td" görül"n işl"r n"
yerd"di? 

- “Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-
ci il 27 noyabr tarixli 27 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edil -
miş “Azәrbaycan Respublikasında ünvan reyestrinin
apa rıl ması vә daşınmaz әmlak obyektlәrinә ünvan ve ril -
mәsi Qaydaları”nda dәyişikliklәr edilmәsi barәdә” Azәr -
bay can Respublikası Prezidentinin 10 fevral 2012-ci il

ta rix li 590 nömrәli Fәrmanına әsasәn hәmin ildәn yeni
qay da lara uyğun olaraq ünvan tәyinetmә işlәrinә baş la nı -
lıb. Bu işlәrin görülmәsi iki mәrhәlәdә nәzәrdә tutu l muş -
dur. İlk mәrhәlәdә respublika üzrә şәhәr vә rayon mәr -
kәz lәrindә, qәsәbәlәrdә yeni qaydalarla ünvan tәyinetmә
işlәrinin görülmәsi nәzәrdә tutulmuşdu vә bu işin 53
faizi görülüb yekunlaşmışdır. İkinci mәrhәlәdә isә kәnd
inzibati әrazi vahidlәri üzrә yeni qaydalarla ünvan
tәyinetmә işlәrinin görülmәsi nәzәrdә tutulub.

“M"nzill"rin, obyektl"rin 
ünvanı yeni qaydada olacaq”

Bu ilin oktyabrında Daxili İşl"r Nazirliyi yeni n"sil ş"xsiyy"t v"siq"l"rinin
verilm"sin" başlayacaq. Bu zaman v"t"ndaşların ünvanları émlak
M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) hazırladığı yeni elektron Ünvan
Reyestri İnformasiya Sisteminin m"lumatları "sasında qeyd edil"c"k.
H"min tarix" q"d"r yeni sistemin qurulmasının tam başa çatdırılması
planlaşdırılır. B"s indi işl"r n" yerd"di? Yeni ünvanların veriım"sind"
hansı yenilikl"r "ld" edilib? Bu v" dig"r suallarımızı éMDK yanında
Daşınmaz émlakın Kadastrı v" Ünvan Reyestri Xidm"tinin (DéKÜRX)
Ünvan reyestri şöb"sinin müdiri R"na V"liyeva cavablandırıb: 



№88 ’2018 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     17

- Yeni elektron ünvan sistemi nec" qurulur?  

- Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemi mәr kәz lәş di -
ril miş ünvan mәlumat bazasının elektron idarә edilmәsini
tә min edәn avtomatlaşdırılmış informasiya sistemidir.
Burada daşınmaz әmlak obyektlәrinә ünvanların ve ril -
mә si, ünvan mәlumatlarının dәyişdirilmәsi, saxlanılması,
lәğv edilmәsi vә axtarışı, hәmçinin Ünvan Reyestri ilә
in teqrasiya olunan digәr dövlәt orqanlarının informasiya
sis temlәri vasitәsilә bu mәlumatlardan sәlahiyyәtlәri çәr -
çi vә sindә istifadәsi mümkündür. Sistemin  yaradılması,
sax lanılması vә tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı xәrclәrin ma -
liy yәlәşdirilmәsi dövlәt büdcәsinin vәsaitlәri hesabına
hә yata keçirilir. ÜRİS-in strukturu, onun idarә olun ma sı -
nın tәşkili qaydaları Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
tәrә findәn müәyyәn edilir. 

Ünvan Reyestrinin mәlumat bazasının idarә edil mә -
si ni, digәr dövlәt orqanlarının informasiya sistemlәri ilә
in teqrasiyasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә Azәrbaycan Res -
publikası Prezidentinin 1 noyabr 2013-cü il tarix-li 18
nömrәli Fәrmanı ilә «Azәrbaycan Respublikasında
Ünvan Reyestri-nin fәaliyyәtini tәmin edәn informasiya
sistemi haqqında Əsasnamә» tәsdiq edilmişdir.
Əsasnamәdә ÜRİS-in strukturu vә prinsiplәri, funk-
siyaları vә fәaliyyәtinin tәşkili kimi mәsәlәlәr öz hüquqi
hәllini tapır.

Çoxsaylı ünvan istifadәçilәrinin ünvan mәlumatları
ilә davamlı tәminatını tәşkil etmәk üçün Azәrbaycan
Respublikasının Nazirlәr Kabi-netinin 24 dekabr 2012-ci
il tarixli 318 nömrәli Qәrarı ilә «Ünvan reyestri ilә inte-
qrasiya olunacaq digәr dövlәt orqanlarının informasiya
sistemlәrinin dairәsi» müәyyәn edilmişdir.

Göründüyü kimi, ölkәmizdә dünya standartlarına
cavab verә bilәcәk ünvan reyestri informasiya sisteminin
yaradılması vә  onun fәaliyyәtinin tәmini üçün zәruri
hüquqi-normativ sәnәdlәr qәbul edilmişdir.

- Yeni yaradılan elektron sistem kiml"r üçün
açıqdır? 

- ÜRİS-ә inteqrasiya olunacaq dövlәt or qan la rı -
nın informasiya sistemlәrinin dairәsi müvafiq icra ha ki -
miy yәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.

ÜRİS açıqdır vә ÜRİS-dә saxlanılan mәlumatlar
ma raqlı şәxsin vә ya qanunvericiliyә uyğun verilmiş eti -
bar namә әsasında onu tәmsil edәn şәxsin sorğusu әsa sın -
da kağız vә ya elektron formada 2 (iki) iş günü әrzindә
ona verilir.

- Yeni ünvanlar nec" verilir? 

- Yeni ünvanvermә qaydalarına görә, ünvan obyekti
kimi daşınmaz әmlak obyektinin özü yox, onun girişlәri
nәzәrdә tutulur. Bu girişlәr isә tәyinatına uyğun olaraq 2

növә bölünür:
1) daşınmaz әmlak obyektinin (binanın, torpaq

sahәsinin) girişi; 
2) binadaxili obyektin - vahidin girişi (mәs.,

hündürmәrtәbәli çoxmәnzilli binada mәnzilin girişi).
Giriş ünvanı bina vә ya torpaq sahәsinin girişlәrinә

verilir. Bir neçә girişi olan bir bina vә ya torpaq sahәsi
obyektinә bir vә ya bir neçә giriş ünvanı verilә bilәr.
Vahidin ünvanı binadaxili ünvan obyektlәrinin ünvanıdır.
Vahidin ünvanı yalnız bir giriş ünvanı ilә bağlı ola bilәr. 

Azәrbaycanda yeni qaydalara uyğun aparı¬lan ün-
van işindә iki növ ünvan nömrәlәrindәn istifadә edilir:
sәrbәst ünvan nömrәsi vә birlәşmiş ünvan nömrәsi.
Sәrbәst ünvan nömrәsi yalnız natural әdәddәn ibarәt olan
ünvan nömrәsidir: 1, 2,... 110, 111 vә s. Birlәşmiş ünvan
nömrәsi isә rәqәmә әlavә edilmiş hәrfi dә özündә
cәmlәşdirәn ünvan nömrәsidir: 1A, 2B, 95C, 128M vә s.
Birlәşmiş nömrәlәr ünvan mәkanını, ünvanvermә
imkanlarını genişlәndirmәk mәqsәdi ilә tәtbiq edilir.

- B"s ünvanverm" işl"ri hansı s"viyy"l"rd"
aparılır? 

- Ünvanvermә işlәri әsasәn 2 sәviyyәdә aparılır: 
1.Sistematik (kütlәvi) ünvanvermә işi;  
2.Sporadik (fәrdi) müraciәtlәr әsasında aparılan

ünvanvermә işi.
Sistematik ünvanvermә işinin istehsalat prosesi

aşağıdakı mәrhә-lәlәrdәn ibarәtdir: 
• Hazırlıq işlәri; 
• Çöl işlәri; 
• Kameral işlәr; 
• Ünvan lövhәlәrinin istehsalına dair sifarişin

verilmәsi ilә bağlı hazırlıq işlәri;
• Ünvan lövhәlәrinin istehsalı üçün sifarişin

verilmәsi;
• Lövhәlәrin qәbulu vә quraşdırılması ilә bağlı işlәr; 
• Lövhәlәrin quraşdırılması işindәn sonrakı kameral

işlәr.
Sporadik ünvanvermә işinin icra mәrhәlәlәri aşa ğı -

da kılardır:
• Daşınmaz әmlak obyektinә ünvan verilmәsi üçün

onun mülkiyyәtçisi (sahibi) vә ya qanunvericiliyә uyğun
verilmiş etibarnamә әsasında onu tәmsil edәn şәxsin
әrizәsinin qәbulu;

• ÜRİS-ә daxil olmaqla kameral şәraitdә
ünvantәyinetmә işini icra et-mәk mümkündürsә, ünvan
nömrәsinin tәyini;

• Çöl müayinә işlәrinә zәrurәt yarandığı tәqdirdә:
a)kameral şәraitdә çöl ünvantәyinetmә işlәrinin
aparılması üçün hazırlıq işlәri (plan- kartoqrafik
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мцсащибя

materialların hazırlanması);b)yerdә (naturada) ünvan
nömrәsinin tәyini;

• Kameral şәraitdә ünvan mәlumatlarının ÜRİS-ә
işlәnmәsi;

• Sifarişçinin yeni tәyin edilmiş ünvan barәsindә
mәlumatlandırılması (kağız vә ya elektron formada);

• Ünvan lövhәsinin hazırlanması vә quraşdırılması.

- Adsız küç"l"rl" bağlı n" işl"r görülür? 

- Respublika üzrә şәhәr vә rayon mәrkәzlәri,
qәsәbәlәr, kәndlәr dә daxil olmaqla Əmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin mütәxәssislәri tәrәfindәn tәyin
edilmiş 25 mindәn artıq küçә vә prospektin müvafiq icra
hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn adlandırılmasına nail
olmuşuq. Bәzi dağlıq kәnd inzibati әrazi vahidlәrinin re-
lyefi, onların coğrafi yerlәşmәsi yeni ünvanvermә
tәlәblәrinә cavab vermәdiyindәn nәqliyyat infrastrukturu
obyektlәrinin formalaşdırılması işlәri hәlәlik hәyata
keçirilmәmişdir vә bu istiqamәtdә görülmәsi nәzәrdә tu-
tulur.

- Ünvan lövh"l"rinin quraşdırılması işl"ri nec"
gedir? 

Ünvan lövhәlәri, informasiya lövhәlәri, park infor-
masiya lövhәlәri, küçә istiqamәtlәri qurğuları birlikdә ün-

van avadanlıqlarını tәşkil edir. Ünvan reyestrinә daxil
edilәn vә ünvanın rekvizitlәri hesab edilәn küçә vә
prospektlәrin adlarını vә daşınmaz әmlak obyektlәrinin
nömrәlәrini әks etdirәn lövhәlәr Azәrbaycan
Respublikasının dövlәt büdcәsinin vәsaiti hesabına
Komitә tәrәfindәn elan edilmiş tenderdә qalib olmuş
şirkәt tәrәfindәn hazırlanır vә daşınmaz әmlak
obyektlәrindә quraşdırılır. Bu günә kimi Bakı şәhәri üzrә
340, Gәncә şәhәri üzrә 30, Mingәçevir şәhәri üzrә 6 küçә
vә prospektdә ünvan lövhәlәri quraşdırılıb. Bundan әlavә,
Bakı vә Gәncә şәhәrlәrindә bir sıra informasiya vә park
informasiya lövhәlәri, küçә istiqamәtlәri qurğuları
quraşdırılıb. Gәlәcәkdә ünvan lövhәlәrinin quraşdırılması
işlәrinin respublikanın bütün şәhәr vә rayonlarını әhatә
etmәklә davam etdirilmәsi nәzәrdә tutulur. 

- Küç"l"rd" neç" növ löhv"l"rd"n istifad" edilir? 

- Ünvan lövhәlәrinin 4 növü vardır:
1.Giriş nömrә nişanları – diametri 200 mm olan

dairәvi formada lövhәlәrdir.
2.Qarışıq nömrә nişanları – NİO-nun adı vә ünvan

nömrәsi göstәrilәn lövhәlәrdir.
3.İnterval nömrә nişanları – NİO-nun adı vә giriş

nömrәlәrinin intervalını göstәrәn lövhәlәrdir.
4.İstiqamәt nömrә nişanları – NİO-nun adı vә NİO-

nun istiqamәti göstәrilәn lövhәlәrdir.
Bunlardan başqa, informasiya lövhәlәri, park infor-

masiya lövhәlәri, küçә istiqamәtlәri qurğuları da
ünvan avadanlıqlarına aiddir.
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“Texniki nәzarәtin hәyata ke çi -
ril mә sinin tәlәb olunmadığı tikinti
ob yektlәrinin siyahısı”nda dә yişik -
lik  lәr edilib. Baş nazir Novruz Mәm   -
mә do vun imzaladığı qәrara әsasәn,
mül kiy yә tindә, icarәsindә vә ya isti -
fa dә sin dә olan torpaq sahәsindә
tәyinatı üz rә yerüstü mәrtәbәlәrinin
sayı 3-dәn, hündürlüyü 12 metrdәn
vә aşı rım larının uzunluğu 6 metrdәn
çox ol ma yan fәrdi yaşayış evlәrinin
tikintisi ilә bağlı mәlumatlandırma
ic ra atı hәyata keçirilir. Belә evlәrin
ti kin tisi üçün tikinti layihәsinin
yalnız zir zәmilәrin, mәrtәbәlәrin,
dam ör tüklәrinin planlarından,
kәsiklәrdәn vә fasadlardan ibarәt
memarlıq-planlaşdırma vә tikinti
әrazisinin baş planı bölmәlәrinin
hazırlanması tәlәb olunacaq.

Qәrara әsasәn, bu siyahı yalnız

icra hakimiyyәti orqanlarının nor-
mativ hüquqi aktlarının hazırlanması
vә qәbul edilmәsi qaydası haqqında
әsas namә ilә dәyişilә bilәr.

Hәmçinin, müfәssәl plan ol ma -
dı ğı vә ya onun müddәti bitdiyi hal-
larda tikintiyә icazә verilmәsi vә ya
mә lumatlandırma icraatı mәqsәdlәri

üçün tikinti layihәlәrinin onların hә -
yata keçirilәcәklәri әrazinin plan -
laşdırılması sәnәdlәrinә (baş plan-
lara vә ya ümumi planlara), habelә
mü  fәssәl planın hazırlanması za -
manı nәzәrә alınan tәlәblәrә uy ğun -
lu ğunun müәyyәnlәşdirilmәsi qay -
da la rın da da dәyişiklik edilib.

«Torpaq icar"si
haqqında» qanuna
d"yişiklik edilib

«Torpaq icarәsi haqqında» qanuna dә yi -
şiklik edilib. Dәyişiklik dövlәt mülkiyyәtindә
olan kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlardan da-
ha sәmәrәli istifadәni, bu torpaqların icarәyә
verilmәsindә mövcud problemlәrin hәlli, elәcә
dә kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalının
artırılmasını nәzәrdә tutur.

Yeni layihә hәmin torpaqların icarәyә ve -
ril mәsinin xüsusiyyәtlәrini tәnzimlәyәcәk. 

Qanun layihәsindә dövlәt mülkiyyәtindә
olan kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqları ica rә -
yә götürmәk istәyәn şәxsin müvafiq icra
hakimi yyәti orqanına müraciәti, әrizәyә әlavә
olunan sәnәdlәrin siyahısı, müraciәtә ba xıl ma -
sı qaydası, torpaq sahәsinin ayrılması mәq sә -
dә uyğun hesab edildikdә, onun razılıq alın -
ması üçün aiddiyyatı müvafiq icra ha ki miy -
 yәti orqanına göndәrilmәsi, bu orqanın ra zı lı -
ğının verilmәsi, yaxud razılıq veril mә sin dәn
imtinası, razılıq verildikdә icarә mü qa vi lә sinin
bağlanması ilә bağlı mәsәlәlәr tәnzimlәnib.

Bakının daşınmaz "mlak 
bazarında bahalaşma var

2018-ci ilin aprelindә Ba -
kı da daşınmaz әmlak ba za rın -
da qiymәtlәr mart ayı ilә mü -
qa yisәdә 2,49 faiz artıb. "MBA
Group" konsaltinq şirkәtinin
baş direktoru, daşınmaz әmlak
sa hә sindә ekspert Nüsrәt İb ra -
hi movun sözlәrinә görә, aprel
ayı әrzindә qiymәt artımı ba za -
rın demәk olar ki, bütün seq -
ment lәrini әhatә edib:

“İlkin mәnzil bazarında
qiy mәtlәr 3,98 faiz, tәkrar
mәn zil bazarında 3,44 faiz, tor-
paq bazarında 1,06 faiz, mәnzil
kirayәsi bazarında 0,39 faiz,
kom mersiya obyektlәri ba za -
rın da 4,44 faiz artıb. Ay әr zin -
dә yalnız kommersiya ob yekt -
lә rinin icarәsindә 0,39 faiz
azal ma qeydә alınıb”.

N.İbrahimov qeyd edib
ki, ötәn ilin aprel ayı ilә mü qa -

yi sәdә daşınmaz әmlak ba za -
rın da qiymәtlәr 0,87 faiz aza -
lıb. Onun sözlәrinә görә, azal -
ma әsasәn kommersiya ob -
yektlәri bazarında qiy mәt lә rin
ucuzlaşması ilә әlaqәdardır: 

“Ötәn ilin aprel ayı ilә
mü qayisәdә ikinci mәnzil ba -
za rında qiymәtlәr 2,28 faiz,
kom mersiya obyektlәri ba za -
rın da 10,88 faiz azalıb. Eynilә
ilkin mәnzil bazarında 0,27
faiz, torpaq bazarında 7,01
faiz, mәnzil kirayәsi bazarında
2,43 faiz artım müşahidә olu -
nub. Kommersiya ob yekt lә ri -
nin icarәsi bazarında qiymәtlәr
dәyişmәz qalıb”.

Ekspert son olaraq bil di -
rib ki, bazar sabitlәşmә ten den -
si yası nümayiş etdirir vә ilin
so nu nadәk bazarda altı faizlik
ar tım gözlәnilir.

Tikinti qaydalarında d"yişiklik var  QéRAR

хябярляр
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юзялляшдирмя

Eyni zamanda investisiya müsabiqәlәri vasitәsi ilә
özәllәşdirilәn müәssisәlәr, әsasәn, ölkә iqtisadiyyatı üçün
prioritet sayılan sahәlәri әhatә edir. Hazırda kәnd
tәsәrrüfatı, turizm, sәnaye vә maşınqayırma sahәlәrindә
özәllәşdirilәn bir sıra müәssisәlәrdә investisiya
qoyuluşları uğurla davam etdirilir.

Onlardan biri dә “Ağdaş-Pambıq” ASC-dir. "Ağdaş
Pambıq" ASC-nin nizamnamә kapitalı 2 149 280 manat,
buraxılmış sәhmlәrin sayı 1 074 640 sәhmdir. 

Şirkәtin  sәhmlәrinin 30%-lik hissәsini  2015-ci ildә
Türkiyә investisiyalı “Novanord Agroprom” MMC
şirkәti alıb. “Ağdaş-Pambıq” ASC-nin rәhbәri Neşet
Özcan “Daşınmaz әmlak”a açıqlamasında bildirib ki,
ötәn müddәtdә zavodun inkişaf etdirilmәsinә 1 miyon
manatdan artıq investisiya yatırılıb. Proses bu gün dә
davam etdirilir. Hәmin vәsaitlәrin bir hissәsi  şirkәtin
әrazisindәki binaların abadlıq işlәrinә, yeni

avadanlıqların alınmasına sәrf edilib: 
“Zavodu işә salmaq üçün pambıq emalında istifadә

edilәn  әsas sistem maşınları gәtirildi. Bu, gündәlik
pambıq qәbulunun hәcmini artıqmağa imkan verir. İndi
burada gündәlik 1000 ton pambıq qәbul etmәk
mümkündür. Fermerlәr nә qәdәr verәrlәrsә, biz hamısını
qәbul edәcәyik”. 

Qeyd edәk ki, investisiya müsabiqәsi vasitәsilә
özәllәşdirildikdәn sonra “Novanord Agroprom” MMC
şirkәti zavodun inzibati binasnı, pambığın kompleks
emalı sexini vә pambıq preslәmә sexini tәmir edib.
Pambığın kompleks emalı sexinә Türkiyәdәn ümumi
dәyәri 510 min 953 manat (311 min 500 ABŞ dolları)
mәblәğindә emal avadanlığı alınıb quraşdırılıb. Eyni za-
manda tәrәzi otağı tәmir edilib, bir әdәd yeni tәrәzi alınıb. 

Bundan әlavә, müәssisәnin әsas yola baxan hasarı
vә dәmir darvazaları müasir üslubda tәmir edilәrәk üzlük

Pambığın qiym"ti bahalaşır 
ZAVODUN GÜCÜ ARTIRILIB

Az"rbaycanda istehsal mü"ssis"l"rinin investisiya mü sa bi q" l" ri il" öz"l l"ş -
di ril m" si prioritet hesab edilir. Çünki bu zaman potensial iddiaçılar konkret
inves ti si ya proqramları v" biznes-planlarla çıxış edirl"r. Dövl"t orqanlarının
nü ma y"n d" l" ri d" h"min t"klifl"ri birlikd" d"y"rl"ndir"r"k q"rar verirl"r. 
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daşla örtülüb, gözәtçi otağı vә yardımçı otaq tam tәmir
edilib, içәrisinә kondisioner quraşdırılıb vә televizor
qoyulub. Zavodun әrazisi dә abadlaşdırılıb, infrastruktur
tәminatı tәkmillәşdirilib vә tam mühafizәsi tәmin olu -
nub.  

İnvestisiya qoyuluşundan sonra “Ağdaş-Pambıq”
ASC-dә 20 nәfәrә yaxın vәtәndaş üçün yeni iş yeri
yaradılıb. Eyni zamanda investor “İnvestisiya tәşviqi
sәnәdi”ni әldә etdikdәn sonra bir sıra vergi vә gömrük
güzәştlәrindәn faydalanıb.

N.Özcanın sözlәrinә görә, indi zavod sentyabrda
pambıq mövsümünün başlanmasına hazırlaşır: “Əsas
işimiz yığılan pambığı fermerlәrdәn qәbul etmәk olacaq.
Ötәn il pambığın 1 tonu 550 manata qәbul edilib. Bu il
dә qiymәtlәrin 550-600 manat arasında olacağını proq -
noz edirik. Ancaq onlar da başqa zavodlarla müqavilә
bağladıqları üçün pambığı bizә vermәyәcәklәri
gözlәnilәndir”. 

Şirkәt rәhbәri bildirib ki, müәssisә hazırda pambıq
әkmәyә yararlı olan torpaq әldә etmәyә çalışır: «Bununla
bağlı hökumәtin müfaviq strukturları ilә danışıqlar
aparılır. Bu gün bizim 1000 hektar әrazidә pambıq әkib
becәrmәk imkanımız vardır. Əgәr torpaq verilsә, әkinә
başlayarıq». 

Şirkәt rәhbәri bildirir ki, Ağdaşda İcra Hakimiyyәti
zavod üçün әrazi ayırıb, amma orada yararlı torpaq
olmayıb: «Xeyli vәsait xәrclәyib әrazini tәmizlәdik, an-
caq cәmi 80 hektara yaxın yer әldә edә bildik. O da
pambıq әkini üçün yararsızdır. Hәm dә yaxınlıqda su
xәtlәri yoxdur. Belә torpaqda pambıq әkmәk 5 dәfә baha
başa gәlәcәk».

Zavod hәlәlik ancaq pambıq emalı ilә mәşğul ola-
caq. Emal edilәn mәhsulları isә xaricә satmaq
planlaşdırılır. Pambıq dünya bazarına çıxarılarkәn günün
qiymәtlәri ilә satılacaq. Əldә edilәn vәsaitlәr isә
Azәrbaycana qayıdacaq. 

Yeri gәlmişkәn, 2018-ci ilin aprel ayında pambıq
Azәrbaycandan xaricә ixrac üçün әn çox sifariş daxil
olan mallar arasında olub. Tәkcә apreldә ölkәdәn xaricә
7 milyon dollarlıq pambıq lifi ixrac edilib. 

Yanvar-ayprel aylarında isә pambıq ipliyinin ixracı
ötәn ilin eyni dövrünә nisbәtәn 37,4%  artaraq 20,2 mil -
yon dollara çatıb. Ötәn illә müqayisәdә pambıq lifinin

dünya bazarında qiymәti dә artıb. Belә ki, ötәn ilin
aprelindә pambıq lifinin bir tonu 1920 dollara satılırdısa,
bu il hәmin qiymәt 2030 dollara yüksәlib. 

N.Özcan gәlәcәk planlarından da danışıb:
“Gәlәcәkdә Azәrbaycanda iplik fabriki dә aça bilәrik.
Bunun üçün potensial mövcuddur. Özümüz pambıq әkә
bilsәk, hәmin fabriki dә xammalla tәmin edә bilәrik”. 

Onu da deyәk  ki, “Ağdaş-Pambıq” ASC-nin in-
vestisiya proqramına uyğun olaraq ilkin mәrhәlәdә 400
hektar әrazidә pambıq әkilmәsi, gәlәcәkdә isә pambıq
әkininin 10 min hektar sahәni әhatә etmәsi planlaşdırılır.
Pambıq әkilmiş sahәlәrә yeni texnologiyaların tәtbiqi
sayәsindә hәr hektara düşәn mәhsuldarlığın 35-40
sentnerә çatdırılması nәzәrdә tutulur. 

Əldә olunan mәhsulun 50%-dәn çiyid, 37%-dәn
mahlıc, 13%-dәn isә ciddi iqtisadi әhәmiyyәti olmayan
saman alınması gözlәnilir. İstehsal olunan mәhsulun bir
hissәsinin daxili bazarda satılması, bir hissәsinin isә
Türkiyәyә vә digәr xarici ölkәlәrә ixrac edilmәsi nәzәrdә
tutulur.

Xatırladaq ki, “Ağdaş-Pambıq” ASC 2015-ci ilin
dekabrında keçirilәn investisiya müsabiqәsindә
özәllәşdirilib. Bu zaman şirkәtin sәhmlәrin 322 711
әdәdi (30,03%)  645 422 manata satılıb. Müqavilәyә
әsasәn, dövlәt büdcәsinә 120 min manat ödәniş edilib.
Müqavilә üzrә nәzәrdә tutulan investisiyaların mәblәği
isә 650 min manat olub. 

Son olaraq qeyd edәk ki, 2018-ci ilin aprelindә
dünya bazarında pambığın 1 tonunun qiymәti 1620 dol-
lara yüksәlib. Ötәn ilin müfaviq dövründә isә bu qiymәt
1570 dollar olub.  

Dövlәt Gömrük Komitәsinin hesabatına görә,  bu
ilin ilk 4 ayında Azәrbaycan pambıq lifi vә iplik
satışından 27,2 milyon dollar qazanıb. Xaricә 7 milyon
dollarlıq pambıq iplik, 20,2 milyon dollar dәyәrindә
pambıq lifi ixrac edilib. Gәlirlәr tәkcә  pambıq ixracının
hәcminin artması ilә deyil, hәm dә qiymәtlәrin
bahalaşmasına görә artıb.

Başqa sözlә, hәm ölkәdә sahibkarlar vә pambıq
istehsalçılarına yaradılan şәrait, hәm dә dünya
bazarındakı konyuktura pambıq istehsalçıları üçün
olduqca әlverişlidir. Bu sahәnin tәmsilçilәri yaranmış
vәziyyәtdәn maksimum istifadә edә bilәrlәr. 
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- V"fadar mü"llim, indi Az"rbaycanda çoxsaylı
"mlak satışı saytları var. İnternetd" h"r ad dım -
da alqı-satqı elanları il" rastlaşırıq. Bel" bir
vaxt da "mlak almaq üçün rieltora müraci"t
ed"n var? 

- Əlbәttә var. Əvvәla ona görә ki, rieltorların xid mә -
tindәn istifadә etmәyәnlәr fırıldaqçılara rast gәlә bilәrlәr.
Biz minlәrlә belә halların şahidi olmuşuq. Mәsәlәn, olur
ki, adam hansısa evdә kirayәdә qalır, amma hamıya deyir
ki, ev mәnimdi vә satıram. Alıcı da gәlib ucuz qiymәtә

«Alqı-satqı üçün "n etibarlı
üsul rieltorla işl"m"kdir»

Az"rbaycanda danışmaz "mlak bazarı inkişaf etdikc", bu sah"d"
"m"liyyatların sayı artdıqca, daha keyfiyy"tli v" t"hlük"siz
xidm"tl"r" d" maraq yüks"lir. émlakın qeydiyyatı il" yanaşı, alıcı v"
satıcılarla kontakt da etibarlı olmalıdır v" buna rieltorlar
cavabdehdirl"r. Rieltor f"aliyy"ti, bu sah"d"ki probleml"r v" onların
h"lli yolları il" bağlı «Daşınmaz émlak»ın suallarına Az"rbaycan
Rieltorlar Assosiasiyasının r"hb"ri V"fadar Axundov  cavab verir:   
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әmlak görüb, tez beh verir. Hәmin şәxs isә bu yolla 10-
15 nәfәrdәn beh alır vә sonra qaçıb gizlәnir. Bu hәlә bir
misaldır. Bәzәn evin sәnәdlәrindә problemlәr olur. Ancaq
rieltorlar bu barәdә mәlumatlı olurlar. Mәsәlәn bilirlәr ki,
bu binada bir mәnzl 3-4 nәfәrә satılıb. Ona görә hәmin
mәnzillәri alıcılara tәklif etmirlәr. Hәm dә rieltorlar
bazardakı real qiymәtlәri bildiklәrinә görә, alıcılara
yardımçı olurlar. 

- Y"ni rieltorlar alıcıları aldanmaqdan qoruyur -
lar? 

- Tәbii ki. Doğrudur, elә rieltorlar var ki, özlәri alı cı -
la rı aldadır. Ancaq bundan da sığortalanmaq müm kün -
dür. Vәtәndaşlar gәrәk tanınmış rieltor şirkәtlәrinә mü ra -
ci әt etsinlәr vә müqavilә bağlasınlar. Bu zaman bütün
mә suliyyәt hәmin şirkәtin üzәrindә olur.  Rieltor şirkәti
dә bir evin alqı-satqısına görә öz reputasiyanını
korlamaq da maraqlı deyil. Şirkәtә müraciәt edәndә ilkin
mü qavilә, beh müqavilәsi  bağlanır. Bütün proseslәr sә -
nәd lәşdirilir. Sabah bir peoblem çıxanda onu sübut etmәk
müm kün olur.

-İndi ev almaq üçün rieltorlara müraci"tl"r n"
q"d"rdir? 

-Hazırda müracәtlәr azalıb. Əvvәlki vaxtlarla
müqayisәdә müraciәtlәr 70%ә- yaxın azalıb. Bunlar
әsasәn  ev almağa mәcbur olanlar, baha әmlakını satıb
nisbәtәn ucuz ev almaq istәyәnlәrdir. Müaciәt edәnlәrin
bir hissәsi ipoteka krediti ilә әmlak almaq istәyәn
vәtәndaşlardır. 

- Müraci"tl"r niy" bu q"d"r azalıb? 

- Ümumiyәtlә, ev  alanların sayında da azalma var.
Əvvәllәr, Rusiya, Ukraynada vә digәr ölkәlәrdә yaşayan
azәrbaycanlılar burada mәnzil vә obyekt almaq üçün
müraciәtlәr edirdiәr. İndi hәmin aktivlik yoxdur. Yerli
alıcıların da sayında azalma var. İnvestorların әksәriyyәti
kifayәt qәdәr әmlaklara sahib olublar. Elә adam var ki,
bir binada 10-15 mәnzil alıb. Amma onlardan tam
istifadә edә bilmir, hazırki qiymәtlәrlә satmaq da sәrfәli
olmadığından satmırlar. 

- B"s müşt"ri qıtlığı olduğu bir vaxtda rieltorlar
nec" işl"yib qazanırlar? 

- Rieltorların bir hissәsi kirayә bazarının hesabına
işlәyir.  Əvvәllәr paytaxtda pilot layihәlәr yox idi. Hәr
hansı binanı vә ya yaşayış massivini sökәndә orada
yaşayanlara yeni mәnzil almaları üçün pul ödәnilirdi.
Bunlar bizim potensial müştәrilәrimiz idi, rieltorlara
müraciәt edib әmlak alırdılar. İndi isә pilot layihәlәrdә
sakinlәri müvәqqәti olaraq kirayә mәnzillәrә köçürüb

sonradan öz binalarına qaytarırlar. Ona görә dә ev alanlar
yox, kirayәdә qalanların sayı artıb. Rieltorlar da kirayә
mәnzilәrin axtarışı ilә mәşğul olurlar. Yәni, indi әsas
gәlir buradan formalaşır. Amma bu, mәsәlәn, 2 il әvvәlki
kimi deyil. Əvvәl hәr hansı rieltor ayda 700-1000 manat
qazanırdısa, indi bu rәqәm 250-300 manata düşüb. 

- Kiray" evl"r" t"l"batın artması kiray"
haqlarını da d"yişibmi? 

- Xeyr, kirayә qiymәtlәrindә artım yoxdur. Əksinә,
obyektlәrin icarә haqları  da tәqribәn 50-60% ucuzlaşıb.
Bu hәm onlara tәlәbatın bir qәdәr azalması, hәm dә
obyektlәrin sayının çoxalması ilә әlaqәdardır. 

- Bel" bir v"ziyy"td" rieltorların işini artırmaq,
g"lirl"rini artırmaq üçün Assosiasiya kimi n"
t"dbir görürsüz? 

- Fikrimizcә, vәziyyәti dәyişmәk üçün ilk növbәdә
Azәrbaycana xarici investorları cәlb etmәk lazımdır. 

- Xarici investorlar bizim bazara maraq
göst"rirl"r?  

- Bәzi müraciәtlәr var, onların bir hissәsi
Azәrbaycana turist kimi gәlәn xarici vәtәndaşlardan olur.
Onlar obyekt vә evlәrlә, xüsusilә dә hotellәrlә
maraqlanır, onların hәm kirayәsi, hәm dә alışına maraq
göstәrirlәr. Çünki son vaxtlar әrәb turistlәrinin
Azәrbaycana axını başlayıb, әrәb investorları da istәyir
ki, öz yolladıqları turistlәri öz hotellәrindә yerlәşdirsinlәr,
öz mәtbәxlәrini tәqdim etsinlәr. Əsas müraciәtlәr
әrәblәrdәn gәlir, ancaq hәlәki әmlak alan olmayıb. 

- Hotell"rin qiym"tl"ri n" q"d"rdir? 

- Qiymәtlәr yerindәn vә tutumundan asılı olaraq
dәyişir, 1,5 milyon dollardan başlayır, 15-20 milyon dol-
lara satılan hotellәr dә var. 

- B"s yerli alıcıları c"lb etm"k üçün n" etm"k
fikrind"siniz? 

- Bundan әlavә, yeni bir proqram üzәrindә işlәyirik.
İstәyirik,  ipoteka ilә satılan evlәri, krediti verәn bankları
vә qiymәtlәndirmә şirkәtlәrini vahid platformada
birlәşdirәk. Tәcrübәli rieltor şirkәtlәrini dә bu layihәyә
cәlb edәcәyik. Hәmin rieltorlar daha dәqiq informasiyanı
o saytdan ala blәcәklәr. Orada şişirdilmiş qiymәtlәr,
sәnәdlәri ipoteka kreditinә yaramayan әmlaklar olmaya-
caq. Yalnız sәnәdlәri qaydasında olan vә qiymәti bazara
uyğun olan  әmlaklar toplanacaq. Sayt hәmin әmlakların
tapılmasında әhaliyә kömәk göstәrәcәk. Eyni zamanda
banklara potensial müştәri bazası rolunu oynayacaq.
Hazırda sayt hazırlanmaqdadır. 
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- Bu platformanın faydası n" olacaq? 

- İndi ipoteka ilә ev almaq istәyәnlәr evin
sәnәdlәrini banka tәqdim edir. Bank da onu
qiymәtlәndirmә şirkәtinә göndәrir. Qiymәtlәndirmә
şirkәti bәzәn düzgün qiymәtlәndirmir vә ya sәnәdlәrindә
hansısa problemlәr çıxır. Ancaq hәmin sayt yaranandan
sonra bütün bunlar bir mәrkәzdә cәmlәnәcәk.
Platformada alıcı ipoteka üçün hansısa banka müraciәt
edәndә ona ev axtarmaq lazım olmayacaq. Hәmin sayta
girәcәk, orada qiymәtlәndirmә şirkәti hәmin әmlakın
bazar qiymәtini dә qoyacaq, bank da  mәhz bu evә ipote-
ka krediti ayıra bilәcәyini tәsdiq edәcәk. Bunlar hәm
alıcı üçün, hәm dә banklar üçün rahat olacaq.

- V"fadar mü"llim, b"s xarici ölk"l"rd" rieltorlar
hansı ş"raitd" işl"yirl"r? Onlara t"l"bat hansı
s"viyy"d"dir? 

- Açığını deyim, bizim әhali xaricdәki kimi
tәcrübәli  rieltorlarla işlәmәyә hәlә hazır deyil. Mәsәlәn,
biz neçә illәrdir әmlak satan vәtәndaşlarla rieltor arasında
eksküliziv müqavilәlәrin bağlanmasını tәklif edirik. Bu
müqavilәni bağlayan şirkәt vә ya şәxs yalnız bir rieltorla
işlәmәyә üstünlük verir, yәni bu şirkәtin vә ya şәxsin
әmlakını yalnız müqavilә bağladığı rieltor satır. Bizdә isә
әhali eyni zamanda onlarla rieltora elan verir. Hansında
alındı, onun gәtirdiyi müştәriyә dә әmlakını satır.  Bu za-
man evә tanımadığınız, müxtәlif düşüncәli vә tәrbiyәli
insanlar  gәlir. Bu da başqa problemlәr gәtirir. Ancaq bir
rieltorla işlәyәndә artıq belә hallar olmur. Olsa da rieltor
mәsuliyyәt daşıyır. Müqavilә bağladıqda isә hәmin riel-
tor әmlakın marketinq işlәrini dә normal sәviyyәdә
aparır. Bilir ki, әlindә 15-20 әdәd mәnzil var vә hәmin
mәnzillәrin satışı üzәrindә işlәmәyә başlayır. Ancaq çox
adam özü elan verir. Alıcı kimi evinә gәlәn adamları da
tanımır. Yeri gәlsә onların arasında oğrular, cinayәtkarlar
da ola bilәr. Bәzi ev sahiblәrinә müştәrilәr zәng edәndә,
onlar hәtta hansı tarixdә evdә olub-olmayacaqlarını, vә
digәr şәxsi mәlumatlarını da bildirilәr. Bu da oğrular
üçün bir siqnaldır. Rieltorla eksküziv müqavilә
bağlayanda isә hәmin şirkәt o әmlakın tәhlükәsizliyinә
vә ora gәlәn adamların kimliyinә tam mәsuliyyәt daşıyır.
Alıcı qismindә gedәn adamları da müqavilә әsasında
aparıb göstәrir. Müqavilәdә onları evinә aparılan insanlar
qeydiyyata düşür, әn azı telefon nömrәlәri qeyd edilir. Bu
da gәlәcәkdә hansa problemin araşdırılmasına imkan
verir. 

- Bu vacib m"s"l"dir, bizd" bel" bir t"crüb"
varmı? 

- Əlbәttә, tәhlükәsizlik çox önәmlidir. Müәyyәn in-

sanlar var ki, eksklüziv müqavilә bağlayırlar. Ancaq sayı
çox azdır. 

- B"s "mlak satanlar niy" bel" üsuldan qaçırlar? 

- Baxın, eksklüziv müqavilә bağlanması o demәkdir
ki, binadakı bütün mәnzillәri yalnız rieltor satmalıdır.
Bәzi şirkәtlәr, tutaq ki, tikinti şirkәti isә, istәyir ki, әmlakı
özü satsın. Çünki bizdә mәnzillәrin heç dә hamısı pulla
satılmır, bәzilәri barter edilir vә ya yaxın adamlara
qiymәtdә böyük endirimlәr edilir. Eksklüziv müqavilә
olanda isә bina sahibi bunları edә bilmәyәcәk. Çünki
bütün mәnzillәri rieltor şirkәti satmalıdır, hәr mәnzilә
görә dә rieltor şirkәtinә faiz ödәnmәlidir. Belә olan halda
rieltor şirkәtlәri pul xәrclәyib hәmin mәnzillәrin
reklamını da tәşkil edirlәr. Amma şirkәtlәr belә
müqavilәlәrә getmәdiklәrinә görә, rieltorlar üçün dә
binanı reklam etmәk sәrfәli deyil. Rieltorlara sәrf elәmir
ki, hәmin layihәni reklam elәsin, әhali isә özü getsin öz
ayağı ilә çıxsın hәmin binaya. 

- B"s Az"rbaycanlı rieltorlar xaricd" "mlak satışı
il" m"şğul olurlar? 

- Bәli, xaricdә әmlak satan rieltorlarımız çoxdur,
onlar әsasәn, Gürcüstan, Rusiya, Ukrayna vә Türkiyәdә
işlәyirlәr. Avropadan da tәkliflәr var. Onlar gәlib burda
sәrgilәr keçirirlәr. Rusiyada olan rieltorlar gәlib burda
Avropada olan әmlakları Azәrbaycan vәtәndaşlarına
tәqdim edirlәr. Bizim rieltorlar hәlә hәmin sәviyyәyә
gәlib çatmayıblar ki, özlәri Azәrbaycanda olan hansısa
layihәnin xaricdә marketinqini qursunlar, onların satışı
ilә mәşğul olsunlar. Bayaqkı mövzuya qayıdaq, indi
bizdә bina tikәn şirkәtlәrin heç biri hәr hansı rieltor
şirkәti ilә işlәmir. Ancaq özlәri komendant vasitәsilә vә
ya reklam yolu ilә müştәri tapıb mәnzillәri satırlar. An -
caq Rusiya, Ukrayna vә digәr ölkәlәrdә isә satışla ayrıca
şirkәt mәşğul olur. Hәtta tikinti şirkәtinә yaxınlaşanda
onlar bildirilәr ki, bizdә satışla mәşğul olan şirkәt var,
gedin onlara müraciәt edin. 

- Xaricd"n "mlak alan Az"rbaycan v"t"ndaşları
nec", çoxdur? 

- Xaricdә әmlak almaq üçün müraciәtlәr  hәddәn
artıq çoxdur. Ötәn il Türkiyәdә 3 min azәrbaycanlı әmlak
alıb. Ancaq onların çoxu birbaşa özlәri gedib alanlardır.
Azәrbaycanda xaricdә әmlak alqı-satqısı ilә mәşğul olan
şirkәtlәrlә әlaqәlәri olan yüksәk sәviyyәli konsaltinq vә
satış şirkәtlәri hәddәn artıq azdır. Çox hallarda
vәtәndaşlar özlәri gedib Avropada vә ya Türkiyәdә riel-
tor şirkәtlәrini axtarıb tapırlar, ya da tikinti şirkәtinin
özünә birbaşa müraciәt edib mәnzil alırlar..
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- Az"rbaycan v"t"ndaşı xaricd" "mlak almaq
üçün yerli rieltor şirk"tin" müraci"t ed"rk"n n"
qazanır? 

- Azәrbaycanda olan şirkәtlәr xaricdә әmlak tәklif
edirlәrsә, demәli,  hәmin şirkәtlәrlә müqavilәlәri
mövcuddur. Mәsәlәn, “New Europa” şirkәti Türkiyәdә
bir neçә şirkәtlә müqavilә bağlayıb. Onun әsasında biz
alıcıdan 1 manat da pul almırıq. 

Əgәr vәtәndaş bizim tәklif etdiyimiz mәnzili
Türkiyәdә alırsa, hәtta onun bütün tur xәrclәrini –gediş-
gәliş, qalmaq, yemәk xәrclәri şirkәt tәrәfindәn ödәnilir.
Başqa bir üstünlük odur ki, ortaya hansısa problem çıxsa,
buna şirkәt mәsuliyyәt daşıyacaq. Əgәr vәtәndaşı
Türkiyәdә aldatsalar, hәmin şәxs  gәlib Azәrbaycanda
әmlak aldığı şirkәtin qapısını döyüb haqqını tәlәb edә
bilәcәk. Biz burada onlara әmlakların yerlәşmәsindәn
asılı olaraq qiymәtlәri, tikinti şirkәtlәrinin sәnәdlәrini
tәdqim edirik. Mәsәlәn, Tükiyәdә köhnә tikililәrdә bir
çox xidmәtlәr – fitness, türk hamamı, hovuz yoxdur.
Ancaq yeni binalarda bunlar hamısı var vә evlәr tam
tәmirli satılır. Orada tәmirsiz evlәr satışa çıxarılmır. Biz
әsasәn Alaniya hissәsindә satışlarla mәşğul oluruq.
Orada mәnzillәrin kvadratmetri  1000 avrodan başlayır. 

- Başqa hansı ölk"l"rl" işl"yirsiz? 

- Vәtәndaşlarımız Rusiya vә Gürcüstanda da aktiv
şәkildә әmlak alırlar. Sәbәbi odur ki, valyuta ilә
götürәndә әmlakların qiymәti elә Azәrbaycan
qiymәtlәrinә yaxındır. Son 3 ildә azәrbaycanlıların
Gürcüstanın әmlak bazarına marağı artıb. Amma
qiymәtlәr dә dәyişir, 2-3 il öncә Azәrbaycanda  bir
mәnzili satanda Gürcüstanda 2-3 mәnzil almaq olurdu.
Ona görә dә axın daha çox idi. İndi isә bizdә dollar
bahalaşdığına görә, bu nisbәt dә 1-in 1-ә dәyişib.
Gürcüstanda obyektlәr, hotellәr almaq üçün müraciәtlәr
var.  Xarici ölkәlәrdәn dә bizә müraciәtlәr var. Onlar
Gürcüstanda evlәrin, hotellәrin tikilmәsi üçün paket
sәnәd әldә etmәk istәyirlәr. Bizim orada bir çox
şirkәtlәrlә müqavilәlәrimiz var. Onun әsasında alıcılara
xidmәt göstәririk. Satış da normaldır. 

- Sizc", rieltor şirk"tl"rinin xidm"t s"viyy"sini
yüks"ltm"k üçün n" iş görülm"lidir? 

- Son illәr Azәrbaycanda әmlak sәrgilәri keçirilir.
İlk növbәdә, onların sayını çoxaltmaq lazımdır.  Xarici
әmlak şirkәtlәri hәr dәfә gәlәndә yerli şirkәtlәrlә әlaqә
qurmağa çalışır, öz ölkәlәrinә dәvәt edirlәr, müzakirәlәr
aparırlar. Bundan başqa, rieltorlar sosial şәbәkәlәrdә ak-
tivliyi artırmalıdırlar, mәsәlәn, Türkiyә rieltorları sosial
şәbәkәlәrdә çox fәaldır vә orada marketinq aparırlar.
Elәcә dә, türk rieltorlar müştәriyә çox hörmәtlә yanaşır,

hәtta restorana dәvәt edir, onların bütün suallarına әtraflı
cavab verirlәr. Hәr şey müştәrinin razı qalmasına
hesablanıb. Bunu görәn alıcı hәmin rieltordan ev almasa
ondan utanır. Düşünür ki,  bu mәnә görә bu qәdәr әziyyәt
çәkib, gәrәk әvәzindә nәsә alım. 

- B"s bizim rieltorlar onların t"crüb"sini
öyr"nm"y" maraq göst"rirl"r?

- Assosiasiya әvvәllәr bir neçә nәfәri tәcrübә
keçmәk üçün Türkiyәyә göndәrib. Bundan әlavә, biz
Türkiyәdәn mütәxәssislәr dәvәt edirik. Onlar burada riel-
tor kursları keçiblәr, diplomlar tәqdim etmişik.  Yerli
ekspertlәr dә dәvәt edirdik. Ancaq indi Assosiasiyanın o
qәdәr dә vәsaiti yoxdur deyә bu işlәr dayanıb. Yaxın
gәlәcәkdә bәrpa etmәk istәyirik. 

- Assosiasiyanın n" q"d"r üzvü var? 

- Üzvlәrinizin  sayı 100-dәn çoxdur. Onlardan 30-a
yaxını hüquqi şәxslәrdir, 90 nәfәrdәn artıq isә fiziki
şәxslәr tәşkil edir. Beynәlxalq tәşkilatlarla da
әlaqәlәrimiz var. 

- Assosiasiyaya üzvlük rietorlara hansı
üstünlükl"ri verir? 

- Bu quruma üzv olmadıqda әsasәn fәrdi qaydada
işlәyәn rieltorlar çox әziyyәt çәkirlәr. Çünki onlar br qay-
da olaraq  müqavilәsiz işlәyirlәr. Ona görә dә sonda ya
alıcı, ya da satıcı tәrәfindәn aldadılırlar, pullarını ala
bilmirlәr. Bu da ciddi problemlәr yaradır. Müqavilә
olmadıqda mәhkәmәyә müraciәt etmәk üçün әsas da ol-
mur. Belәcә onlar xeyli vәsait itirirlәr. Assosiasiya olaraq
biz rieltor üçün hәm alıcı ilә, hәm dә satıcı ilә bağlanacaq
müqavilә formaları hazırlayıb tәqdim edirik. Onlarla
ilkin müqavilәlәr bağlanmalıdır. Çünki rieltor kimisә o
insanın evinә aparırsa, әlindә sәnәdi olmalıdır. Ancaq
satıcıların çoxu müqavilә ilә işlәmәk istәmir, bunun
әhәmiyyәtini anlamırlar. 

- Rieltorların "h"miyy"tini artırmaq üçün sizc"
n" etm"k lazımdır? 

- Əvvәllәr istәnilәn şәxs rieltorluqla mәşğul ola
bilmirdi. Bunun üçün sertifikat tәlәb olunurdu. Fikrimcә,
hәmin qayda bәrpa olunmalıdır. Bundan başqa, bir çox
ölkәlәrdә belә tәlәb var ki, kimsә әmlak alırsa, bu mütlәq
hansısa rieltorun iştirakı ilә baş vermәlidir. Belә olan hal-
da rieltorlar da vergilәrdәn qaça bilmirlәr. Bu mәsәlәni
qanunla da tәnzimlәmәk olar. Mәsәlәn, zonalara görә
müәyyәn bir mәblәğ müәyyәn etmәk olar ki, alıcı vә ya
satıcı alqı-satqı  zamanı mütlәq rieltor xidmәtindәn
istifadә etmәlidir.  Belә olarsa, bütün rieltorlar, alıcılar vә
satıcılar işә daha mәsuliyyәtlә yanaşarlar. 
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2018-ci ilin ilk rübündә
5000-ә yaxın dövlәt müәssisә vә
tәşkilatlarından illik üsusi he sa -
bat lar elektron qaydada qәbul
edi lib vә sahәlәr üzrә tәhlillәr a -
pa rı lıb.

Bu barәdә Əmlak Mә sә lә lә ri
Dövlәt Komitәsindә (ƏMDK)
2018-ci ilin yanvar-mart ayları
әrzindә görülmüş işlәr vә qar şıda
duran vәzifәlәrә dair geniş mü şa -
vi rәdә mәlumat verilib. 

Müşavirәdә bildirilib ki,
döv lәt mülkiyyәtindә olan, özәl -
lәş dirilmәsi nәzәrdә tutulmuş
qey ri-profil müәssisә vә ob yekt -
lәrin in ven tarlaşdırılmasının vә
qiy mәt lәn dirilmәsinin hәyata
keçirilmәsi istiqamәtindә işlәr
davam etdi ri lib.

Cari ilin ilk üç ayında “Sum -
 qa yıt Superfosfat” vә “Mu  ğan su -

ti kinti” ASC-lәrin sәhmlәrinin sa -
tı şı üzrә investisiya müsabiqәlәri
elan olunub, hәr iki müәssisә üzrә
müsabiqәlәr baş tutub. Ümu mi -
lik dә müәssisәlәrә 65 mln. manat
mәb lәğindә investisiya qoyuluşu
plan laşdırılır.

İnvestisiya müsabiqәlәri va -
si tә silә bu günәdәk özәl lәş di ril -
miş müәssisәlәr üzrә dövlәt büd -
cәsinә 67 mln. manat vәsaitin da -
xil olması tәmin edilib, 1,1 mil-
yard ABŞ dolları hәcmindә
inves tisiya qoyuluşları hәyata
keçirilib, 17 min 257 yeni iş yeri
ya radılıb. İn ves tisiya mü sa bi -
qәlәri vasitәsilә özәl lәşdirilmәsi
nәzәrdә tutulan sә naye, sәhiyyә,
xidmәt, turizm kimi sahәlәri
әhatә edәn 10 mü әs si sә haqqında
bütün mәlumatlar “Özәl lәşdirmә
portalı”nda yer lәş di rilib.

Milli Mәclisin Aqrar siyasәt
ko mitәsinin sәdri Eldar İbrahimov
be cәrilmәyәn kәnd tәsәrrüfatı tor -
paq larının sahiblәrindәn alınacağı
ba rәdә yayılan xәbәrә münasibәt
bil dirib. E. İbrahimov deyib ki, be -
cә rilmәyәn kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı
tor paq vәtәndaşlardan alınır vә bu,
Tor paq Mәcәllәsindә, torpaqla bağlı
qa nunvericilkdә әksini tapıb.

Aqrar siyasәt komitәsinin sәdri
qeyd edib ki, dövlәt başçısı bununla
bağ lı Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Ko -
mitәsinә (ƏMDK) dә tapşırıq verib:
“Ha rada istifadә olunmayan kәnd
tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaq varsa,
ƏMDK bunun sәbәbini araş dır ma lı -
dır. Torpaq hәmin şәxsdәn alınıb
baş qasına verilmәlidir ki, tәyinatına
uy ğun istifadә edilsin. Kәnd tә sәr rü -

fatı tәyinatlı torpaq әkilәrәk mәhsul
is tehsal olunması vә xalqımızın әr -
zaq tәhlükәsizliyinin tәmin olunması
üçündür”. E. İbrahimov  deyib ki,
әv vәlki qay daya әsasәn, kәnd tә sәr -
rü fatı tә yi natlı torpaqlar 3 il әrzindә
be cә ril mәdikdә onların sahibi olan
şәxsdәn alın ması nәzәrdә tutulurdu:

«Ancaq Na zirlәr Kabinetinin qәrarı
ilә bu müd dәt 2 il olub. Əgәr kәnd
tә  sәr rü fatı tәyinatlı torpaq 2 il әr -
zindә becә rilmirsә, Əmlak Mә sә lә -
lәri Dövlәt Ko mitәsi bunun sәbәbini
ara ş dı ra caq, hәmin şәxsin torpağı
becәrmәk im kanı yoxdursa, o torpaq
alınaraq baş qasına verilәcәk».

Öz"ll"şdiril"n mü"ssis"l"rd" 
17 min iş yeri yaradılıb

«Bec"rilm"y"n torpaqların geri alınması
qanunvericilkd" "ksini tapıb»

Neft Fondu 
yataqxanalara 
pul yatıracaq

Azәrbaycan Dövlәt Neft Fon du
(SOFAZ) ofis kimi әnә nә vi daşınmaz
әm lak növlәrinә in ves tisiyaları da yan dır -
mağı vә tәlә bә evlәri, tibb mü әs si sә lәri
ki mi alternativ daşınmaz növ lә ri nin
payını artırmağı planlaşdırır.

Fonddan verilәn mәlumata görә,
2015-ci ildәn başlayaraq Fond öz diq qә -
ti ni xarici daşın maz әmlak fonduna kapi-
tal qo yu luşuna yönәldib: “Al ter nativ da -
şın maz әmlak növ lә ri nә böyük tәlәbat
var vә bu әmlak resessiya dövrlәrindә
da ha dayanıqlıdır. SOFAZ-ın planlarına
ob yektlәrin dәyәri vә icarә faizlәrinin ar -
tı rılması mәqsәdilә bir başa cari in ves -
tisiyaların aktiv idarә olunması daxildir”.

Bundan başqa qeyd olunub ki,
Fond tәrәfindәn birbaşa investisiyalar
şәk lindә yeni da şın maz әmlak ob yekt lә -
ri nin alın ması yaxın gәlәcәkdә nә zәr dә
tu tulmur.
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İlkin araşdırmalar göstәrir ki, son 2 ildә Qubada
evlәrin vә torpaqların qiymәtindә qәyişiklik olmayıb.
Sәbәbi tәlәbatın böyük olmamasıdır. Bahalaşma әsasәn
turizm üçün nәzәrdә tutulan torpaqlar vә kirayә evlәrdә
müşahidә edilir. Son 1 ayda Qubada kirayә evlәrin gün-
lük qiymәti  10%-ә qәdәr bahalaşıb. Rayonda әmlak
xidmәti göstәrәn rieltor Elnur Ağayev “Daşınmaz
әmlak”a bildirib ki, bahalaşma daha çox Qәçrәş
zonasında müşahidә edilir: «Turizm mövsümü başladığı
üçün ev sahiblәri günlük evlәrin qiymәtlәrini tәxminәn
10% qaldırıb». Kirayә qiymәtinin artması әn çox mini-
mal şәraiti  olan evlәrdә müşahidә edilir. Hazırda onların
günü 70-80 manatdan başlayır. 

Rieltorun sözlәrinә görә, gündәlik evlәr әsasәn
turistlәrin daha çox üz tutduğu Xınalıq, Qәlәduz  vә
Qәçrәş zonalarında verilir. Qışda bu evlәrin günlük
kirayәsi 40-60 manat olur. Bunlar yataq otaqları, mәtbәx,
ev vә mәtbәx әşyaları, kommunal infrastrukturu
olanlardır. Bәzilәrindә internet dә var, amma internetin
olması qiymәtә tәsir etmir. 

Daha yaxşı tәmiri vә hәyatyanı sahәsi olan evlәr isә
günü 100-120 manatdan kirayәyә verilir. Belә evlәrin
hәyәtindә әylәncә vasitәlәri vә piknik zonası da olur.
İstirahәt zonalarına yaxın әrazilәrdә isә 3 otaqlı evlәrin
gündәlik kirayәsi  160 manata,  4 otaqlı 190 manatadır.

Belә evlәrdә 6 nәfәrәdәk turist, hәtta 2 ailә dә qala bilәr.  

ÇOX QALAN AZ ÖDéYİR
Qubada kәnd evlәri ilә yanaşı geniş vә lüks şәraiti

olan villalar da kirayәlәmәk mümkündür. Onların
gündәlik kirayә haqqı 150 manatdan başlayaraq 400-500
manata qәdәr artır. Mәsәlәn, 2 sot torpağı olan villalar
140-150 min manata satılır.  Torpağı 5-6 sot olanda isә
qiymәt 200 min manata qalxır. Villaları әsasәn Bakıdan
gәlәn vәtәndaşlar alır. 

Hәmin evlәrdә çoxsaylı otaqlar, bәzi otaqlarda
ayrıca hamam olur, cakuzi, hovuz quraşdırılır. Ev bütün
mәişәt әşyaları ilә tәchiz edilir, mansardda oyun
qurğuları, televizorlar vә istirahәt üçün digәr şәraitlәr
olur.

Villalar mәnzәrәsinin gözәlliyi, yerlәşdiyi mәkanın
tәbiәtә daha yaxn olması ilә fәrqlәnir. Burada hәyәtdә
manqal, samovar, әylәncә mәkanları  olur. Bәzi villalarda
hәyәtdә hovuz da olur, onlar günlük 550-600 manata ver-
ilir.

Onu da deyәk ki, turistlәrin qaldığı müddәt artdıqca
gündәlik qiymәt azalır.  Evi 10-15 günlük vә ya 1 aylıq
kirayәlәmәk istәyәnlәrә 10-20% endirim edilir. 

Qubanın mәrkәzindә isә günlük evlәrә tәlәbat yox-
dur, burada evlәr aylıq kirayә verilir. Əmlak satışı ilә

QUBADA ÄMLAK

Quba ölk"nin artıq inkişaf etmiş turizm zonası
olduğundan onun "mlak bazarı da dig"r "razil"rd"n h"m
qiym"tin", h"m d" "mlakların çeşidin" gör" f"rql"nir. 

Turizm, alma bağları
vä känd evläri



mәşğul olanlar deyir ki, belә evlәrin kirayә haqqı
dәyişmәyib. Mәrkәzdә evlәrin aylıq kirayәsi 100-150
manatdan başlayır. Bunlar әsasәn 3 otaqlı (Qubada evlәr
3 otaqdan başlayır) orta tәmirli, tәchizatı zәif olan
evlәrdir. Ən bahalı evlәr isә 500 manata kirayә verilir.
Onların otaqları çox, yaxşı tәmirli vә hәyәtyanı sahәsi
daha geniş olur. 

EV SATIŞLARINDA KéSKİN FéRQLéR 
Əsas turizm zonası olan Qәçrәşdә satılan evlәr dә

bahadır. Rieltor Veysәl Mәlikov deyib ki, bu әrazidә
villaların  qiymәti 150 min manatdan 1,5 milyon manata
qәdәr dәyişir.  Evlәr isә  70-100 min manatdır. Hәyәtyanı
sahәsi çox olan evlәrin qiymәti daha yüksәk olur. 

Qubadakı xüsusi evlәrdә qiymәtlәr dәyişmәsә dә bi-
na evlәrinin qiymәti qalxıb. Ən çox tәlәbat olan köhnә
binalardakı  1 otaqlılardır. Bu sәbәbdәn onların qiymәti
dә bahadır - orta  tәmirli evlәr 20 min manat.  2 otaqlılar
30-40 min manata,  3 otaqlılar isә  45 min manata satılır.
Yeni binalarda isә evlәr kvadratmetrlә satılır - 1 m2-i
500-600 manata. Kәndlәrdә isә evlәrin qiymәti rayon
mәrkәzinә yaxınlıqdan asılı olaraq  40-70 min manat
arasında dәyişir. 

Evlәrin qiymәtinә hәyәtyanı sahәnin ölçüsü dә tәsir
edir. Hәyәt 3 sotdan yuxarı olanda, torpağın qiymәti
ayrıca hesablanaraq evin qiymәtinә әlavә olunur.

TORPAQLAR DA BAHALAŞDI
Qubada evlәr kimi torpaqlar da tәyinatından asılı

olaraq 4 qrupa bölünür: - hәyәtyanı torpaq sahәlәri, turizm
tәyinatlı torpaqlar, sahibkarlıq üçün vә kәnd tәsәrrüfatı
tәyinatlı torpaqlar.  Onlardan 2-sindә kәskin bahalaşma
müşahidә edilir. V.Mәlikovun sözlәrinә görә, hәyәtyanı
torpaqların qiymәti son 2 ildә dәyişmәyib. Qubanın
mәrkәzindә vә Qәçrәş yolu adlanan әrazidә belә torpağın
1 sotu 5 min manata satılır. Yoldan uzaqlaşdıqca qiymәt
azalır, bir qәdәr kәnarda torpaqları 2,5-3,5 min manata da
almaq mümkündür.  Turizm obyektlәrindәn uzaqda isә
torpaqlar 2 min manata satılır. 

V.Mәlikov deyib ki, son 2 ildә turizmә yararlı
torpaqların qiymәti 1 sot üçün  1000 manat bahalaşıb.
Turizm zonalarında - Qәçrәş, Qәlәdüzdә qiymәtlәr daha
yüksәkdir. Qәçrәşdә turizm tәyinatlı torpaqların әn
ucuzunun 1 sotu 3 min manatdan başlayıb 8 min
manatadәk yüksәlir. 

Qubada kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlar da
bahalaşıb. Hazırda bu әrazidә 1 -3 hektar torpaq sahәsi
tapmaq mümkün deyil. Torpaq almaq istәyәnlәr 30-50 ha,
hәtta 100 ha ölçülü әrazilәr ala bilәrlәr. V.Mәlikov bildirir
ki, 2 il әvvәl hektarı 7 min manata olan yer indi 10 min
manata satılır. Mәsәlәn, Atüz istiqamәtindә, Xaçmaz
yolu, Bakı yolu adlanan әrazilәrdә qiymәtlәr belәdir. 

QUBADA éN BAHA BAĞ HANSIDIR?  
Qubada sahibkarlar üşün maraqlı әmlaklardan biri

dә meyvә bağlarıdır. Burada qiymәtlәr meyvәnin nö -
vündәn vә bağın mәhsuldarlığından asılı olaraq dәyişir.
Mәsәlәn, gilas bağları qiymәtinә görә alma bağlarından
xeyli bahadır. Regionda geniş yayılan alma bağlarının 1
hektari 25-30 min manata satıldığı halda, gilas bağında
qiymәt  40 min manatdan başlayır vә 60-70 min manata
yüksәlә bilir. 

Gilas bağının bahalığı ona әlavә pul xәrclәmәyә,
әziyyәt çәkmәyә ehtiyac olmaması ilә bağlıdır. Hazır
ağaclar mövsümdә bar verir, onu satmaq üçün başqa yerә
getmәyә dә ehtiyac yoxdur. Gilası gәlib bağdan alıb
aparırlar. Amma gilas bağı tapmaq asan deyil, belә
sahәlәri satan azdır. 

Alma bağları isә daha çoxdur. Onlar 2 növdür: in-
tensiv bağ vә köhnә üsulla salınan bağlar. İntensiv bağlar
nisbәtәn bahadır - 35-40 min manat. Köhnә alma
bağlarında isә 1 ha 25 min manatdır. Qeyd edәk ki,
meyvә bağlarının yerlәşdiyi әrazi onların qiymәtinә tәsir
etmir.  Alma bağları әsasәn Bakı-Quba yolu vә Quba
Xudat yolunun üzәrindә yerlәşir.

TORPAQ AZALDIQCA QİYMéT ARTIR 
Qubada sahibkarlıq üçün nәzәrdә tutulan tor paq -

ların hәcmi dә azalıb. Bu sәbәbdәn qiymәtlәri 2 il әv vәl -
lә müqayisәdә daha bahadır. Torpağın  sahәsi az olanda
daha baha başa gәlir. Mәsәlәn, sahibkarlıq üçün nәzәrdә
tutulan 1 ha torpaq 500 min manata satıldığı halda, mәr -
kәz dә yerlәşәn 5 sot torpaq da  eyni qiymәtә tәklif edi -
lir.V.Mәlikov qeyd edib ki, sahәnin mәrkәzdә yer lәş mә si
qiymәtә ciddi tәsir edir.  

“Quba şәhәrindә 10-15 sotdan ibarәt olan kommer-
siya torpaqlarının 1 sotunun qiymәti   40 min manatdan
başlayır.  Eyni ölçülü torpağı mәrkәzdә 50-60 min mana-
ta, hәtta 100 min manata da satanlar var. Bunlar әsasәn
sahәsi kiçik olan  yerlәrdir. 

KOMMERSİYA OBYEKTLéRİNİN QİYMéTLéRİ
Hazır obyekt satışlarına gәlincә, bu sektorda alıcılar

hәlәlik az olsa da, qiymәtlәr dә ucuz deyil. Qubanın
mәrkәzindә kommersiya obyektinin kvadratmetri 1500-
2000 manata tәklif edilir. Satışda olan turizm ob -
yektlәrinin qiymәti baha olsa da burada da alıcı tapmaq
çәtinlәşib. Mәsәlәn, sahәsi 2 ha olan belә obyekt gözәl
mәnzәrәsi, çayın kәnarında yerlәşmәsi ilә seçilir.
Obyektә kifayәt qәdәr turist axını da var. İçәrisindә dә
hәr cür şәrait yaradılıb,  24 koteji, pavilyonu,restoranı,
әylәncә mәkanaları, әrazidә  internet mövcuddur.
Qәçrәşdә yerlәşәn belә bir obyektin qiymәti әn azı 5 mil -
yon manatdır. Ancaq 3 milyon manata da sata bilmirlәr. 
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20 MİN YENİ éMLAK   

Bäs sizin 
torpaq sahäniz 
varmı? 
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Belәliklә, ƏMDK-nin mәlumatlarına görә, 2018-ci
ilin aprel ayında ölkәdә 20 mindәn artıq әmlakın
qeydiyyatı aparılıb. Bu ötәn ilin aprelin ilә müqayisәdә
tәqribәn 20% artıqdır. Qeydiyyatın 5,6 mini, yәni 28%-i
ilkin qeydiyatın, yәni ilk dәfә sәnәdlәşdirilәn әmlakların
payına düşür. Ötәn ilin apreli ilә müqayisәdә ilkin qey-
diyyat 9%-ә yaxın artıb. Apreldә әn çox sәnәdlәşdirilәn
әmlak torpaq sahәlәridir – 2062 torpaq sahәsi. Sonrakı
yerlәri mәnzillәr vә fәrdi evlәr tutur – ötәn ay 1686
mәnzil vә 1481 fәrdi ev ilk dәfә «kupça» alıb. Ən çox
әmlak Bakıda, Sumqayıtda vә Xaçmaz әrazi idarәsindә
sәnәdlәşdirilib. 

Apreldә 3 508 әmlak ipotekaya qoyulub, ötәn illә
müqayisәdә 22% artım var. Bunun yarıdan çoxu – 1826-
sı Bakıdadır. İpotekaya qoyulan әmlakların sayına görә
sonrakı yerlәri Sumqayıt (301), Abşeron (228), Gәncә
(201) vә Xaçmaz (182 әmlak) tutur.  

Apreldә qeydiyyata alınan әmlakların 10,3 mini,

yәni yarıdan çoxu torpaq sahәlәridir. Bunun 2,1 mini
ilkin, 8,2 mini tәkrar qeydiyyatdır. Torpaqların
qeydiyyatı әn çox Abşeronda (748), Lәnkәranda (607),
Xaçmazda (525), Bakının Xәzәr rayonunda (448),
Qubada (427) vә Qusarda (408) baş verib. 

Apreldә 5,4 min mәnzil qeydiyyata alınıb, bunların
1,7 mini ilkin, 3,7 mini tәkrar qeydiyyatdır. Ötәn ay
mәnzillәrin әn böyük qeydiyyatı paytaxtın Xәtai ray-
onunda baş verib – 728 mәnzil. Nәsimi rayonunda 601,
Nizamidә 533 mәnzil qeydiyyata alınıb.  Bakıdan
kәnarda mәnzillәrin әn byöük qeydiyyatı Sumqayıt
(479), Gәncә (277), Abşeron (261) vә Mingәçevirdә
(171) baş verib. 

Apreldә ölkәdә 3,4 min fәrdi ev qeydiyyata alınıb.
Ən çox fәrdi ev Abşeronda (285), Xәzәr rayonu (255),
Sabunçu (240) vә Gәncә (211) rayonlarında qeydiyata
alınıb  (Cәdvәl 2.).

Ümumilikdә, bu ilin ilk 4 ayında ölkәdә 70 mindәn
artıq әmlak qeydiyyata alınıb. Bu ötәn ilin eyni dövrünә

Az"rbaycanın daşınmaz "mlak bazarında yenilikl"r baş verm"kd"dir. Ölk"nin
regionlarında "mlakla "m"liyyatlar artır, xüsusil" torpaq sah"l"rin" böyük
maraq yaranıb. B"zi bölg"l"rd" is" bazarın aktivliyi ikiqat yüks"lib. 
«Daşınmaz émlak»ın araşdırmaları göst"rir ki, bu hal h"m ölk"d"ki iqtisadi,
xüsusil" d" k"nd t"s"rrüfatındakı canlanmanın, h"m d" qeydiyyat
prosedurlarının sad"l"şdirilm"si v" éMDK-nin apardığı kampaniyaların
hesabına baş verib. N"tic"d" xüsusil" bölg"l"rd" ilkin qeydiyyat k"skin artır.
İlk 4 ayda s"n"dl"şdiril"n 20 min "mlakın 12 mini regionlardadır.  

Cәdvәl 1. 2018-ci ilin aprel ayında ƏMDK 
yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlәt Reyestri 

Xidmәtinin әsas göstәricilәri

№ Göstәricilәr 
Aprel,
2018 

aprel, 2017-yә
nisbәtәn artım

1
Mülkiyyәt hüquqları üzrә apa -
rıl mış dövlәt qeydiyyatının sayı  

20 125 19,7%

o cümlәdәn,
ilkin qeydiyyat

5 654 8,7%

tәkrar qeydiyyat 14 471 24,7%

2 Texniki pasportların sayı 17 084 16,1%

3 Yüklülük (icarә, istifadә) 330 24,5%

4 İpoteka qeydiyyatı 3 508 22,0%

5
Mәhdudlaşdırmaya (yüklülüyә)
dair dövlәt reyestrindәn arayış

17 368 29,6%

6
Əhaliyә xidmәtlә bağlı

müxtәlif arayışlar 
4 137 15,1%

7 Müayinә aktı 12 897 13,9%

Cәdvәl 2. 2018-ci ilin aprel ayında hüquqların dövlәt
qeydiyyatının әmlak bölmәlәri üzrә hesabatı

№ Göstәricilәr Aprel, 2018
Aprel, 2017-yә
nisbәtәn artım

Cәmi (Qey diyyat
üzrә)

20 125 19,7%

1
Fәrdi yaşayış vә bağ

evi
3 443 1,1%

2
Mәnzil

(özәllәşdirmә)
5 397 24,4%

3 Torpaq sahәlәri 10 331 23,4%

4 Qeyri yaşayış binası 354 6,9%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 493 79,3%

6 Əmlak kompleksi 79 19,7%

8
Çoxmәrtәbәli

yaşayış binaları
13 2,6 dәfә

9 Çoxillik әkmәlәr 15 0,0%



32 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №88 ’2018

рейтингляр

nisbәtәn 15,3% artıqdır. Qeydiyyatdan keçәn әmlakların
20,5 mini (vә ya 29,3%) ilkin, 49,5 mini tәkrar tәkrar
qeydiyyata aiddir. 

Ötәn ilin eyni dövrünә nisbәtәn ilkin qeydiyyat 9%,
tәkrar qeydiyyat 18% artıb. İlk 4 ayda әn çox ilkin qey-
diyyat torpaq sahәlәrindә olub – 7740. Bu dövrdә 6,1
min mәnzil vә 5,2 min fәrdi ev sәnәdlәşdirilib. 

Ölkәdә әn çox alınıb satılan әmlak da torpaqlardır –
27,5 min. Yanvar-aprel aylarında tәkrar bazarda
mәnzillәr üzrә 13 min, fәrdi evlәr üzrә isә 7 min
әmәliyyat aparılıb. 

İlk 4 ayda ölkәdә 12 791 әmlak ipotekaya qoyulub.
Bunun yarıdan çoxu – 6,9 mini Bakının payına düşür.
Sumqayıtda 1112, Abşeronda 870, Gәncәdә 605,
Xaçmaz әrazi idarәsi üzrә isә 502 әmlak ipotekaya qoyu-
lub. 

Yanvar-aprel aylarında qeydiyyatı aparılan
әmlakların yarısı – 35,2 min torpaq sahәlәri olub. Bu
dövrdә torpaq sahәsi üzrә әn çox әmәliyyat Abşeron ray-
onunda aparılıb – 2528 torpaq sahәsi. Torpaqla
әmәliyyatlara görә sonrakı yerlәri Lәnkәran (1678),
Xaçmaz (1647) vә Quba (1618) tutur. Torpaq bazarının
aktiv olduğu rayonlardan Xәzәr, Qusar, Şәki, Zaqatala vә
Şәmkiri dә qeyd etmәk olar – bu rayonlarda
әmәliyatların sayı 1100-dәn artıqdır. 

İlk 4 ayda ölkәdә 19,1 min mәnzillә әmәliyyat
aparılıb. Bunun 6,1 mini ilkin qeydiyyat, 13 mini tәkrar
bazardır. Mәnzil bazarının böyük hissәsi – 14,5 mini
Bakının payına düşür. Bundan kәnarda mәnzillәrin әn
çox qeydiyyatı Sumqayıtda  (1,9 min), Abşeronda (967),
Gәncәdә (912) vә Mingәçevirdә (476) aparılıb. 

Yanvar-aprel aylarında ölkәdә 59 çoxillik әkmә
üzrә әmәliyyat aparılıb. Bunların 50-si Qax rayonu, 9-u
isә Şәki şәhәrindә baş verib. 

İlk 4 ayın yekunlarına görә, әmlak bazarında
Bakının payı 33%-ә yaxınlaşıb.

Yanvar-aprel aylarında ƏMDK yanında Daşınmaz
Əmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin 18 әrazi idarәsinin
16-da daşınmaz әmlakın qeydiyyatının artımı, 2 idarәdә
isә azalması baş verib. Ən çox artım Lәnkәran (91,3%),
Ucar (49,5%) vә Bәrdә (39,7) әrazi idarәlәrindә qeydә
alınıb. Azalma isә Tovuz (9,6%) vә Xaçmazda (3,9%)
baş verib.

Yanvar-aprel aylarında daşınmaz әmlak üzәrindә
qeydә alınan mülkiyyәt hüquqlarının 29,3%-i ilkin
qeydiyyatın payına düşür. Ərazi idarәlәri üzrә ilkin
qeydiyyatın әn yüksәk payı Zaqatala (44,6%) vә Bakıda
(39,6%) qeydә alınıb. İlkin qeydiyyatın әn aşağı olduğu
әrazi idarәlәri isә Lәnkәran (17,7%) vә Beylәqandır
(18,0%). 

2018-ci ilin aprel ayında ölkә üzrә 1686 mәnzil
özәllәşdirilib. Ötәn ilin müvafiq dövrünә nisbәtәn
özәllәşdirilmiş mәnzillәrin sayı 40,9% artıb.
Ümumilikdә özәllәşdirmә başlayandan 2018-ci il mayın
1-dәk ölkә üzrә 549 694 mәnzil özәllәşdirilib. 

Cәdvәl 3. 2018-ci ilin yanvar-aprel aylarında ƏMDK
yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin

әsas göstәricilәri

№ Göstәricilәr 
Yanvar
-aprel,
2018

Yanvar-aprel
2017-yә

nisbәtәn artım

1
Mülkiyyәt hüquqları üzrә 
dövlәt qeydiyyatının sayı  

70 032 15,3%

o cümlәdәn, ilkin qeydiyyat 20 522 9,4%

tәkrar qeydiyyat 49 510 18,0%

2 Texniki pasportların sayı 59 114 12,2%

3 Yüklülük (icarә, istifadә) 1 337 50,9% 

4 İpoteka qeydiyyatı 12 791 22,4%

5
Mәhdudlaşdırmaya (yüklülüyә)
dair dövlәt reyestrindәn arayış

58 598 23,4%

6
Əhaliyә xidmәtlә bağlı

müxtәlif arayışlar 
35 897 44,1%

7 Müayinә aktı 43 994 10,2%

Cәdvәl 4. 2018-ci ilin yanvar-aprel aylarında hüquqların
dövlәt qeydiyyatının әmlak növlәri üzrә hesabatı

№ Əmlak Bölmәlәri
Yanvar
-aprel,
2018

Yanvar-aprel
2017-yә

nisbәtәn artım

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 70 032 15,3%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 12 218 -0,1%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 19 161 20,5%

3 Torpaq sahәlәri 35 214 16,6%

4 Qeyri yaşayış binası 1 313 17,4%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 1 766 92,4%

6 Əmlak kompleksi 261 9,7%

8 Çoxmәrtәbәli yaşayış binaları 40 2,3 dәfә 

9 Çoxillik әkmәlәr 59 -33,0%

Cәdvәl 5. 2018-ci ilin yanvar-aprel aylarında 
hü quqların dövlәt qeydiyyatının әmlak böl mә lәri,

Bakı vә regionlar üzrә hesabatı

№ Əmlak Bölmәlәri Ölkә
üzrә

Bakı üzrә
Sayı 

Bakı
üzrә % 

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 70 032 23 077 32,9%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 12 218 3 963 32,4%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 19 161 13 500 70,5%

3 Torpaq sahәlәri 35 214 3 538 10,0%

4 Qeyri yaşayış binası 1 313 426 32,4%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 1 766 1 559 88,3%

6 Əmlak kompleksi 261 79 30,3%

8 Çoxmәrtәbәli yaşayış binaları 40 12 30,0%

9 Çoxillik әkmәlәr 59 - -



Azәrbaycanda kәnd tәsәrrüfatı әhәmiyyәtli is ti fa dә -
siz torpaq qalmayacaq. Bu barәdә Əmlak Mәsәlәlәri
Döv lәt Komitәsinin (ƏMDK) açıqlamasında bildirilir. 

Komitәnin yaydığı mәlumatda deyilir ki, torpaqları
il lәrdir hasarlayan, hәmin yerlәri toxunulmaz edәn, be cә -
ril mәyәn kәnd tәsәrrüfatı torpaqları istifadәçilәrinә qarşı
tәd birlәr sәrtlәşdirilib. 

Boş vә fәaliyyәtsiz qalan torpaqların yenidәn әkin
döv riyyәsinә qaytarılması üçün tәhlillәr aparılır vә aşkar
edi lәn belә torpaqlar geri qaytarılır. Aparılan mo ni to rinq -
lәr nәticәsindә aşkar edilib ki, ölkәnin 44 rayonunda
1500-ә yaxın hüquqi vә fiziki şәxs kәnd tәsәrrüfatı tә yi -
nat lı torpaqları ya sәmәrәsiz istifadә edir, ya da bu tor-
paqlar ümumiyyәtlә istifadәsiz qalıb. Nәticәdә 255 min
hek tara yaxın istifadәsiz qalmış kәnd tәsәrrüfatı tor paq la -
rı geri qaytarılaraq tәkrar istifadәyә verilib.

Monitorinqlәr nәticәsindә mәlum olub ki, qanunsuz
hasarlanma vә zәbt olunma halları daha çox Abşeron,
Bey lәqan. Bәrdә, Göygöl, Sabirabad, Salyan, Goranboy,
Xaç maz rayonlarında baş verir. Neftçala, Samux, Ha cı -
qa bul, Şamaxı, Xızı, Ağstafa rayonlarında isә daha çox
is ti fadәsiz torpaqlar aşkar edilib. 

Komitә indiyә qәdәr kәnd tәsәrrüfatı torpaqlarında

2 600 pozuntu halı aşkar edәrәk inzibati protokollar tәrtib
edib. Tәqsirkar fiziki vә hüquqi şәxslәr 1 mln. manatdan
çox cәrimә olunub.

Geri qaytarılan torpaqların sәmәrәli istifadәsi üçün
dә işlәr hәyata keçirilir. Hәmin torpaqlarda iri taxılçılıq,
pam bıqçılıq tәsәrrüfatları yaradılır, meyvә bağları salınır
vә digәr kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdlәri üçün müvafiq aqro-
texniki vә meliorativ tәdbirlәr görülür. 

Nәticәdә kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaq sahә lә ri -
nin ümumi hәcmi artır vә onlar gәlir mәnbәyinә çev ril -
mәk lә iş adamlarına vә aqrar sahәyә fayda gәtirir. 

2015-ci ildәn etibarәn kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә
әkin dövriyyәsinin artırılması mәqsәdilә ümumilikdә tә -
yi natı dәyişdirilәn torpaqlarda daxil olmaqla 277 min
hek tar torpaq sahәsi dә icarәyә verilib. Bunun 218 min
hek tardan çoxu әkinçilik, qalan hissәsi isә heyvandarlıq
mәq sәdi üçün ayrılıb.

Əkin sahәlәrinin genişlәndirilmәsi üçün 188 min
hek tar örüş sahәsinin kateqoriyası dәyişdirilәrәk әkin
döv riyyәsinә cәlb edilib. Nәticәdә 136 min hektara yaxın
tor paq sahәsi 27 Aqroparkın yaradılması mәqsәdi ilә in -
ves torların istifadәsinә verilib. Bu da әrzaq tәhlükәsizliyi
ilә bağlı әsas mühüm tәdbirlәrdәndir.

éMDK: «Ölk"d" istifad"siz torpaq qalmayacaq» 
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Öz biznesini qurmaq v" ya işini böyütm"k ist"y"n investorlar üçün daha
bir imkan var. émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) iyunun 20-d"
keçir"c"yi öz"ll"şdirm" h"rracına ümumilikd"  114 dövl"t "mlakı çıxarılıb. 

H"rracın
"n ucuz "mlakları 
iri ş"h"rl"rd"dir
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Onlardan 19-u sәhmdar cәmiyyәtlәri, 38-i kiçik
dövlәt müәssisә vә obyekti, 48-i istifadәsiz qeyri-yaşayış
sahәsi, 9-u isә avtomobildir. Budәfәki hәrracın fәrqli
cәhәti odur ki, әn ucuz әmlaklar iri şәhәrlәrdә - Bakı,
Sumqayıt, Gәncәdәdir. 

HéRRACDA éN UCUZ éMLAK NEÇéYéDİR? 
Bakıdakı qeyri-yaşayış sahәsi cәmi 1 000 manata

satışa çıxarılıb. Nizami rayonu, C.Naxşıvanski küçәsi,
22-dә yerlәşәn 5 mәrtәbәli binanın yarımzirzәmisinin 5,8
kvadratmetrlik hissәsini almaq istәyәnlәr cәmi 100 man-
at beh ödәmәklә şanslarını sınaya bilәrlәr. 

Sumqayıt vә Ağdaşdakı qeyri-yaşayış sahәlәri isә
bundan cüzi fәrqlәnir. Onların ilkin satış qiymәti 1250
manat müәyyәn olunub. Sumqayıtdakı obyekt 48-ci
mәhәllә, bina 2-dә 5 mәrtәbәli binanın zirzәmisinin bir
hissәsidir. Sahәsi 24,7 kvadratmetr olan qeyri-yaşayış
sahәsininn hәrracına qoşulmaq üçün öncәdәn 125 manat
beh ödәmәk kifayәtdir. 

Ağdaş şәhәri, M.İsayev küçәsi, 1-dә yerlәşәn 2
mәrtәbәli binanın 1-ci mәrtәbәsinin bir hissәsi isә 12
kvadratmetrdir. 

Ağdaşdakı digәr qeyri-yaşayış sahәsi 1600 manata
satılır. 20 Yanvar küçәsi, 4 ünvanında yerlәşәn 2
mәrtәbәli binanın 1-ci mәrtәbәsinin bir hissәsi olan
obyektin sahәsi 15,1 kvadratmetrdir. 

Gәncәdә isә 1500 manata mağaza satılır. Kәpәz ray-
onu, N.Nәrimanov  prospekti, 5E ünvanında yerlәşәn 32
saylı mağazanın ilkin satış qiymәti 1 500 manat,
hәrracda iştirak üçün tәlәb olunan beh isә 150 manatdır.
Mağazanın sahәsi 47 kvadratmetr, özәllәşdirilәcәk tor-
paq sahәsi isә 59 kvadratmetrdir. 

Paytaxtdakı daha 2 qeyri-yaşayış sahәsinin hәr biri
isә 2 min manata hәrraca çıxarılıb. Onlardan biri Xәtai
rayonu, Gәncә prospekti, 23B-dә 9 mәrtәbәli binanın
zirzәmisinin bir hissәsini (sahәsi 15 kvadratmetr) әhatә
edir. Digәri isә Qaradağ rayonunda, Sahil qәsәbәsi,
M.Seyidov küçәsi, 8 ünvanında 5 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsidir. Sahәsi 17,8 kvadratmetr
tәşkil edir. 

Müşfiqabad qәsәbәsi, bina 4b-dәki 5 mәrtәbәli
binanın yarımzirzәmisinin bir hissәsi isә 2 500 manata
satılır. Obyektin sahәsi 16,8 kvadratmetrdir. 

Nisbәtәn ucuz qiymәtә satılan digәr qeyri-yaşayış
sahәsi Daşkәsәndәdir. Heydәr Əliyev prospekti, 36 ün -
vanındakı 5 mәrtәbәli binanın 1-ci mәrtәbәsinin bir hissәsi
(sahәsi 29,9 kvadratmetr) 2 250 manata hәrraca çıxarılıb. 

SAHéSİ ÇOX OLAN BAHALI éMLAKLAR 
İyunun 20-dә baş tutacaq hәrracda orta qiymәtlәrә -

4 min manatdan 55-60 min manata qәdәr kiçik müәssisә,

obyektlәr, qeyri-yaşayış sahәlәri almaq mümkündür.
Eyni zamanda siyahıda daha böyük investisiya tәlәb
edәn әmlaklar da yer alıb. 

Balakәndә Atatürk prospekti, 2 ünvanında yerlәşәn
kompleksin faydalı sahәsi 11,3 min kvadratmetr,
özәllәşdirilәcәk torpaq sahәsi isә 3,76 hektardır. Əmlak
kompleksi 715 min manata satışa çıxarılıb. Yәni onun
hәrracına qatılmaq üçün 71 500 manat beh ödәmәk tәlәb
olunur. 

Digәr bahalı әmlaklar Gәncәdә yerlәşir. 250 yük
avtomaşını üçün qarajın yarımçıq tikilisi 500 min manat
ilkin satış qiymәti ilә hәrraca çıxarılıb. Kәpәz rayonu,
Gәncә-Bakı avtomobil yolunun 3-cü kilometrliyindә
olan әmlakın sahәsi 4 hektar, hәrracda iştirak üçün behin
mәblәği 50 min manatdır.

Eyni ünvanda yerlәşәn “Avtoşinlәrin bәrpası vә
tәmiri” müәssisәsinin yarımçıq tikilisi isә 300 min mana-
ta hәrraca çıxarılıb. Faydalı sahәsi 20 min kvadratmetr,
torpaq sahәsi isә 1 hektardır. 

Digәr qeyri-yaşayış sahәlәri paytaxtda yerlәşir.
Sabunçu rayonu, Bakıxanov qәsәbәsi, M.Vәkilov küçәsi,
bina 5, qapı 1-dәki  5 mәrtәbәli binanın 1-ci mәrtәbәsinin
bir hissәsi 210 min manata satışa çıxarııb. Obyektin
sahәsi 420 kvadratmetrdir. 21 min manat  beh ödәmәklә
hәmin hәrraca qoşulmaq olar. 

Şirvanda Hacıqabul gölünün qәrb hissәsindә
yerlәşәn yardımçı tәsәrrüfat isә 157,5 min manata satışa
çıxarılıb. Əmlakın faydalı sahәsi 200 kvadratmetr,
özәllәşdirilәn topraq sahәsi isә 14,7 hektardır. Kәnd
tәsәrrüfatına yatırım etmәk istәyәn investorlar bu
hәrracda iştirak üçün 15 750 manat beh ödәmәlidirlәr. 

Mingәçevirdәki süd zavodunun yarımçıq tikilisi dә
bahalı әmlaklar sırasındadır. Şәhәrin  Niyazi küçәsi, 9
ünvanında yerlәşәn tikili 150 min manata satışa çıxarılıb.
Ümumi sahәsi 12,2 min kvadratmetr olan obyekti almaq
üçün 15 min manat beh tәlәb olunur. 

"Tәlәbә" İcarә Müәssisәsi isә 109 min manata
hәrraca çıxarılıb. Binәqәdi rayonu, A.Gәraybәyli küçәsi,
53A ünvanında yerlәşәn obyektin faydalı sahәsi 
279 kvadratmetr, özәllәşdirilәcәk torpaq sahәsi isә 321
kvadratmetrdir. 

Qazax әrazi yun tәdarükü vә qәbulu idarәsinin ilkin
satış qiymәti 106 500 manat müәyyәn olunub. Rayonun
N.Nәrimanov küçәsi, 3 ünvanında yerlәşәn әmlakın
faydalı sahәsi 562,5 kvadratmetr, torpaq sahәsi isә 16
700 kvadratmetrdir. Bu әmlakı almaq istәyәn iş adamları
10 650 manat beh ödәyәrәk hәrracada iştirak hüququ
qazanacaqlar. 

BU ŞİRKéTLéRİN SéHMLéRİ SATILIR 
Yuxarıda sadalananlarla yanaşı, iyunun 20-ә tәyin

olunan  hәrraca sәhmdar cәmiyyәtlәrin sәhmlәrinin bir
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hissәsi dә çıxarılıb. Bunlardan 10-u sәnaye, 6-sı tikinti,
3-ü tәmir sahәsinә aiddir. SC-lәr paytaxtla yanaşı,
Sumqayıt, Bәrdә, Beylәqan, Goranboy vә digәr
bölgәlәrdә yerlәşir. 

Sәhmi әn ucuz satılan şirkәt “Şamaxı Dәmir Beton
“ ASC-dir. Onun sәhmlәrinin 30%-lik hissәsi cәmi 3048
manata hәrraca çıxarılıb. Şirkәtin nizamnamә kapitalı 20
321,60 manatdır. Hәrracda iştirak edәcәk investorlar
cәmi 305 manat beh ödәmәklә bu hüququ qazanacaqlar. 

“Şәmkir Nәqliyyat Ekspedisiya” ASC-nin sәhmlәri
isә bundan bir qәdәr bahadır – 4614 manat. SC-nin
nizamnamә kapitalı 30 753,60 manat tәşkil edir. Şirkәtә
şәrik olmaq istәyәnlәr 461,40 manat beh ödәmәklә
hәrraca qoşula bilәrlәr. 

“Lerik Kәndkimya” ASC-nin sәhmlәrinin 30%
hissәsi 9 871 manata satılır.  Nizamnamә kapitalı 65
807,20 manat olan SC-nin sәhmlәrinin hәrracına
qoşulmaq üçün 987,1 manat beh ödәmәk kifayәtdir. 

Hәrracda sәhmlәrinin bir hissәsi 16 min, 22 min, 36
min, 58 min manata satılan şirkәtlәr dә var.  

Siyahıda әn bahalı SC “Azinterservis” ASC-dir.
Şirkәtin sәhmlәrinin 30%-i 133 167 manata hәrraca
çıxarılıb. Onu almaq üçün 13 316,70 manat beh
ödәyәrәk hәrraca qatılmaq kifayәtdir. Qeyd edәk ki,
şirkәtin nizamnamә kapitalı 886 154 manatdır. 

“Bәrdә Kәrpic” ASC-nin sәhmlәrinin 30%-i dә
hәrraca çıxarılıb. Onlar 87 756 manata satılır.
Nizamnamә kapitalı 585 036,80 manat olan şirkәtin
sәhmlәrini almaq üçün hәrrac iştirakçılarından 8775,60
manat beh ödәmәk tәlәb olunur. 

Pul hәrracında sifarişi vә digәr zәruri sәnәdlәri
tәqdim etmiş  hüquqi vә fiziki  şәxslәr iştirak edә bilәrlәr.
Sifarişlәr ƏMDK yanında Hәrracların  Tәşkili üzrә
Auksion Mәrkәzindә (Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu,
Z.Xәlil küçәsi, 11 ünvanında  saat 9:00-dan 18:00-a
qәdәr) vә yaxud komitәnin e-emdk.gov.az elektron
xidmәtlәr portalı vasitәsilә hәrracın keçirilmәsinә әn geci
3 bank günü qalanadәk qәbul olunur. Hәrraca qatılmaq
istәyәn fiziki vә hüquqi şәxslәr satışa çıxarılan
müәssisәlәr barәdә mәlumatları komitәnin
privatization.az portalından vә emissiya prospektlәrini
isә Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindә әldә
edә bilәrlәr. 

HéRRACA ÇIXARILAN AVTOMOBİLLéR 
Hәmişә olduğu kimi iyunun 20-dәki hәrracda da

müxtәlif әmlaklarla yanaşı maşınlar da satılacaq. Onların
ilkin satış qiymәti 1300 manatdan başlayır. 2003-cü ildә
istehsal olunan “VAZ-21213” markalı maşın mәhz bu
qiymәtә hәrraca çıxarılıb. 

“QAZ 31105-100” markalı (2008-ci il istehsalı)

maşın isә 2 000 manata satılır. Hәrraca çıxarılan 3 әdәd
“FIAT Doblo”nun hәr birinin qiymәti  3 500 manatdır.
Maşınlar 2007-ci ildә istehsal edilib. Hәmin ilә aid olan
“BMW-320”lәr isә 5 200 manat ilkin satış qiymәti ilә
hәrraca çıxarılıb. 

Milli Mәclisin balansında olan 2006-cı il istehsalı
“Nissan Maxima” isә 5-ci dәfәdir hәrraca çıxarılır. Ona
görә dә qiymәti 50% ucuzlaşaraq 3525 manat olub. 

Hәrracın әn bahalı maşını isә “BMW 730”dur.
2006-ci ilә aid olan maşın 28 min manata hәrraca
çıxarılıb. 

HéRRACA NECé QOŞULMAQ OLAR? 
Hәrracda avtomobil vә digәr әmlakları almaq üçün

ilkin satış qiymәtinin 10%-i mәblәğindә beh ödәmәk
tәlәb olunur. 

Xatırladaq ki, iyunun 20-dә keçirilәcәk hәrraclarda
iştirak etmәk üçün aşağıdakı sәnәdlәr hәrrac
komissiyasına әn geci 3 bank günü qalanadәk tәqdim
olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd
(hüquqi şәxslәr üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi,
nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn
tәsdiq edilmiş formada sifariş.

3.Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn
müәyyәn edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq
edәn sәnәd.

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә
ƏMDK-nin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.
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Sahibkarlığın inkişafına yol açan dövlәt
әmlaklarının özәllәşdirilmәsi prosesi davam edir. Mayın
29-da Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi 79 әmlakın
hәrracını keçirib. Onlardan biri dәyәrindәn 2 dәfәdәn çox
baha qiymәtә özәllәşdirilib. 

Hәrraca çıxarılan әmlaklardan 28-i sәhmdar
cәmiyyәti, 15-i istifadәsiz qalan qeyri-yaşayış sahәsi,
35-i avtomobil, 1-i isә kiçik müәssisә olub. Hәrracda
satılan әmlaklardan 3-ü paytaxtın payına düşüb.
Onlardan birinә 5 sifariş, digәrinә isә 3 sifariş verilib.
Belәliklә, hәrrac yüksәk rәqabәt şәraitindә keçib. 

Hәrrac başlamazdan öncә Hәrrac Komissiyasının
rәhbәri iştirakçıları qaydalarla tanış edib. Bildirib ki,
әmlakın ilkin satış qiymәti elan edildikdәn sonra
iştirakçılar bilet nömrәsini qaldıraraq qiymәtә öz
münasibәtlәrini bildirmәlidirlәr. Rәqabәtli formada keçәn
hәrracda qiymәt artımı әmlakın ilkin satış dәyәrinin 1%-
dәn az olmamalıdır. 

Ən yüksәk qiymәt tәklif edәn şәxs hәrracın qalibi
seçilir. Rәqabәtdә geri qalan vә qalib olmayan şәxs
hәrrac bitdikdәn sonra ödәdiyi behi geri ala bilәr.
Hәrracda satılmayan әmlaklar isә yenidәn satıcının
sәrәncamına qaytarılır.

Belәliklә, ilk olaraq qeyri-yaşayış sahәlәri hәrraca
çıxarılıb. Bakının Nәrimanov rayonu Qarabağ küçәsi 39-
da yerlәşәn 3 mәrtәbәli binanın zirzәmisinin bir hissәsi
satışa çıxarılıb. Sahәsi 63 kvadratmetr olan obyektin ilkin
satış qiymәti 7 500 manat elan edilib. Bu әmlakı almaq
üçün  5 nәfәr sifariş versә dә onlardan yalnız biri bu
qiymәtә razılığını bildirib. 4 saylı biletin sahibi elә hәmin

qiymәtlә qalib elan edilib. 
Sәbail rayonundakı qeyri-yaşayış sahәlәrindәn biri

dә sahibini tapıb. Rayonun Əliyarbәyov küçәsi 6
ünvanındakı 2 vә 3 mәrtәbәli binanın zirzәmisinin bir
hissәsinin ilkin satış qiymәti 12 500 manat elan edilib.
Qeyd edәk ki, bu әmlakın sahәsi 63,2 kvadratmetrdir. 9
saylı biletin sahibi hәmin qeyri-yaşayış sahәsinin
hәrracında qalib olub. 

Qaradağ rayonunda yerlәşәn 60 saylı mağazanın
(avtokomission) hәrracı isә rәqabәtli keçib. Qobustan
qәsәbәsi, Salyan şössesi, 57-çi km. 22 ünvanında
yerlәşәn obyektin sahәsi 511 kvadratmetrdir. Mağaza 23
500 manat ilkin satış qiymәti ilә hәrraca çıxarılıb. 

Onu almaq üçün 3 nәfәr müraciәt edib. Rәqabәt
nәticәsindә әmlakın qiymәti 2 dәfәdәn artıq qaldırılıb.
Nәticәdә sifarişçilәrdәn biri – 2 saylı biletin sahibi tәklif
etdiyi 48 750 manatla qalib gәlib.        

Mayın 29-da paytaxtla yanaşı Sumqayıtda da әmlak
hәrracı keçirilib. Burada  ilk dәfә hәrraca çıxarılan
әmlaklardan biri  öz sahibini tapıb. Şәhәrin Nizami
küçәsi 163 ünvanında yerlәşәn 1 mәrtәbәli ayrıca tikili 6
min manata özәllәşdirilib. Obyektin sahәsi 14 kvadrat-
metrdir. 

Qaydalara görә, hәrracda qalib olan şәxslәr 10 gün
әrzindә alqı-satqı müqavilәsi bağlamalıdırlar. Əks halda,
hәmin әmlak onlardan geri alınacaq vә ödәdiklәri beh
geri qaytarılmayacaq. Eyni zamanda qaliblәr 30 bank
günü әrzindә aldıqları әmlakların ödәnişini etmәlidirlәr.
Əgәr bu müddәtdә ödәniş edilmәsә, alqı-satqı müqavilәsi
lәğv edilir, әmlak geri alınır, beh isә geri qaytarılmır.

H"rracda r"qab"t "mlakı 2 d"f" bahalaşdırdı 
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Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (ƏMDK) öl kә -
nin әn böyük müәssisәlәrinәn olan vә uzun müddәtdir ki,
fә aliyyәt göstәrmәyәn «Sumqayıt Superfosfat» ASC-nin
sәhm lәrinin satışı üzrә investisiya müsabiqәsinin nә ti cә -
lәrini elan edib. 24 fevral 2018-ci il tarixindә elan edilәn
müsabiqәyә iki iddiaçı qa tı laraq tәkliflәrini verib. Açıq
sәs vermә yolu ilә “Po lad Texno” MMC mü sa  bi qәnin qal-
ibi elan edilib. 

Müsabiqә qalibi ilә 24 aprel 2018-ci il tarixindә im -
zalanmış alqı-satqı mü qa vilәsin әsasәn, qalib şir kәt
dövlәt büdcәsinә 8 mil yon manat köçürәcәk, mü әs sisәyә
64 milyon manat investisiya yatıracaq, mü әs sisәnin
dövlәt büdcәsi vә DSMF-yә olan 2,2 milyon ma nata
yaxın mәblәğdә borc larının, habelә 260,5 min manat
mәblәğindә әmәk haqqı borcunu ödә yә cәk. 

Müәssisәnin әrazisinin uzun müddәt sulfat turşusu
vә superfosfat istehsalına bağlı olaraq ciddi antropogen

çirklәnmәyә mәruz qaldığını nәzәrә alaraq, müәssisәnin
ekoloji problemlәrinin hәlli, çirklәnmiş әrazilәrin tam re-
abilitasiya olunması, әrazidә olan istehsalat tullantıları vә
xammal qalıqlarının yerli vә beynәlxalq ekoloji norma
vә standartlara uyğun zәrәrsizlәşdirilmәsi mәsәlәlәri dә,
öhdәlik olaraq investorun üzәrinә qoyulmuşdur.

Qeyd etmәk lazımdır ki, investorun tәqdim etdiyi
İnvestisiya Proqramına әsasәn, müәssisәdә әnәnәvi
fәaliyyәt növlәri (sulfat turşusu vә superfosfat istehsalı)
ilә yanaşı, ölkәdә bu günәdәk istehsal edilmәyәn vә sal fet
mәhsullarının istehsalı üçün tәlәb olunan iri hәcmli ru lon
şәklindә kağız yarımfabrikatların istehsalı prosesi nin
yaradılması nәzәrdә tutulur. Müәssisәdә hәm çi nin müx -
tәlif ölçü vә rәngdә son mәhsulların, o cüm lә dәn na xış vә
yazı ilә bә zә dil  miş, әtir li quru vә nәm sal  fet  lә rin,  elә cә dә,
digәr ka ğız (sal fet) mә mu lat la rı nın istehsal olun ması
plan laş  dı rı lır. İstehsal olunacaq yarım fab ri kat lar yerli
isteh sal çı la rın idxaldan asılılığını ara dan qal dır maq la
bәrabәr, hәm dә bәzi xarici ölkәlәrә (Ru  siya, Tür ki yә,
İran, Gür cüs  tan, Orta Asiya döv lәt lәri) ixrac oluna caq,
hazır mәhsullar isә әsasәn daxili bazarda satılacaqdır.

Müsabiqә qalibinin tәqdim etdiyi mәlumata әsasәn,
artıq İtaliyanın bu sahәdә ixtisaslaşmış şikәtlәri ilә da nı -
şıq lar aparılmış vә 18 ay әrzindә yeni zavodun qurulması
barәdә ilkin razılaşma әldә edilmişdir.

Yuxarıda sadalanan işlәrlә yanaşı, investor tә rә fin -
dәn müәssisәnin infrastruktur tәminatının yax şı laş dı rıl -
ma sı (elektrik enerjisi, su, kanalizasiya vә qaz), әrazinin
abadlaşdırması, hәyata keçirilәcәk investisiya qoyuluşları
nәticәsindә 300-ü daimi olmaqla müәssisәdә 350 yeni iş
yerinin yaradılması da nәzәrdә tutulur.

Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (ƏMDK) әm la -
kın sürәtli vә rahat qeydiyyatına imkan verәn «Mobil qey -
diyyat» kampaniyasını genişlәndirir. Belә kampa ni ya larda
yeni tikililәr, fәrdi evlәr, pay torpaqları vә digәr tor paq
sahәlәri dövlәt qeydiyyatına alınır vә çıxarış verilir. Mayın
4-dә belә aksiya Gәncәdә tәşkil edilib. Kam pa ni ya
çәrçivәsindә yaşayış kompleksinin 30-a yaxın sa ki ninә
ünvanlarındaca çıxarışlar verilib. Digәr sa kin lәr dәn isә
çıxarışların verilmәsi üçün ilkin mülkiyyәt sә nәd lә ri qәbul
edilib. Bina sakinlәri ilә yanaşı yaxın әra zi lәr dә yerlәşәn
20-yә yaxın mәnzilә, 15 fәrdi yaşayış evinә, 10 torpaq
sahәsinә, 15 bağ evinә dair çıxarışlar tәqdim olu nub. 

Mayın 25-dә isә belә kampaniya Astara ra yo nun da -
kı çay fabrikinin işçilәri üçün keçirilib. Fabrikin әmәk -

daş ları iş yerini dә tәrk etmәdәn öz әmlakları üçün çı xa -
rış alıblar. Kampaniya zamanı 80-ә yaxın işçiyә әm lak la -
rı na dair hazır çıxarışlar tәqdim edilib. Verilәn çıxarışlar
әsasәn fәrdi yaşayış evlәri, pay torpağı, hәyәtyanı torpaq
sahәlәrini әhatә edib. Nәticәdә rayonun müxtәlif kәnd vә
qәsәbәlәrindәn, hәmçinin әtraf rayonlardan işlәmәyә
gәlәn insanların qeydiyyat üçün әlavә vaxt sәrf etmәsinә
ehtiyac qalmayıb. 

Mәnzillәrin vә evlәrin kütlәvi qaydada çıxarışla tә -
min olunması qeydiyyata alınmış mәnzillәrin payını ar tı -
rır, әmlaklarla bağlı iqtisadi әmәliyyatların daha rahat
apa rılmasına imkan verir. Eyni zamanda bu proses Gәn -
cә vә Astara әhalisinin mәnzil bazarına olan marağını da
artırır. 

G"nc"d" v" Astarada «Mobil qeydiyyat» kampaniyası keçirilib

Öz"ll"ş"n mü"ssis"d" kağız istehal olunacaq 
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2019-cu ildәn başlayaraq ABŞ-ın Vermont ştatı bu-
raya köçәrәk mәsafәdәn işlәyәnlәrә ildә 10 min dollar
ödәyәcәk. Bu barәdә qәrarı ştatın rәhbәrliyi әraziyә yeni
sakinlәri cәlb etmәk üçün qәbul edib. Ştat rәhbәrliyi
mәsafәdәn işlәyәn frilanserlәrә 2 il әrzindә ildә 10 min
dollar ödәyәcәyini bәyan edib. 

Ştat rәhbәrliyinin fikrincә, bu mәblәğ frilanserlәr
üçün köçmәk, kovorkinq vә kompüter, internet xәrclәrini
ödәmәyә kifayәt edәcәk. «Quartz at Work» xәbәr verir
ki, ştatın qubernatoru Fil Skott yenilik haqqında әmri
artıq imzalayıb vә bu ödәnişlәrә artıq 2019-cu ildәn
başlanacaq. 

Xatırladaq ki, ABŞ-ın şimal-şәrqindә yerlәşәn
Vermont ştatı gözәl peyzajları, dağ-xizәk yamacları vә

sürәtlә kiçilmәkdә olan vergi bazası ilә tanınır.  Ştatda
әsas problem әhalinin qocalmasıdır. Vermontda әhalinin
qocalma sürәti ölkә üzrә orta göstәricini iki dәfә
üstәlәyir. Nәticәdә, ştat rәhbәrliyi gәnc vә işlәyәn
şәxslәri buraya cәlb etmәk üçün yaradacı addımlar
atmağa mәcbur olublar. 

Bu yeniliklә eyni vaxtda ştatda başqa bir kampaniya
da başlanıb. «İstirahәt günlәrindәn sonra da qal» devizi
ilә aparılan kampaniyanın mәqsәdi, Vermontu hәr
hәftәsonu ziyarәt edәn 13 milyon turisti bu ştatda
yaşamağa dәvәt etmәkdir. Kampaniya zamanı buraya
köçmәk istәyәn turistlәr ştatda gәzmәyә gәlәrkәn
buradakı işәgötürәnlәr, iş adamları vә rieltorlarla görüşә
bilәrlәr. 

Honkonqda bir ailә avtomobil üçün parkinq yerinin
satışından nә az, nә çox, düz 330 min dollar qazanıb.
Sözügedәn parkinq yeri şәhәrin Koulun rayonundakı
«Sun Hung Kai Properties Ultima» yaşayış komp lek s -
indә yerlәşir. 

Parkinqin son sahibi olan ailә onu 2017-ci ilin
sentyabrında 430 min dollara alıb. Bunu şәhәrin Torpaq
Kadastrına edilәn qeydlәr sübut edir. Hәmin qeydlәrә
әsasәn parkinq yeri, ölçülәri  2,5 metr X 5 metr olan
kiçik sahәdir. Hәlә o vaxt bu qiymәtin inanılmaz olduğu
vә parkinqin hәddәn artıq baha satıldığı bildirilsә dә, son-
radan qiymәtlәr sürәtlә artmağa başlayıb. Bir qәdәr sonra

şәhәrin Say İn Pun rayonundakı parkinq yeri 656 min
dollara satılıb. İndi isә ailә bir il әvvәl aldığı parkinqi 760
min dollara sata bilib. 

Mәblәğin nә qәdәr yüksәk olduğunu göstәrmәk üçün
bircә onu demәk kifayәtdir ki, bu әrazidә evlәrin bir
kvadratmetrinin qiymәti 34,5 min dollardır.  Yerli әmlak
agentlәri bildirir ki, bu әrazidә yaşayanlar kifayәt qәdәr
varlı olduqlarına görә onları pul deyil, komfort
maraqlandırır. Belәlәri superbaha avtomobillәrinin normal
parkinq edildiyindәn әmin olmaq istәyirlәr. Bu әrazidә
park yerlәrinin icarәsi dә rekord qiymәtәdir. Bir az әvvәl
bir parkinq yeri ayda 1270 dollardan icarәyә verilib. 

ABŞ ştatı buraya köç"nl"r" 10 min dollar h"diyy" ed"c"k

Honkonqda parkinq 
yeri 760 min dollara 

satılıb 
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Türkiy"d" kiml"r "mlak ala bil"r? 
2012-ci ildә Türkiyәdә «qarşılıqlı prinsipi» lәğv

edildi. Nәticәdә 129 ölkәnin vәtәndaşına bu ölkәdәn
әmlak almaq hüququ verilib. Bura MDB ölkәlәri vә
Azәrbaycan da aiddir. Türkiyәdә әmlakı hәm fiziki, hәm
dә hüquqi şәxs kimi almaq olar. 

Xaricil"r hansı "mlakları ala bil"r? 
Türkiyәdә xarici alıcılar üçün әmlak alışında bәzi

mәhdudiyyәtlәr var. Mәsәlәn xaricilәrin aldığı torpaq
sahәsi 30 hektardan artıq olmamalıdır (2012-ci ilәdәk 2,5
hektar idi). Üstәlik, Rusiya vә Ukrayna vәtәndaşlarına
Türkiyәdә hәmin ölkәlәrlә sәrhәd bölgәlәrdә torpaq al-
maq qadağan edilib. Bura Qara dәnizin sahillәri, o
cümlәdәn Samsun, Trabzon, Zonquldaq vә başqa
şәhәrlәrdir. Bundan başqa, ölkә daxilindә dә xaricilәrin
torpaq almasına qadağa olan әrazilәr var. Yeri gәlmişkәn,
Türkiyәdә xaricilәrin maraq göstәrdiyi әsas әrazilәr –
İstanbul, Egey vә Aralıq dәnizi sahillәridir. 

Xarici alıcıların hüquqları
Türkiyәyә investisiya - burada әmlaka pul yatırmaq

daimi yaşayış icazәsi almaq üçün әsasdır. Fәrqi yoxdur,
әmlakı özün üçün, ya da icarәyә vermәk üçün alırsan.
Əmlakın hansı qiymәtә olmasının da fәrqi yoxdur.
Əmlaka 1 milyon dollardan artıq pul yatıranlar isә
birbaşa vәtәndaşlıq almaq üçün müraiәt edә bilәrlәr.  

Xarici alıcıların v"zif"l"ri
Türkiyәdә hәr il ölәnilәn әmlak vergisi var. Hansı

ölkәdәn gәlmәsindәn asılı olmayaraq bütün әmlak
sahiblәri bu vergini ödәmәlidirlәr. Bundan başqa, әmlakı
gündәlik kirayәyә vermәk dә qadağandır.

Türkiy"d" "mlakı nec" tapmalı? 
Türkiyәdә әmlak almaq istәyәnlәr axtardıqları

әmlakları çoxsaylı saytlarda tapa bilәrlәr. Bәzi saytlarda
isә alıcıların şәxsi tәcrübәsi dә yer alıb. Bәzi әmlak
şirkәtlәri xarici alıcılar üçün tanışlıq turları da tәşkil
edirlәr. 

Türkiy"d" "mlakı nec" alırlar? 
PROSEDURLAR

Türkiy" az"rbaycanlı alıcıların "mlaka "n çox maraq göst"rdiyi
ölk"l"rd"n biridir. B"s burada "mlak almaq prosedurları nec"dir? 
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Əmlak vasitәçilәrini seçdikdә dә ehtiyatlı olmaq
lazımdır. Mәsәlәn, xaricilәrin maraq göstәrdiyi İstanbul
vә kurort zonalarında әmlak vasitәçilәri hәddәn artıq
çoxdur vә onların heç dә hamısı keyfiyyәtli xidmәt
göstәrmir. Ona görә dә, rieltor seçәrkәn alıcılar onların
sәnәdlәrinә vә icazәlәrinә diqqәtlә baxmalıdırlar. Qanuna
görә rieltorlar Ticarәt-Sәnaye Palatasında qeydiyyatdan
keçmәli, hüquqi ünvana malik olmalıdırlar. 

Rieltorlar müştәriyә tәkcә әmlak tapmır, hәm dә
әmlakın hüquqi «tәmizliyi»ni yoxlayır, alqı-satqı
müqavilәsi tәrtib edir, yeni sahibin adına TAPU (çıxarış)
alınması üçün müraciәt edir, bәzi rieltorlar, hәtta alınmış
әmlakı icarәyә vermәk üçün müştәri dә tapırlar. 

éMLAK ALINMASI PROSEDURLARI

MéRHéLé 1. 
ALQI-SATQI MÜQAVILéSININ BAĞLANMASI

Birinci mәrhәlәdә alıcı vә satıcı arasında alqı-satqı
müqavilәsi bağlanır. Burada tәrәflәr vә obyekt haqqında
mәlumat, müqavilәnin şәrtlәri, müddәti vә ödәmә
forması göstәrilir. Müqavilә iki nüsxәdә olur vә lazım
gәlәrsә bir neçә dildә tәrtib edilir. 

Müqavilәnin özü, hәtta notarius tәrәfindәn
tәsdiqlәnsә dә,  mülkiyyәt hüququnu tәsdiqlәyәn sәnәd
sayılmır. Bunun üçün hökmәn TAPU almaq lazımdır. 

Türkiyәdә әmlakın qeydiyyatı sistemi
Azәrbaycandakına oxşardır. Yәni notariusun tәsdiqlәdiyi
müqavilә hәlә әmlakın alıcının adına keçmәsi deyil, bu
muqavilә qeydiyyat orqanında tәsdiqlәnib, yeni sahibin
adına TAPU verilәndәn sonra әmlak onun mülkiyyәti
sayıla bilәr. 

Beh öd"nilir
İlkin alqı-satqı müqavilәsi bağlananda alıcı әmlakın

qiymәtinin 5-10%-i qәdәr beh ödәyir. Behin mәblәğini
müqavilәdә ayrıca bәndlә göstәrmәk arzu olunandır. Bu
bәnddә behin şәrtlәri dә göstәrilir. Belә ki, әgәr behi
ödәyәndәn sonra alıcı bu әmlakdan imtina etsә, beh
qaytarılmır. Əgәr alqı-satqıdan satıcı imtina edirsә, o be-
hin mәblәğini ikiqat qaytarır.

MéRHéLé 2. 
SéNéDLéRIN QEYDIYYAT ÜÇÜN

HAZIRLANMASI

Əmlak alqı-satqı müqavilәsi bağlamaq üçün xarici
pasportun olması kifayәt edir. Amma әmlakı öz adına
keçirmәk vә TAPU almaq üçün әlavә sәnәdlәr dә tәlәb

olunur. 

Rieltora etibarnam" verm"k olar –
alıcıdan asılıdır

Əgәr alıcı әmlakın öz mülkiyyәtinә keçmәsi ilә
bağlı sәnәdlәri özü hazırlamaq istәmirsә, vә ya buna
imkan yoxdursa, bu işlәri aparmaq üçün Türkiyәdәki
nümayәndәsinә etibarnamә verә bilәr. Etibarnamәni no-
tarius tәsdiqlәyir vә hәmin nümayәndә alıcının adından
bütün rәsmi işlәri yerinә yetirә bilir. 

FVN almalıyıq
Türkiyә qanunlarına görә, әmlak alıcısının, o

cümlәdәn xaricilәrin dә fәrdi vergi nömrәsi (FVN)
olmalıdır  - bu әmlakın qeydiyyatı, bank hesabının
açılması, kommunal xidmәtlәr vә telefon provayderlәri
ilә müqavilәlәrin bağlanması üçün şәrtdir. 

FVN-nin alınması proseduru sadәdir vә cәmi bir
neçә dәqiqә çәkir. Bunun üçün vergi müfәttişliyinin ra -
yon bölmәsinә (vergi dairesi) müraciәt edib pasportu
tәqdim etmәk vә әrizә yazmaq lazımdır. 

Bankda hesab açırıq – alıcıdan asılıdır

Türkiyәdә әmәliyyat aparmaq üçün adәtәn bank
hesabı açılır. Bu әlverişlidir, çünki sonradan elә bu
hesabdan kommunal xidmәtlәrin haqqı da ödәnilәcәk.
Gәlәcәkdә әmlakın sahibi müvәqqәti yaşayış icazәsi al-
maq istәsә dә bank hesabı lazım olacaq. Türk banklarının
әksәriyyәtindә internet-bankinq olduğuna görә, hesabın
idarә edilmәsi ilә bağlı problem yoxdur. 

Bank hesabı açmaq üçün tәlәb olunur: 
• Xarici pasport vә onun surәti
• Türkiyәdә vergi nömrәsi (vergidәn rәsmi sәnәd)
• Şәxsiyәt vәsiqәsi (yaşayış yeri göstәrilmәklә)
Türkiyә banklarında hesabı dollar, avro, lirә ilә aç-

maq olar. Hәtta üç valyuta ilә eyni vaxtda hesab açmaq
mümkündür. Bu prosedur da bir neçә dәqiqә çәkir vә
pulları dәrhal hesaba yatırmaq olar. Hesaba qoymaq
üçün minimum mәblәğ anlayışı yoxdur, hәtta hesabı açıb
boş da saxlaya bilәrsiniz. 

Amma әgәr Türkiyәdә hesab açmaq arzusu yoxdur-
sa, alıcı ödәnişi öz ölkәsindә bankdakı hesabından
birbaşa hәyata keçirә bilәr. 

Dövl"t qurumlarından icaz" alırıq
Bәzi hallarda Türkiyәdә әmlakın alınması üçün

dövlәt orqanlarından icazә tәlәb olunur. Mәsәlәn
hәrbi qurumdan arayış alınmalıdır ki, alınan obyekt



42 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №88 ’2018

хариъдя ямлак

qorunan әrazidә deyil. Yeni qaydalara görә, әgәr
hәmin obyekt üçün 2011-ci ildәn bәri bir dәfә dә olsa
icazә alınıbsa, ikinci dәfә icazә tәlәb olunmur. Ona
görә dә әksәr hallarda bu prosedur formaldır vә cәmi
bir neçә gün çәkir (әvvәllәr olduğu kimi 6-8 hәftә
müddәt tәlәb etmir). Bütün bu prosedurları rieltor
yoluna qoyur. 

MéRHéLé 3. 
éMLAKIN PULUNUN ÖDéNILMéSI

Türkiyәdә әmlakın qiymәtini hәm lirә, hәm avro,
hәm dә dollarla ödәmәk olar. İstanbulda qiymәtlәri
әksәr hallarda dollarla, kәnar әrazilәrdә isә avro ilә
göstәrirlәr. Satıcı ilә razılaşmaya görә, istәnilәn
valyutanı seçmәk vә müqavilәdә göstәrmәk olar.
Müqavilәdә ödәniş qrafiki dә göstәrilir. Əksәr hallarda
ödәnişlәr bank  köçürmәsi ilә aparılır. Ödәnişin bir
hissәsini nağd da elәmәk olar. Əmlakın mülkiyyәt
sәnәdi – TAPU-nun alınmasına qәdәr әmlakın pulu tam
ödәnilmәlidir. Əlbәttә, әmlakı müәyyәn müddәtә -
kreditlә dә almaq olar. Amma bu halda mülkiyyәt
haqqında sәnәddә әmlak yüklü edilir. Bu yüklülük
yalnız pul tam ödәnilәndәn sonra götürülür. 

MéRHéLé 4. 
MÜLKIYYéT HÜQUQUNUN 

KEÇMéSI Vé TAPU 

Satıcı, alıcı vә notarius tәrcümәçisi Kadastr
idarәsindә görüşürlәr. Xaricilәrin iştirakı ilә müqavilәlәr
rәsmilәşdirilәndә, hansı ki, türk dilini bilmirlәr,
müqavilәnin qanuni sayılmasının  әsas şәrtlәrindәn biri
burada dövlәt tәrcümәçisinin imzasının olmasıdır. 

TAPU-nin keçmәsi dә burada baş verir. TAPU
mülkiyyәtә hüququ tәsdiq edәn әsas sәnәddir. Amma bu
anadәk bütün vergilәr vә TAPU ilә bağlı bütün xәrclәr
ödәnilmәlidir. 

TAPU-da aşağıdakı mәlumatlar olur: 
1. Obyektin yerlәşdiyi sahәnin ünvanı;
2. Mülkiyyәtçinin şәkli (sәnәdlәrin rәs milәş diril mә si
üçün iki foto lazımdır);
3. Sahәnin Kadastrda qeydiyyatı barәdә mәlumat;
4. Sahәnin vәziyyәti (Kadastrdan alınan mәlumat);
5. Yeni sahibә mәxsus olan torpağın sahәsi;
6. Obyektә sahibliyin növü;
7. Əmlakın qiymәti;
8. Əvvәlki sahiblәri haqqında mәlumat;
9. Yeni sahibi haqqında mәlumat;
10. Əvvәlki sahibinin bu әmlakı aldığı tarix;

11. Əvvәlki sahibin bu әmlaka görә TAPU-sunun
nöm rәsi (mülkiyyәtçi dәyişәndә TAPU nömrәsi dә
dә yi şir);
12. TAPU sәnәdinin qeydiyyat mәlumatları;
13. Yeni sahibinin bu әmlakı aldığı tarix;
14. Kadastr idarәsinin möhürü, müvәkkil şәxsin
imzası.

TAPU-nun alınması müddәti – әrizә verildikdәn
sonra 5 gündür. Bundan sonra alıcı yeni aldığı әmlakın
tam hüquqlu mülkiyyәtçisi sayılır. 

MéRHéLé 5. 
KOMMUNAL XIDMéTLéR ÜÇÜN
MÜQAVILéLéRIN BAĞLANMASI

Alqı-satqının son mәrhәlәsi – әmlakın yeni sahi -
binin kommunal xidmәtlәr tәqdim  edәn şirkәtlәrlә
müqavilәlәr bağlamasıdır. Bunlar elektrik enerjisi, su,
telefon, internet vә s.-dir. Əgәr siz yeni tikilidәn ev
almısınızsa, ilk növbәdә İskan – mәnzil üçün texniki pas-
port almalısınız. 

Yeri gәlmişkәn, Türkiyәdә әmlakın texniki
pasportlarının iki növü var –«Genel Iskan» vә «Ferdi
Iskan». Birinci sәnәdi binanın inşaatçısı bütün bina
üçün alır. Bu sәnәd tәsdiq edir ki, tikintinin bütün
standartları gözlәnilib vә binanı mühәndis şәbәkәlәrinә
birlәşdirmәk olar. İkinci sәnәd - Ferdi Iskan isә hәr bir
mәnzil üçün ayrıca verilәn texniki pasportdur. Burada
hәm mәnzil, hәm dә bütün bina haqqında mәlumat
(sahәsi, mәrtәbә sayı, kömәkçi sahәlәrin olub-olmaması
vә s.) olur. 

Mәnzilin texniki pasportu bir dәfә  - mәnzil ilk dәfә
satılanda tәrtib edilir. Əgәr mәnzil tәkrar bazardan
alınırsa, yәni artıq ikinci dәfә satılırsa, artıq onun texniki
pasportu olmalıdır. Əgәr indiyәdәk mәnzilin texniki pas-
portu olmayıbsa, amma bütün binanın texniki pasportu
varsa, onda mәnzil üçün bu sәnәdi almaq çәtin deyil.
Bunun üçün mәnzilin yerlәşdiyi әrazinin bәlәdiyyәsinә
müraciәt etmәk vә dövlәt rüsumunu ödәmәk lazımdır. 

Kommunal xidmәtlәrә abunә olmaq üçün lazımdır: 
• Əmlak sahibinin pasportu (surәti)
• Əmlakın TAPU-su (surәti)
• Fәrdi İskan (surәti)
• Sığorta müqavilәsi (hökmәn zәlzәlәdәn icbari
sığorta olmaq)
• Su sayğaclarının nömrәsi
• Kommunal xidmәtә qoşulmaq üçün әrizә 
• Nümayәndәyә verilәn etibarnamә (әgәr әmlak
sahibi özü gәlmәyibsә).



№88 ’2018 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     43

Türkiy"d" "mlak alanda "lav" x"rcl"r 
Türkiyәdә әmlak alanda ortaya çıxan әlavә xәrclәr

Avropanın әksәr ölkәlәrinә nisbәtәn aşağıdır. Adәtәn bu
xәrc әmlakın bazar dәyәrinin 5-7%-i qәdәr olur. 

émlak almağa gör" vergi
Əmlakın alıcısı, onun qeydiyyatı üçün vergi ödә -

mәlidir. Bu vergi әmlakın kadastr qiymәtinin 4%-i qәdәr
olur. Kadastr qiymәti adәtәn bazar qiymәtindәn aşağı
olur. Yeri gәlmişkәn, Türkiyә hökumәti әmlak alıcılarını
cәlb etmәk üçün mütәmadi olaraq aksiyalar keçirir.
Mәsәlәn, 2018-ci il oktyabrın 31-dәk әmlak alınması za -
manı verginin dәrәcәsi 4%-dәn 3%-ә endirilib. Nәticәdә
hәmin vaxtadәk әmlak alanlar 500-600 avroya qәnaәt
edәcәklәr. 

TAPU alınanda dövl"t rüsumları 
TAPU alınması zamanı kadastr ödәnişi edilir. Elәcә

dә, xaricilәrin әmlak alması zamanı iştirakı mәcburi olan
dövlәt tәrcümәçisinin dә haqqı ödәnilmәlidir. Bütün bun-
lara ümumilikdә 300 avro sәrf edilәcәk. 

Notarius razılaşması 
Əgәr alıcı özü alqı-satqıya gәlmirsә vә

nümayәndәsini göndәrirsә, ona etibarnamә vermәk üçün
rәsmilәşdirmә xәrci 100-150 avro olacaq.

Rieltorun xidm"t haqqı 
Türkiyәdә әmlak agenti üçün fiksә olunmuş xidmәt

haqqı yoxdur. Praktikada әksәr hallarda rieltora evin
qiymәtinin 3%-i qәdәr xidmәt haqqı verilir. Buraya
әmlakın seçilmәsi, ona baxışın tәkil edilmәsi, satıcı ilә
danışıqların aparılması, sәnәdlәrin hazırlanması vә
onların lazımi qurumlara tәqdim edilmәsi aiddir. 

İstәnilәn halda xidmәt haqqını rieltor ilә әvvәlcәdәn
müzakirә etmәk lazımdır. Əgәr sizә bu xidmәtlәrdәn
hansısa lazım deyilsә, sizә endirim etmәlidirlәr. 

İlkin bazarda, yәni yeni tikilәn mәnzillәrlә
әmәliyyat aparılanda rieltorun pulunu tikinti şirkәti
ödәyir, yәni alıcı üçün onların xidmәti pulsuzdur. 

İskan almaq (yalnız yeni tikilil"r üçün)
Fәrdi texniki pasportun - Ferdi Iskanın

rәsmilәşdirilmәsi әmlakın növündәn asılı olaraq 300-
1000 avroya başa gәlәcәk. 

İcbari sığorta 
Türkiyәdә bütün әmlak sahiblәri öz әmlaklarını

zәlzәlә vә tәbii fәlakәtlәrdәn sığortalamalıdırlar – bu
DASK adlanır. Bunsuz kommunal xidmәt üzrә müqavilә
bağlamaq olmaz. Əmlakın növündәn vә ödәniş
mәblәğindәn asılı olaraq sığorta 50-150 avroya başa
gәlәcәk. 

Kommunal xidm"tl"r" abun" olmaq 
Yeni mәnzilin kommunal xidmәtlәrә qoşulması

200-300 avroya başa gәlәcәk. Müqavilәlәrin köhnә
sahibdәn yenisinin adına keçirmәk isә 30-50% ucuz başa
gәlәcәk. 

M"nzil alınark"n "lav" x"rcl"r" misal : 
Satılan mәnzil Alanyada dәnizdәn 1 kilometr

mәsafәdә yerlәşir, sahәsi 70 kvadratmetr,  sxemi 1+1
(qonaq otağı vә mәtbәx + yataq otağı), bazar qiymәti 60
min avro, kadastr qiymәti 30 min avrodur. 

Əmlak alışı vergisi - 900 avro (oktyabın 31-dәk 3%
olmaqla)
TAPU üçün rüsum – 250 avro
Notarius etibarnamәsi -  100 avro
Rieltorun qonorarı – 1800 avro
İcbari sığorta – 30 avro
Kommunal xidmәtә qoşulma – 150 avro. 
Nәticәdә ümumi әlavә xәrc - 3 230 avro. 

Türkiy"d" ipoteka
Türkiyәdә ipoteka haqqında qanun 2007-ci ildә

qәbul edilib. Hazırda әmlak alıcıları üçün çoxsaylı ipote-
ka kredit variantları var. İpoteka kreditlәrini dollar, avro,
lirә, hәtta, rublla götürmәk olar. 

Kreditin valyutası lirә, avro, dollar, funt-sterlinq, rubl

Kreditin mәblәği evin qiymәtinin 75%-ә qәdәr

Kreditin müddәti 1 aydan 10 ilәdәk

Borcalanın yaşı 70 yaşadәk

Kreditin qaytarılması aylıq, vaxtından әvvәl qaytaranda 1-2% cәrimә

Kreditin faiz dәrәcәsi lirәdә 10-15%, dollar vә avroda 6-8%

Türkiy"d" 
xaricil"r üçün
ipoteka krediti

ş"rtl"ri



Bizim f"rdi evimiz var, onun texniki pasportu
da var, b"s çıxarışı nec" "ld" ed" bil"rik?

Yaşayış evinә dövlәt reyestrindәn çıxarışın
verilmәsi üçün әsas sayılan sәnәdlәr “Daşınmaz
әmlakın dövlәt reyestri haqqında” Qanunun 8-ci
maddәsi ilә, hәmçinin Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin 13 yanvar 2015-ci il tarixli 439
nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “Daşınmaz
әmlakın dövlәt reyestri haqqında” Azәrbaycan
Respublikasının Qanunu qüvvәyә minәnәdәk
әldә edilmiş vә yaranmış daşınmaz әmlak
obyektlәri üzәrindә hüquqların әldә edilmәsini
tәsdiq edәn sәnәdlәrin Siyahısı” ilә müәyyәn
edilmişdir. Bu Siyahıda Azәrbaycan Respubli-
kası SSRİ-nin tәrkibindә olduğu dövrdә, habelә
müstәqillik әldә etdikdәn sonra müvafiq qurum-
lar tәrәfindәn verilmiş bir sıra sәnәdlәr öz әksini
tapmışdır.
Sözügedәn Siyahıya daxil olan sәnәdlәrdәn biri
dә Azәrbaycan SSR Kommunal Tәsәrrüfatı Na-
zirliyi tәrәfindәn verilmiş şәxsi mülkiyyәt

hüququ ilә evlәrin inventarizasiya vә
qiymәtlәndirilmәsinә aid pasportlardır.
Əgәr sizdә olan texniki pasport Azәrbaycan
SSR Kommunal Tәsәrrüfatı Nazirliyi tәrәfindәn
verilmiş şәxsi mülkiyyәt hüququ ilә evlәrin in-
ventarizasiya vә qiymәtlәndirilmәsinә aid pas-
portdursa, hәmin sәnәdlә Əmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin yanında Daşınmaz Əmlakın
Dövlәt Reyestri Xidmәtinin müvafiq әrazi
idarәsinә müraciәt edә bilәrsiniz.     

Tutaq ki, Quba rayonunda çıxarışı v" plan
ölçüsü mövcud olan 4 sot torpaq sah"si 2 ş"xs
t"r"find"n, 2 b"rab"r hiss"y" bölün"r"k alınır.
Bu 2 ş"xs lisenziyalı layih"l"ndirm" şirk"tind"n
eskiz layih"si "ld" ed"r"k h"r"si öz 2 sot torpaq
sah"sind" f"rdi yaşayış üçün ev tikirl"r. Sualım
budur ki, o bütöv 4 sotun çıxarış v" plan
ölçüsünü v" evl"rin eskiz layih"l"rini t"qdim
edib (ayrı-ayrılıqda h"r 2 sot torpaq sah"si
üçün çıxarış v" plan ölçü almadan) kupça "ld"
etm"k olarmı?

Hәr 2 torpaq sahәsinә vә yaşayış evinә
münasibәtdә dövlәt reyestrindәn ayrıca çıxarış-
lar verilmәlidir. Belә ki, vaxtilә vahid şәkildә
olan torpaq sahәsi 2 hissәyә ayrılıb, hәmin
hissәlәr ayrı-ayrı şәxslәr tәrәfindәn әldә edilib,
nәticәdә bu torpaq sahәlәrinә vә onların
üzәrindә inşa edilmiş yaşayış evlәrinә
münasibәtdә 2 ayrıca hüquq yaranıb. 

İsmayıllı rayonu "razisind" adıma olan tor-
paq sah"sinin (DéDRX Çıxarışı
mövcuddur) d"qiq cizgil"rinin alınması
üçün hara v" neç" müraci"t ed" bil"r"m?
Cavabınıza gör" önc"d"n t"ş"kkür
edir"m. 

Bunun üçün Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin yanında Daşınmaz Əmlakın

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

вя тян даш лар дан да хил ол муш со рьу лар яса сын да ща зыр ла ныр.
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Dövlәt Reyestri Xidmәtinin 9 saylı Qәbәlә
Ərazi İdarәsinә vә ya Komitәnin yanında Daşın-
maz Əmlakın Kadastrı vә Ünvan Reyestri
Xidmәtinin tabeliyindә “Kadastr vә Yerquruluşu
Layihә-Tәdqiqat Mәrkәzi” MMC-nin yerli
layihә idarәsinә müraciәt edә bilәrsiniz.

M"nim torpaq sah"m var köhn"d"n, s"n"di
ş"had"tnam"dir. İndi çıxarış almaq ist"yir"m.
Bu  mümkündürmü?

“Daşınmaz әmlakın dövlәt reyestri haqqında”
Qanunun 4.1-ci maddәsinә әsasәn, 2006-cı il
iyulun 6-dәk daşınmaz әmlaka hüquqların ayrı-
ayrı qeydiyyat orqanları tәrәfindәn aparılmış
dövlәt qeydiyyatı öz hüquqi qüvvәsini saxlayır. 
Qanunun sözügedәn müddәasına uyğun olaraq,
lәğv edilmiş Dövlәt Torpaq vә Xәritәçәkmә
Komitәsi tәrәfindәn verilmiş şәhadәtnamәlәr
hüquqi qüvvәsini saxlayır vә onların әsasında
dövlәt reyestrindәn çıxarışın alınması mümkün-
dür.

Eşitdiyim" gör", qanunvericiliy" bu yaxınlarda
d"yişiklik edilib, artıq çıxarışları 1 gün" almaq
mümkündür. Bu bar"d" "traflı m"lumat ver"
bil"rsinizmi?

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 6
aprel 2018-ci il tarixli 134 nömrәli qәrarı ilә
Nazirlәr Kabinetinin 5 oktyabr 2015-ci il tarixli
319 nömrәli qәrarında dәyişiklik edilmişdir.
Belә ki, 319 nömrәli qәrarla tәsdiq edilmiş “Da-
şınmaz әmlak üzәrindә hüquqların dövlәt qey-
diyyatı üçün sәnәdlәrin qәbulu, yoxlanılması vә
verilmәsinin prosedur Qaydaları”na yeni – 2-1-
ci hissә әlavә edilmişdir. Bu yeni hissәdә daşın-
maz әmlak üzәrindә hüquqların dövlәt
qeydiyyatı ilә bağlı әrizәlәrin qanunla müәyyәn
edilmiş icra müddәti sürәtlәndirilmәklә 1, 3 vә 7
iş günü müddәtindә icra olunduğu barәdә
müddәa öz әksini tapmışdır. Belәliklә, artıq
dövlәt reyestrindәn çıxarışların 1 iş günü
müddәtindә verilmәsi mümkündür.

Dövl"t reyestrind"n yüklülük haqqında arayış
kiml"r" verilir?

Yüklülük haqqında arayış daşınmaz әmlak
üzәrindә hüquq sahibinә, onun tәrәfindәn vәkil
edilmiş şәxsә, hüquq sahibinin әmlakına qanun
vә ya vәsiyyәt әsasında vәrәsәlik hüququ olan
şәxslәrә onların yazılı vә ya elektron
müraciәtlәri әsasında verilir. Bu müddәa “Da-

şınmaz әmlakın dövlәt reyestri haqqında” Qanu-
nun 5.1-ci maddәsindә öz әksini tapmışdır.

M"nim sualım bel"dir: daşınmaz "mlakın
ipotekasının dövl"t qeydiyyatını kim h"yata
keçirir?

Daşınmaz әmlakın ipotekasının dövlәt qeydiy-
yatını Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin ya-
nında Daşınmaz Əmlakın Dövlәt Reyestri
Xidmәtinin әrazi idarәlәri hәyata keçirirlәr. Belә
ki, daşınmaz әmlakın ipotekası haqqında
müqavilә daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrindә
qeydiyyata alınmalıdır.

Elektron çıxarışdan hansı hallarda istifad" ed"
bil"r"m?

Mülkiyyәtinizdә olan daşınmaz әmlaka
sәrәncam verilmәsi (satılması, bağışlanması,
ipoteka qoyulması vә s.) barәdә әqdlәrin nota-
rius tәrәfindәn tәsdiqlәnmәsi zamanı. Belә ki,
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin
11.09.2000-ci il tarixli 167 nömrәli qәrarı ilә
tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında
notariat hәrәkәtlәrinin aparılması qaydaları haq-
qında Tәlimat”a uyğun olaraq notarius elektron
çıxarışı daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrindәn
“Elektron notariat” informasiya sistemi
vasitәsilә real vaxt rejimindә әldә edir vә onun
әsasında әqdi tәsdiqlәyir. 

Torpaq sah"sini alqı-satqı yolu il" "ld" ed"n
ş"xs, adına çıxarışı hansı müdd"t" ala bil"r?

“Daşınmaz әmlakın dövlәt reyestri haqqında”
Qanunun 9.2-ci maddәsinә uyğun olaraq dövlәt
reyestrindәn çıxarış 10 iş günü müddәtindә
tәrtib edilir. Daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqla-
rın qeydiyyatı üçün zәruri olan mәrzçәkmә vә
inventarlaşdırma işlәrinin aparılması ilә
әlaqәdar daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqların
qeydiyyat müddәti qeydiyyat orqanı tәrәfindәn
5 iş gününәdәk uzadıla bilәr.
Eyni zamanda bu müddәt әrizәçinin istәyi
әsasında sürәtlәndirilә dә bilәr. Çıxarışın alın-
ması üçün qanunla müәyyәn edilmiş icra
müddәtinin sürәtlәndirilmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 5
oktyabr 2015-ci il tarixli 319 nömrәli qәrarı ilә
tәsdiq edilmiş “Daşınmaz әmlak üzәrindә hü-
quqların dövlәt qeydiyyatı üçün sәnәdlәrin
qәbulu, yoxlanılması vә verilmәsinin prosedur
Qaydaları”nda öz әksini tapmışdır.
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ганунвериъилик

ÇéTİNLİK OLSA, KREDİTİN ŞéRTLéRİ DéYİŞéCéK

“Azәrbaycan Respublikasında ipoteka kredit lәş mә -
si nin bәzi mәsәlәlәri haqqında” 2016-cı il 22 iyun tarixli
940 nömrәli Fәrmana edilәn dәyişikliklәrә әsasәn, ipote-
ka kreditinin qaytarılmasında çәtinlik yaranarsa, kredit
şәrtlәri dәyişdirilәcәk, yәni restrukturizasiya edilәcәk.

Yeniliyә әsasәn, kredit şәrtlәri iqtisadi vә ya hüquqi
şәraitin dәyişmәsi, habelә borcalanın maliyyә
çәtinliyinin yaranması sәbәbilә dәyişә bilәr. Belә
vәziyyәtlә üzlәşәn borcalan müvәkkil banka müraciәt
edәcәk, bank 3 gün әrzindә bu müraciәti araşdıracaq vә
haqlı hesab etdikdә İpoteka vә Kredit Zәmanәt Fonduna
müraciәt edәcәk. Öz növbәsindә Fond bu mәsәlәni 10
gün әrzindә araşdıraraq qәrar verәcәk. 

İpoteka kredit"rind"
yenilikl"r var
QAYDALAR DéYİŞİB 

Az"rbaycanda "halinin böyük hiss"sinin diqq"tind" olduğu ipoteka
kreditl"şm"sind" maraqlı yenilikl"r var. Prezident İlham éliyevin
1-2 may tarixli f"rmanlarına "sas"n, bundan sonra ipoteka kredi-
tini öd"m"kd" ç"tinlik ç"k"nl"r" fasil" veril"c"k, ipoteka kreditl"rin"
z"man"t veril"c"k, el"c" d", evl"r lizinql" satıla bil"c"k. 
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İpoteka kreditinin restrukturizasiyası aşağıdakı
formalarda hәyata keçirilә bilәr:
- kredit mәblәğindәn çox olmamaq şәrtilә kredit üzrә
hesablanmış faizlәrin kapitallaşdırılaraq әsas borcun
mәblәğinә әlavә olunması;
- kreditin müddәtinin uzadılması;
- müvәkkil bankın razılığı ilә kredit üzrә faiz
dәrәcәsinin bankın xidmәt haqqısı hesabına
azaldılması;
- ipoteka krediti üzrә ödәnişlәrә 1 ildәn çox olmayan
müddәtә fasilә verilmәsi.

Qaydaya görә, restrukturizasiya formaları birlikdә
vә ya ayrılıqda tәtbiq edilә bilәr. Restrukturizasiya kre -
ditin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә әn çoxu 3 dәfә
hәyata keçirilә bilәr vә bu restrukturizasiyalar arasındakı
dövr minimum 1 il olmalıdır.

İPOTEKA KREDİTLéRİNé ZéMANéT VERİLéCéK 

Dövlәt başçısı İpoteka vә Kredit Zәmanәt Fondu tә -
rә fin dәn ipoteka kreditlәri üzrә tәminat verilmәsi Qay da -
sı nı da tәsdiqlәyib. Qaydaya әsasәn, ipoteka kreditini gö -
tü rәn vәtәndaş, krediti ayıran bank vә İpoteka Fondu ara -
sın da zәmanәt müqavilәsi bağlanır. Borcalan bu mü qa vi -
lә yә görә, İpoteka Fonduna zәmanәt haqqı ödәyir. 

Gәlәcәkdә borcalan ipoteka kreditini qaytara bil mә -
sә, girov qoyulan ev hәrracda satılır, onun pulu krediti
bağ la mağa kifayә etmәyәndә yaranan fәrqi İpoteka vә
Kre dit Zәmanәt Fondu ödәyәcәk. Bunun üçün Fondun
tәrkibindә Ehtiyat Fondu yaradılacaq. 

Zәmanәt verilәn mәblәğ kreditlә alınan evin qiy mә -
ti nin 60%-85%-i arasında olmalıdır. 

Z"man"t prosesi bel" baş verir
İpoteka ilә ev alan şәxs krediti qaytara bilmәyәndә

bank girov qoyulan әmlakı hәrracda satışa çıxarır vә bu
ba rә dә elan verir. Elәcә dә, hәrracın keçirilmәsinә әn azı
10 gün qalmış bank bu barәdә Fonda bildiriş göndәrir.
Bil dirişdә hәrracın keçirilmә yeri vә tarixi barәdә mә lu -
mat verilir.

Hәrracda ev aşağı qiymәtә satıldıqda, yәni, onun sa -
tı şından әldә edilәn mәblәğ krediti bağlamayanda vә
banka zәrәr dәydikdә, bank bununla bağlı Fonda mә lu -
mat verir. Fond bu müraciәti 10 gün müddәtindә araşdırır
vә ya zәmanәt üzrә ödәniş barәdә qәrar verir, ya da bun-
dan imtina edir. Bu qәrar hәm banka, hәm dә borcalana
bil dirilir. 

Zәmanәtә razılıq olduğu halda Fond zәmanәt üzrә
ödә nişin mәblәğini hesablayır vә 5 iş günü müddәtindә
mü vәkkil banka ödәyir.

M"nzill"r lizinql" satılacaq
Bu dәfә ipoteka kreditlәşmәsindә baş verәn әn ma -

raq lı yeniliklәrdәn biri fond tәrәfindәn mәnzillәrin li zinq -
lә satılması imkanının yaradılmasıdır. Dövlәt başçısının
fәrmanı ilә İpoteka vә Kredit Zәmanәt Fondunun
Nizamnamәsinә dәyişiklik edilib. Sәnәdә yeni 2.2.2-1
maddәsi әlavә edilib. Bununla da fondun vәzifәlәrinin
sırasına “yaşayış sahәlәrini almaq vә satmaq öhdәliyi ilә
kirayәyә vermәk” dә әlavә edilib. Dövlәt başçısının
fәrmanına әsasәn Nazirlәr Kabineti yaşayış sahәlәrinin
satmaq öhdәliyi ilә kirayә verilmәsinә dair qaydanın
layihәsini iki ay müddәtindә hazırlayıb Azәrbaycan
Respublikasının Prezidentinә tәqdim etmәlidir. 

Kredit götür"nl"r" t"l"bl"r d" d"yişib
İpoteka kreditlәrinin verilmәsi qaydalarına dә yi şik -

lik lәr yuxarıda sadalananlarla yanaşı, kredit götürәnlәrin
gәlirinin hesablanmasına, hәm dә krediti qaytara bil mә -
yәn lәrә aiddir. 

Belә ki, Nazirlәr Kabinetinin 15 may 2018-ci il, 108
say lı qәrarı ilә, İpoteka vә Kredit Zәmanәt Fondunun vә -
sa iti hesabına verilәn ipoteka krediti, o cümlәdәn güzәştli
ipo teka krediti üzrә borcalanın aylıq mәcmu gәlirinin
hesab lanması Qaydasına da dәyişiklik edilib. 

İndiyәdәk kredit almaq istәyәnlәr son 12 ay üçün
gә lirlәri tәsdiqlәmәli, yәni müraciәtә qәdәr son 12 ayda
iş lә mәli idilәr. İndi isә bu müddәt 6 aya endirilib. 

SAHİBKARLAR ÜÇÜN İPOTEKA ŞéRTLéRİ
«YUMŞALIB»

Sahibkarların ipoteka krediti götürmәsi dә sa dә lә -
şib. İndiyәdәk ipoteka krediti götürmәk üçün azı 2 il sa -
hib karlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq lazım idi, indi isә
bu müddәt 1 ilә endirilib. Yәni sahibkarlığa cәmi bir il
әv vәl başlayanlar da ipoteka krediti götürә bilәcәklәr. 

Sahibkarların gәlirlәrinin hesablanması qaydası da
dә yi şib. İndiyәdәk onlardan ticarәtlә mәşğul olanların
döv riyyәlәrinin 20%-i, xidmәt sahәsindә çalışanların döv -
riyyәlәrinin isә 40%-i gәlir hesab edilirdisә, bundan son ra
xidmәt sahәsindә çalışanların dövriyyәlәrinin 70%-i gәlir
hesab edilәcәk. Bu o demәkdir ki, eyni döv riy yә yә malik
olan sahibkarlar daha çox kredit götürә bi lә cәklәr. 

Aylıq g"lird"n öd"nil"n m"bl"ğ d"yişib
Bundan başqa, qaydaya görә, ipoteka krediti üçün

ödәnilәn mәblәğ  aylıq gәlirin 70%-ni keçmәmәlidir.
Amma әgәr vәtәndaş, yeni tikilidәn ev alırsa, vә
götürdüyü kredit, evin qiymәtinin 60%-dәn çox deyilsә,
bu tәlәb tәtbiq edilmir. Yәni vәtәndaş, istәsә,  ipoteka
kreditinә daha çox ödәniş edә bilәr. 
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Artıq elektron çıxarışa sahib olan vәtәndaşlar öz
sәnәdlәrinin hәqiqiliyini onlayn olaraq yoxlaya bilirlәr.
Bunun üçün istifadәçilәrdәn heç bir ödәniş tәlәb olun-
mur. Əmlak sahiblәri Elektron Hökumәt Portalına
(http://e-emdk.gov.az/eemdk/az/CheckElectronExtract)
daxil olaraq çıxarışın qeydiyyat vә reyestr nömrәlәrini
qeyd etmәklә sәnәdin düzgünlüyünü
yoxlamaq imkanına malikdir. 

Bununla da ev sahiblәrinin ev lә ri -
nә kommunal xidmәtlәr qoşulanda tә -
lәb olunan çıxarışı müvafiq idarәyә gә -
tir mәsinә ehtiyac qalmır. Hәmin qurum
elek tron çıxarışın yoxlamaqla çıxarışla
tanış ola bilәrlәr.

Bundan başqa, vәtәndaşlar hәr
han sı bir şәxsi mәnzillәrinә qeydiyyata
al dırmaq istәdikdә bu elektron xid mәt -
dәn istifadә edә bilir. Əvvәllәr bunun
üçün çıxarışını kağız forması notariusa
tәq dim edilmәli idi. Ancaq indi vә tәn -
daş mülkiyyәt sәnәdini gәtirmәdәn, no-
tarius adıçәkilәn xidmәtdәn istifadә
etmәklә çıxarışın hәmin şәxsә mәnsub
olub olmadığını yoxlaya bilir.

Bu xidmәt alqı-satqı prosesindә dә vәtәndaşlar üçün
olduqca faydalıdır. Belә ki, alıcı әmlakı almaq istәdikdә
çıxarışın sahibini rahatlıqca dәqiqlәşdirib, mülkiyyәt
sәnәdinin kimin adına olduğuna әmin olur. Bununla da
alqı-satqı prosesindә dәlәduzluq hallarının qarşı alınır.

Qeyd edilmәlidir ki, daşınmaz әmlakın
dövlәt reyestrindәn kağız formada tәqdim olu-
nan çıxarışda göstәrilәn bütün mәlumatlar
elektron çıxarışda da әks olunur. Elektron qay-
dada әmlaka dair çıxarış әldә etmiş şәxs öz

elektron çıxarışını bütün dövlәt orqanlarında
istifadә edә bilәr. Bundan әlavә, elektron çıxarış sistemi
kağız çı xa rı şın itirilmәsi, yararsız hala düşmәsi ilә bağlı
problemlәr ortadan qalxır. Kağız çıxarışın başqa insanlar
tәrәfindәn saxtalaşdırılması vә qanunsuz istifadә
edilmәsi halı tam istisna edilir.

Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi ölkәdә fәaliyyәt
göstәrәn daş vә qum çınqıl karxanalarının monitorinqini
aparıb. Nәticәdә respublika üzrә 585 daş vә qum-çınqıl
karxananlarının fәaliyyәt göstәrdiyi müәyyәn edilib vә
onların elektron mәlumat bazası yaradılıb. Aparılmış
tәhlillәr vә monitorinqlәr göstәrib ki, 250 belә karxana
torpaq qanunvericiliyinin tәlәblәrinin pozulması ilә
fәaliyyәt göstәrir. Qanunsuz fәaliyyәt göstәrәn bu
karxanaların fәaliyyәti  dayandırılıb. Hazırda 238 daş vә
qum-çınqıl karxanaları fәaliyyәt göstәrir ki, ondan 23-ü
qanuni sәnәdlәşmә aparılmaqla işlәyir. Monitorinqlәr
nәticәsindә 127 karxanada baş vermiş qanun pozuntusu
hallarına görә inzibati protokollar yazılıb. 46 karxananın
fәaliyyәtindә torpaq sahәsinin özbaşına zәbtolunması

halları olduğundan sәnәdlәr tәdbir görülmәsi üçün hüquq
mühafizә orqanlarına göndәrilib. Hazırda, 42 karxanada
araşdırmalar davam etdirilir. Ən çox belә hallar paytaxtın
Xәzәr, Qaradağ, elәcә dә Abşeron, İmişli, Quba, Şәki,
Qazax rayonlarında müşahidә edilib. 

Monitorinqlәr zamanı qeyri-qanuni fәaliyyәt
göstәrәn karxanalar tәrәfindәn korlanmış torpaqlar
әsasәn dövlәt mülkiyyәtinә aid çay yataqlarında,
bәlәdiyyәlәrin kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı vә vәtәndaşların
özәl pay torpaqlarına aiddir.

Qeyd edilmәlidir ki, Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsindә 12 may tarixindә daha çox qanunsuz daş
karxanaları fәaliyyәt göstәrәn rayonların icra hakimiyyәti
basçılarının müavinlәri ilә toplantı keçirilib. 

éMDK qanunsuz karxanaların siyahısı tutub - "razil"r

émlak çıxarışları telefona da gönd"rilir
DAHA BİR YENİLİK



ЭРАНДПАРК ПЛАЗА
«Grand Park Plaza» пайтахтымызын Нясими районунда,

Малиййя Назирлийинин йанында йерляшян мющтяшям йашайыш
комплексидир. Щярясинин бир эиришли ики бинадан ибарят олан

комплексдя 3, 4, 5 отаглы мянзилляр тяклиф олунур. 
Эюзял мемарлыг лайищяси иля инша олунан, зялзяляйя давамлы,

яразиси бол йашыллашдырылмыш комплекс Сизя йцксяк сявиййядя
ращатлыг вя тящлцкясизлик шяраити йарадаъаг. Комплексин

даими мцщафизя олунан яразисиндя сакинлярин истиращяти вя
ушагларын яйлянъяси цчцн щяр ъцр шяраит вар. Комплексдя

фасилясиз су, електрик енержиси, газ тяъщизаты вя мяркязляшдирил-
миш истилик системляри, еляъя дя йцксяк кейфиййятли пластик ма-

териаллардан щазырланмыш пянъяряляр вя дямир сейф гапылары
гурашдырылыб. Кабел телевизийасы вя сцрятли интернет шябякясиня
эириш системи Сизин евинизя бцтцн дцнйанын мялуматларыны чат-
дыраъаг. Бинанын цзлянмяси цчцн Белчикадан эятирилмиш витраж

шцшялярдян истифадя олунаъаг. Комплексдя ики мяртябяли
йералты гараж нязярдя тутулуб. Бинада йцксяк дцнйа стан-
дартларына ъаваб верян Митсубисщи маркалы сярнишин вя йцк

лифтляриндян истифадя олунаъаг. Бу лифтляр васитясиля Сиз авто-
мобил дайанаъагларындан евинизя ращат галха билярсиниз.

«Grand Park Plaza»да бир сыра коммунал – мяишят хидмяти
обйектляри (маркетляр, саьламлыг мяркязи, идман заллары вя с.)
фяалиййят эюстяряъяк. Щяйятин ъыхышы бирбаша Забитляр баьына-
дыр. Алыъыларын сифаришиня ясасян мянзилин дахили лайищясинин дя-

йишдирилмяси (нязярдя тутулмуш лайищя чярчивясиндя кярпиъ
аракясмяляр тикилмяздян яввял) мцмкцндцр. Комплексдя

алыъылара сярфяли юдяниш системляри тяклиф едилир. «Азинко
Щолдинг» тяряфиндян инша едилян комплекс йцксяк ихтисаслы
мемар конструкторлар тяряфиндян тикилир. Тикинти гурашдырна

ишляринин кейфиййятиня Е.Т.И тяряфиндян нязарят олунур.

СИЗЯ ВЯ АИЛЯНИЗЯ ХОШБЯХТЛИК АРЗУЛАЙЫРЫГ!
«Азинко Щолдинг» коллективи
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BİR, İKİ, ÜÇ… SATILDI! 
Dünyada indiyәdәk baş verәn bütün dәyişikliklәrә

baxmayaraq hәrraclarda satış qaydaları yüz illәr, hәtta
min illәrdir ki, dәyişmәz qalır. 

Hәrraclar — malların, qiymәtli kağızların, әmlak,
sәnәt әsәrlәri vә digәr obyektlәrin açıq şәkildә satışıdır.
Hәrraclar әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş qaydalarla keçi -
rilir vә burada alıcılar yarışırlar.

«Ən yaxşı qiymәt tәklif edәn qazanır» kimi tәbii

prinsipә әsaslanan hәrraclar ilk dәfә Qәdim Romada
yaranıb. Elә «auksion» sözü dә, bәzi alimlәrin fikrincә,
«augsre», yәni artırmaq sözündәn yaranıb. 

QéDİM ROMADAN BAŞLAYAN HéRRAC
Tarixi yazılarda hәrracla bağlı ilk xatırlama bizim

eradan 500 il әvvәlә tәsadüf edir. İndi qәribә sәslәnir,
amma o vaxtkı hәrraclar gәnc qızların qul bazarında
satışı üçün keçirilirdi. 

2 min il d"yişm"y"n satış üsulu
HéRRACLAR

Son dövrl"r öz"ll"şdirm" h"rracları investorlar üçün s"rf"li yatırım
imkanına çevrilib. émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) t"şkil et-
diyi h"rraclarda müxt"lif çeşidd" v" qiym"tl" çoxsaylı "mlaklar satışa
çıxarılır. B"z"n r"qab"t n"tic"sind" "mlaklar ilkin qiym"tind"n bir neç" d"f"
yüks"k qiym"t" satılır. H"rracda "ld" edil"n "mlaklar is" g"l"c"kd" g"lir
m"nb"yin" çevrilir. H"rraclar insan h"yatının dem"k olar, bütün sah"l"rini
"hat" edib. Onların tarixi is" q"dim dövrl"r" gedib çıxır. «Daşınmaz
émlak» bu d"f" h"rracların tarixini araşdırıb. 



Qәdim Babildә isә hәrraclar vasitәsilә kişilәr
özlәrinә hәyat yoldaşı alırdılar. Özü dә hәmin hәrraclar
qiymәtinin azalması ilә aparılırdı – sәslәnәn qiymәtә razı
olan ilk şәxs qalib elan edilirdi. İndi belә hәrraclar hol-
land üsulu adlanır. 

Bizim eranın әvvәlindә Qәdim Roma imperiyasında
da hәrraclar populyar idi. Hәmin hәrraclarda ailә sәrvәtlәri
vә müharibәdә qarәt edilmiş qәnimәtlәr satılırdı. Mәsәlәn,
Roma İmperatoru Markus Aureli mebellәrini belә
hәrraclarda satmışdı ki, borclarını qaytarsın. Hәrbi
qәnimәtlәrin satıldığı hәrraclarda isә hәrracçının yerә nizә
saplaması hәrracın bitdiyini göstәrirdi. 

Yeri gәlmişkәn, indi bu işarәni taxta çәkiclә zәrbә
әvәz edir. Çәkicin vurulması hәrracın başa çatmasını
göstәrir. Roma İmperiyasının çökmәsi ilә hәrraclar da
tarixçilәrin nәzәrindәn itdi. Bu barәdә bir dә min il sonra
xatırladılar. 

Hәrrac prinspi ilә işlәyәn ilk ticarәt müәssisәlәri
XVII әsrin ortalarında Hollandiyada yaranıb. Sonradan
auksion tәcrübәsi İngiltәrә vә Fransaya, daha sonra isә
bütün dünyaya yayıldı. Əvvәllәr hәrraclardan miras
әmlakı yaxşı qiymәtә satıb pula çevirmәk üçün istifadә
edirdilәr. Müflis olmuş  iş adamları da әllәrindәki әmlakı
tezliklә pula çevirib borclarını ödәmәk üçün hәrraclara
üz tuturdular. 

Maraqlıdır ki, vaxtilә Hollandiyada ortaya çıxan
hәrrac üsulu indi köhnәlib vә demәk olar ki, heç istifadә
edilmir. Bu hәrracın gedişindә qiymәt artırılmır, әksinә
azaldılır. 

Hazırda Avropada mövcud olan hәrrac
mәrkәzlәrinin әn qәdimi «Stockholms Auktionsverk»dir.

1674-cü ildә yaradılan bu şirkәt müxtәlif malların satışı
üçün istifadә edilirdi. Burada milyonlarla qiymәti olan
sәnәt әsәrlәrindәn tutmuş, köhnә paltoya qәdәr әn
müxtәlif әşyaları almaq mümkün idi. 

1707-ci ildә Vyanada yaradılan «Dorotheum»
hәrrac evi isә Avstriya imperatoru I İosifin şәxsi göstәrişi
ilә yaradılmışdı. İmperator dövlәtin öz hәrracı vә
lombardını yaratmağı tapşırmışdı. Sonradan Avropada
İsveçin «Uppsala AuctionKammare» şirkәti, Fransadakı
«Tajan» vә  Londonda «Bonhams» hәrracları yaradıldı.

Beynәlxalq tearәtin inkişafı, böyük coğrafi kәşflәr,
dünyanın kredit vә bank sektorunun inkişafı bütün
Avropada hәrracların geniş yayılmasına vә inkişafına
sәbәb oldu. 

Hәrraclar İngiltәrә, Fransa vә Almaniyada keçirilir-
di, XVIII әsrin ilk yarısında isә mәşhur hәrrac evlәri:
“Sotheby’s” vә “Christie's” fәaliyyәtә başladı. 

«SOTHEBY'S» Vé «CHRISTIE'S»
Əsrlәrdәn bәri dünyanın әn mәşhur hәrrac evlәri,

incәsәnәt әşyaları ilә ticarәt edilәn «Sotheby's» vә
«Christie's»-dir. Hazırda bütün dünyada satılan sәnәt
әsәrlәrinin 70%-i mәhz bu hәrrac evlәrinin payına düşür. 

«Sotheby's» hәrrac evi başlanğıcını 1744-cü ildәn
götürür. Hәmin vaxt Samuel Beyker adlı iş adamının biz-
nesi sürәtlә böyümәyә başlamışdı. Onun әn böyük
layihәlәrindәn biri Napoleonun kitabxanasının satılması
oldu. Buna qәdәr isә hәrracın idarәçiliyi Samuelin qohu-
mu Con Sotbiyә keçmişdi. Hәrrac evinin adı da Sotbinin
adından götürülüb. Vaxt ötdükcә hәrrac evi tәkcә kitab
biznesi ilә mәşğul olmadı, artıq burada nadir

avtomobillәri, qiymәtli zinәt әşyalarını,
malikanәlәri, torpaqları, hәtta
bahalı şәrabları da almaq olardı.
«Sotheby's» hәrrac evi dünyanın
әn mәşhur hәrraclarından  biri
sayılır. 

«Christie's» hәrrac evinin
tarixi isә onun sahibi Ceyms
Kristinin adı ilә bağlıdır. Bu
şirkәtin tarixindә әn mәşhur
satışlardan biri rus çariçası
Yekatirina tәrәfindәn İngiltәrәnin
keçmiş baş naziri Roberta
Uolponun nadir kolleksiyasını
alınması olub. Bu kolleksiyadakı
198 şәkil arasında Rubens,
Rembrandt, Pussen, Van Deyk vә
başqalarının әsәrlәri vardı. 

«Christie’s» uzun illәrdir ki,
dәbdәbәli әşyaların hәrracına görә
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dünya lideri sayılır. 43 ölkә, 90-a yaxın ofis, London vә
Nyu-Yorkdakı baş ofislәrin işi nәticәsindә «Christie’s»
offlayn hәrraclardan әn böyük gәlir götürәn hәrrac evidir
vә onun gәlirlәri milyardlarla dollar hәcmindә ölçülür. 

«Christie's» hәrrac evinin sәhmlәri mәşhur fransız
milyarderi Fransua Pinoya mәxsusdur. 

SSRİ-Dé HéRRACLAR 
Birinci dünya müharibәsi vә inqilab, sosializm

quruluşu nәticәsindә Sovet İttifaqında hәrraclar qadağan
edildi. Bazar iqtisadiyyatının xüsusiyyәti sayılan
hәrraclara sovet mәkanında yer ola bilmәzdi. Amma vaxt
keçdikcә SSRİ hökumәti qәrara gәldi ki, bәzi sahәlәrdә
hәrracların keçirilmәsi mümkündür vә sәrfәlidir.
Mәsәlәn, 1931-ci ildә ölkәdәn xaricә xәz satışını
artırmaq üçün «Soyuzpuşnina» şirkәti yaradıldı. Bu qu-
rum rus  xәzlәrinin dünyaya satışı ilә mәşğul idi. 1931-ci
ildә Leninqradda keçirilәn ilk hәrraca 12 ölkәdәn 80
nümayәndә qatılmışdı. Hәrrac nәticәsindә xәzlәrin 95%-
ni satmaq mümkün oldu, satış qiymәti isә bir qәdәr әvvәl
Londonda keçirilәn hәrracdan 6-8% artıq oldu. Belәliklә,
hökumәt xәzlәrin 80%-ni bu üsulla satırdı. 

Sonradan SSRİ-dә cins atları, kitabları vә sәnәt
әsәrlәrini dә hәrracda satmağa başladılar. Amma bәzәn
potensial alıcılar vә satıcılar hәrracdakı qiymәtlәri
әvvәlcәdәn razılaşdırırdılar. Mәsәlәn, 70-ci illәrin
ortalarında ABŞ-ın mәşhur iş adamı Armand Hammer
SSRİ-dә nadir cinsli әrәb atı almışdı. Pyatiqorskda
keçirilәn hәrrac cәmi 1 dәqiqә çәkdi vә alıcı atı 1 milyon
dollara aldı. Çünki hәrracdan әvvәl iş adamı bu mәsәlәni
SSRİ-nin kәnd tәsәrrüfatı naziri ilә razılaşdırmışdı. 

HéRRACLARIN NÖVLéRI Vé FORMALARI 
Yuxarıda deyildiyi kimi, hazırda dünyadakı

hәrraclar bir neçә formada keçirilir. Qiymәtin azalması
ilә baş verәn hәrraclar azdır. Hazırda әn çox istifadә olu-
nan hәrrac üsulu – qiymәtlәrin artımına әsaslanan «in-
gilis hәrracıdır». Bu hәrraclarda qiymәt aşağıdan yuxarı
qalxır vә daha yüksәk qiymәt tәklif edәn şәxs qalib gәlir. 

Ümumilikd" is" h"rracların müxt"lif
növl"rini qeyd etm"k olar:
«Kor hәrrac» — burada hәr bir iştirakçı digәrlәrindәn
xәbәrsiz olaraq satılan malla bağlı öz tәklifini verir.
Sonda zәrflәr açılır vә әn yaxşı qiymәt deyәn qabil
olur, yәni burada tәklifi dәyişәrәk artırıb azaltmaq
mümkün deyil. 
Birja hәrracı — malın satışı birja üzәrindәn aparılır. 
Valyuta hәrracı — burada valyuta satılır.
Veksel hәrracı — burada yalnız xәzinә istiqrazları
satılır.

Depozit hәrracı — bu onlayn hәrracdır vә burada
banklar şirkәtlәrin depozitlәrini cәlb etmәk üçün öz
faizlәrini tәklif edir vә hәrracın gedişindә bu faizlәri
yüksәldirlәr. 
Girov hәrracları — kredit müqabilindә saxlanılan
girovarın satışı.
İnternet-hәrrac — hәrracların әn müasir formasıdır vә
internet üzәrindәn aparılır. 
Yeri gәlmişkәn, mәhz internet hәrracları son illәr әn
sürәtlә yayılan hәrrac növüdür. 

İNTERNET-HéRRACLAR 
İnternet üzәrindәn hәrraclar çoxsaylı saytlar

vasitәsilә aparılır. Belә hәrracların әsas üstünlüyü odur
ki, istәnilәn yerdә yerlәşәn alıcılar bu hәrraclarda iştirak
edә bilirlәr. 

Adәtәn belә hәrraclarda qaydalar vә şәrtlәr dәqiq
müәyyәn edilir. İstәnilәn hüquqi vә fiziki şәxslәr burada
iştirak edib qiymәt tәklif edә bilirlәr. Ən yüksәk qiymәt
deyәn şәxs qalib gәlir. 

Dünyada әn mәşhur internet hәrrac eBay sayılır.
1995-ci ildә fәaliyyәtә başlayan eBay indi elektron
kommersiyanın lideridir. Burada istәnilәn әşya almaq
mümkündür. 

Amma dünyada çoxsaylı, minlәrlә ixtisaslaşmış
hәrrac saytları da var ki, burada konkret sahәlәr üzrә
ticarәt etmәk olar. 

GéLéCéYİN HéRRACLARI 
İnternet hәrracların әlverişli olması vә sәmәrәliliyi

dünyada bu varianta marağı artırır. İnternetlә satılan
malların sayı hәr il artmaqdadır. Hәtta әnәnәvi hәrrac
evlәri olan «Sotheby's» vә «Christie's» dә İnternet hәrrac
formalarından istifadә etmәyә başlayıblar. 

DÜNYANIN QEYRİ-ADİ HéRRACLARI 
Hazırda dünyada internet hәrraclar sürәtlә inkişaf

etsә dә, bәzi hәrrac evlәri әvvәlki kimi mәşhurdur. Vә
bunun әsas sәbәbi onların konkret sahә üzrә
ixtisaslaşmasıdır. Bunlardan biri Yaponiyadakı Tsukiji
balıq hәrracıdır. Tokionun mәrkәzindәki bu hәrracda
sanballı mәblәğlәr sәslәnir. Bir neçә ay әvvәl burada 212
kiloqramlıq balıq tәqribәn 1 milyon dollara, 2013-cü ildә
isә daha böyük balıq 1,7 milyon dollara satılıb. 

ABŞ-dakı «Mecum auctions» hәrracı isә
avtomobillәrin satışı üzrә ixtisaslaşıb. Bura Amerikada,
hәtta bütün dünyada raritet vә kolleksiya
avtomobillәrinin satıldığı әn böyük hәrrac sayılır.
«Mecum» hәrracında satışlar Amerikanın iri
şәhәrlәrindә, mәsәlәn, Las-Veqasda keçirilir. 
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Rusiyadan köçmәk istәyәn elit
daşınmaz әmlak sahiblәrinin sayı
4,5 dәfә artıb. Bu ölkәdә elit әmlakı
sahibi olan hәr üçüncü rus başqa bir
ölkәyә köçmәk mәqsәdilә mülkünü
satmağa çalışır. Bazarın bu seq men -
tin dә araşdırma aparan “Kalinka
Qrup”un mütәxәssislәri belә nә ti cә -
yә gәliblәr. 

Analitiklәrin sözlәrinә görә, 50
mil yon dollardan artıq sәrvәtә sahib
olan rusların yarıdan çoxunun artıq
ikin ci vәtәndaşlığı var. Daha yaxşı
hә yat axtararkәn zәngin ruslar ikinci
vә tәn kimi Kipr, Malta, Böyük Bri -
taniya vә İsveçrәni seçirlәr.

"Elit daşınmaz әmlak sahib lә ri -
nin davranışını tәhlil edәrkәn, biz
rusiyalı milyonçuların Rusiyadan
fәal surәtdә çıxdığına әminik.
Bunun sәbәbi kimi әksәriyyәt iqtisa-
di qeyri-sabitliyi vә mövcud siyasi
vәziyyәti göstәrir. Bir çoxları etiraf
edir ki, Rusiyada bizneslәri davam
etdirmәk çox çәtinlәşib". “Kalinka

Qrup”un iradә heyәtinin sәdri Ye -
katerina Rumyantsevanın sözlәrinә
görә, 2014-cü ilin böhranından bәri
son 3 ildә Rusiyada bahalı evlәrini
vә mәnzillәrini satmaq istәyәnlәrin
sayı 3 dәfә artıb.

Əgәr böhran başladığı ilk vaxt-
larda әmlakını sataraq ölkәni tәrk

etmәk istәyәnlәrin sayı ümumi әmlak
sahiblәrinin 20%-ni tәşkil edirdisә,
bu gün hәmin göstәrici 30%-ә çatıb.
Tәkcә 2018-ci ilin birinci rübündә
әmlak satışı ilә bağlı sifarişlәrin sayı
ümumilikdә 2013-cü ildәki sifarişlәrә
bәrabәr olub. Ötәn ilin sonunda da
analoji hal müşahidә edilib. 

élvida Moskva: milyonçular xaric" gedir

Monakoda 
milyardçılar üçün

rayon tikilir 
Monako rәhbәrliyi milyardçılar

üçün yeni şәhәrciyin salınmasına 2,4
milyard dollar ayırıb. 6 hektarlıq «Anse
du Portier» şәhәrciyi ölkәnin әrazisini
3% artıracaq. Burada sahil xәttindә 120
dәbdәbәli mәnzil vә 10 elit villa olacaq.
Mәqsәd buraya varlı insanları cәlb
etmәkdir. Yeni evlәr daha müasir
görünüşә vә sistemlәrә malik olacaqlar.
Ona görә dә evlәrin orta qiymәti
Monakonun digәr әrazilәrindәn 30%
baha olacaq. Xatırladaq ki, Monakoda
kvadratmetrin qiymәti 60 280 dollardır.
Yeni şәhәrcikdә avtombil olmayacaq.
Burada velosiped yolları, günәş
batereyaları vә dәniz suyunu istifadә
edәcәk istilik sistemi qurulacaq.

Son bir ildә Gürcüstanın
әmlak bazarında aktivlik 27,2%
artıb. Bu ISET elmi araşdırma in-
stitutu vә TBC Bank-ın birgә
hazırladığı hesabatda bildirilir.
Hesabata görә, 2018-ci ilin ilk
rübündә ölkәdә 27 495 daşınmaz
әmlak satılıb. Gürcüstanda satılan
bütün әmlakların 41,6%-i Tbili si -
nin payına düşür.  Kәnd tә sәr -
rüfatı regionu sayılan Kaxetiya
әm lak bazarının 11,1%-nә, Aca -
riya isә 9,9%-nә nәzarәt edir. 

Maraqlıdır ki, bu ilin birinci
rü bündә Gürcüstanın böyük lü yü -
nә görә ikinci vә üçüncü şәhәrlәri
sa yılan Batumi vә Kutaisidә sa -
tış lar 6-11% aşağı düşüb, Ba tu -

mi dә 2377, Kutaisidә 677 әmlak
sa tılıb. Əvәzindә Batumidә qiy -
mәt lәr 2,4% artaraq bir kvadrat-
metr üçün 770 dollara, Kutaisidә
isә 4,4% artaraq 390 dollara qal -
xıb. 

Tbilisidә dә әmlakın satış vә
ki rayә qiymәtlәri 1,4% artıb. Bu
ilin ilk rübündә kvadrametrin orta
sa tış qiymәti 860-900 dollar, ki -
rayә haqqı isә 6,7-7,7 dollar olub. 

Tbilisidә әn bahalı evlәr
Mta ts mindadadır – kvadratı 1
080 dollar. Vake rayonunda qiy -
mәt l әr 1000 dollar, Saburtaloda
870 dollardır. Paytaxtda әn ucuz
mәnzillәr Samqoridәdir – kvad -
ratı 530 dollara. 

Gürcüstanda bahalı v" ucuz
evl"rin qiym"ti açıqlanıb
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Bin"q"di X"tai 

N"simi Qaradağ Sabunçu Yasamal 

Suraxanı N"rimanov S"bail

2,08%
0,91%

-0,54% -1,06%

-3,71%
-4,52%

-5,44%
-5,46%

-5,89%

Pirallahı X"z"r Nizami Abşeron 

13,90% 

4,11%
2,55%

Aprel ayı üzr" qiym"t d"yişm"si

Nizami Bin"q"di

N"simi X"tai Abşeron N"rimanov  Suraxanı Yasamal  Qaradağ0,75%
2,34%

-2,91% -2,94% -3,27%
-4,67%

-6,43%

-9,65%

-16,84%

Pirallahı X"z"r Sabunçu S"bail

17,32%

8,33%

4,32%

1,12%

Son 1 ild" qiym"t d"yişm"si 

10,47%
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DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARI DINAMIKASI (ABŞ dolları ilә ifadәdә)

Bakı ş.                                                                                                                                                                         Aprel  2018

Tәkrar mәnzil bazarında qiymәt dinamikası,
%

Torpaq bazarında qiymәt
dinamikası, %

Kommersiya obyektlәri
bazarında qiymәt dinamikası, % 

Zonalar
ay

әrzindә

ilin әv vә -
lin dәn

(mә lu mat
yoxdur)

il әr zin -
dә (mә -
lumat

yoxdur)

ay
әrzindә

ilin әv -
vә lin dәn

il әrzindә
ay әrzindә,

%
ilin

әvvәlindәn
il әrzindә

1-ci zona -4.44% -16,58% 11,40% 0,00% 12,71% 9,22% 1,01% -3,07% 6,63%

2-ci zona 2,13% -12,48% 1,77% 0,07% 4,05% 5,09% 0,68% 3,22% 5,91%

3-cü zona 2,60% -0,08% 17,93% 0,00% 32,94% 8,47% 3,01% -4,86% -3,64%

4-cü zona -0,08% -3,20% 1,85% 0,00% 0,02% -1,58% 4,65% 7,89% -0,39%

5-ci zona 1,20% -2,31% -4,61% 0,00% 11,79% -2,69% 6,11% 6,87% 14,92%

6.1-ci zona 0,65% -0,85% 0,43% 0,00% 13,48% 3,92% 3,53% -1,54% -2,36%

6.2-ci zona -2,35% 3,61% 7,35% 0,01% 14,42% -3,86% 8,45% 9,88% -4,03%

6.3-cü zona -6,37% -3,66% -3,66% 0,01% -1,05% -3,12% 1,83% -2,36% -2,16%

7-ci zona 0,35% 0,71% 9,11% 0,01% -11,66% -2,27% -5,46% -5,78% 0,90%

8-ci zona 1,23% 3,93% 4,82% 0,01% 10,68% 6,33% 3,92% -0,25% 19,86%

9.1-ci zona 0,00% -0,16% -26,48% 0,01% -2,38% -2,61% 0,11% -9,14% -8,50%

9.2-ci zona -0,93% -6,58% -9,23% 0,03% 4,91% 9,93% -0,86% 12,94% -1,81%

10.1-ci zona 0,86% 3,83% 22,18% 0,11% 0,11% 2,11% 7,26% -8,22% -2,84%

10.2-ci zona -1,66% -10,87% -1,48% 0,08% -3,44% -1,04% -1,85% -1,08% -3,26%

10.3-cü zona -1,78% 0,00% 22,06% 0,02% 2,09% -4,61% -4,12% 1,93% -7,40%

10.4-cü zona 4,67% 13,03% 0,19% 0,09% -2,05% 7,96% -2,30% 1,85% 3,77%

11-ci zona 3,42% 11,67% 1,95% 0,12% -1,61% -6,54% -3,00% 5,26% -16,26%

12-ci zona -2,17% 2,46% -1,64% 0,05% 3,07% 0,35% 3,23% -2,03% -4,49%

13-cü zona 0,00% 2,50% -9,19% 0,07% -2,34% -1,73% -7,25% 1,93% 5,88%

13.1-ci zona 1,15% 1,73% 1,73% 0,07% -1,27% 9,01% 9,03% -1,10% 8,63%

Şәhәr üzrә 3,44% -1,94% -2,28% 1,06% 3,76% 7,01% 4,44% 1,14% -10,99%

Yaşayış m"nzil bazarında layih"l"r üzr" göst"ricil"r
Layihәlәr Qiymәt, $/kv.m Tәklif portfelindә % payı Artım, ay әrzindә, % Artım, il üzrә, %

alman 1040 -0,76% 11,23% 9,36%

arxitektura 1370 1,03% -12,01% -8,91%

axundov 1050 0,00% -1,22% 2,24%

eksperimental 961 -1,64% 0,63% 4,00%

fransız 902 0,56% 5,99% 5,99%

italiyan 1010 0,20% -1,37% 0,30%

kiyev 748 0,13% 4,18% 6,55%

leninqrad 778 -0,13% 3,05% 1,83%

minsk 875 -0,23% 0,69% 1,63%

stalin 1223 -3,17% -1,13% 2,09%

xruşov 949 -1,35% 0,11% 2,82%

xüsusi 970 0,00% -2,51% -5,46%

yeni tikili (tәmirli) 1004 5,24% -1,86% -4,20%

Bakı ş. 962,0 100,00% -1,94% -2,28%
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Rayonlar üzr" yaşayış m"nzil göst"ricisi
Rayonlar Ay üzrә qiymәt, $/kv.m Tәklif portfelindә %-payı Ay üzrә qiymәt artımı, % İl üzrә qiymәt artımı %

Abşeron 562 1,26% 2,55% -3,27%

Binәqәdi 836 0,12% 2,08% -2,34%

Nәrimanov 1021 0,69% -5,46% -4,67%

Nәsimi 1101 1,29% -0,54% -2,91%

Nizami 810 0,50% 4,11% 0,75%

Pirallahı 508 7,17% 13,90% 17,32%

Qaradağ 558 1,27% -1,06% -16,84%

Sabunçu 701 -0,14% -3,71% 4,32%

Sәbail 1535 0,72% -5,89% 1,12%

Suraxanı 626 0,97% -5,44% -6,43%

Xәtai 891 8,53% 0,91% -2,94%

Xәzәr 559 7,71% 10,47% 8,33%

Yasamal 992 3,77% -4,52% -9,65%

Ay üzr" m"nzil bazarı indikatorları
mәnzilin
orta sta-

tistik
qiymәti,
$/kv.m

Mәnzil
qiymәti

ev
sahәsi

otaq
sayı

kirayә
qiymәti

Aylıq
gәlirlik

Illik
gәlirlik

Kapitall
aşma

müddәti

mәnzilin
orta çәki
qiymәti, $

bank de-
poziti,
%/il

bank de-
poziti ilә
gәlirlik,

$/ay

gәlirlik in-
deksi
(bank

depozitinә
nәzәrәn)

962 92702 91,83 2,70 473 0,51% 6,12% 16,33 97156,14 6,00% 463,51 1,02

F"rdi h"y"t evl"ri üzr" bazar göst"ricil"ri

H"y"t evl"ri
Göstәricilәr Ay üzrә qiymәt, $ ay üzrә artım, % il üzrә artım, %

orta qiymәt,$/hәyәt evi 114461 -2,27% 31,13%

evin sahәsi, kv.m 204,0 3,55% 16,61%

ümumi torpaq sahәsi, sot 6,2 -1,74% 58,27%

otaqların sayı 3,60 0,00% -0,28%

yaşayış sahәsinin orta qiymәti, $/kv.m 826 -0,48% -9,73%

orta çәki nәzәrә alınmaqla (torpaq+yaşayış)
xüsusi qiymәt, dol/kv.m

139 -1,80% -9,84%

hәyәt evlәrindә torpaq sahәlәrinin qiymәti
(qalıq üsulu ilә hesablanmış), $/sot 

6 595 -9,26% 6,60%

torpaq sahәsinin ümumi qiymәtdә çәkisi, % 35,84 -9,15% 28,67%






