




№90 ’2018 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     1

ÈÍÂÅÑÒÈÑÈÉÀËÀÐ
«Äþâëÿò ìöÿññèñÿëÿðèíèí
áîðúëàðû âÿ éàðàðñûç 
ÿìëàêëàðû ñèëèíèð» 
ÌÖÑÀÙÈÁß 

İnvestorların dövlət müəssisələrinə
cəlb edilməsi üçün atılan addımlarla
bağlı «Daşınmaz Əmlak»ın
suallarına ƏMDK-nin Dövlət
əmlakının idarə edilməsi və səmərəli
istifadəsinə nəzarət şöbəsinin müdiri
İlham Pənahov cavab verir. 

ÌÖÑÀÙÈÁß
“Þçÿëëÿøäèðìÿ èëÿ áàüëû
òÿêëèôëÿð âåðìèøèê” 
Azərbaycanla əmlak sahəsində
reallaşan layihələrlə bağlı
«Daşınmaz Əmlak»ın suallarını Al-
maniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Cəmiyyətinin (GIZ) layihə koordina-
toru Vulf Schmieder cavablandırıb. 

ßÌËÀÊ Âß 
ÌÀËÈÉÉß  
Õàðèúèëÿð Àçÿðáàéúàíäà
ùàíñû ÿìëàêëàðû àëûðëàð?
Azərbaycanda xarici vətəndaşların
əmlak sahibi olması artıq adi hala
çevrilib. Getdikcə daha çox ölkənin
nümayəndələri ölkəmizdə əmlak əldə
edirlər.
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ßÌËÀÊ ÒÀÐÈÕÈ 
Àâðîïàíûí ÿí âàðëû àè-
ëÿñè Àçÿðáàéúàíäà -
ÐÎÒØÈËÄËßÐ
Fransada prezident İlham Əliyevin
görüşdüyü şəxslərdən biri «Roth-
schild and Co» şirkətinin rəhbəri
Devid de Rotşild idi. Bəs Rotşildlər
ailəsi belə var-dövləti və nüfuzu
necə əldə edib? Onlar
Azərbaycanda nə iz qoyublar?

46

22Torpaqlar da, evl"r d" bahalaşıb 
BéRDéNİN éMLAK BAZARI    

44 émlakın satışı il" bağlı 
yenilikl"r var - QéRAR
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“ßí âàúèá ìÿñÿëÿëÿðäÿí
áèðè þç êàäðëàðûìûçû 
éåòèøäèðìÿêäèð”

ƏMDK-nin kadr resurslarına
tələbatı, bu tələbatın təmin edilməsi
və kadrların idarə olunması
sahəsində görülən işlər barədə
sualları İnsan Resurslarının
İdarəedilməsi və Dövlət Qulluğu
şöbəsinin rəhbəri Nuranə
Nəzərova cavablandırır. 
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рясми хроникарясми хроника

İLK YARIM İLİN İQTİSADİ MéNZéRéSİ 
2018-ci ilin ilk altı ayında Azərbaycanda iqtisadi ar -

tım 1,3%, qeyri-neft sektorunda 2% olub. Sənaye is teh -
sa lında 1 faiz, qeyri–neft sənayesində isə 8,8% artım ol-
ub: «Bu, onu göstərir ki, qeyri-neft sektoruna qoyulan in -
ves tisiyalar, sahibkarlara göstərilən dəstək öz bəhrəsini
verir». Bu dövrdə kənd təsərrüfatında 7,6%, bitkiçilikdə
14% artım baş verib. 

İlk yarım ildə ölkədə 67 min yeni iş yeri yaradılıb
ki, bunun 58 mini daimidir. Ölkə iqtisadiyyatına 6,3 mil-
yard manat sərmayə qoyulub, əhalinin pul gəlirləri 9,3
faiz artıb, inflyasiya isə cəmi 3 faizdir. Əsas kapitala yö -
nəl dilən vəsaitlər qeyri-neft sektoru üzrə 22 faiz, qeyri-
neft sənayesi üzrə isə 69 faiz artıb.

İlk yarım ildə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi
35 faiz, ixrac 34 faiz, o cümlədən qeyri-neft ixracı 20 fa -
iz artıb. Xarici ticarətin müsbət saldosu 4,2 milyard dol-
lar: «Əlbəttə ki, ilin sonuna qədər daha da artacaq. Bu,

çox böyük rəqəmdir, bir daha onu göstərir ki, makroiqti-
sadi sabitlik tam təmin edilir». İlk yarım ilin nəticələrinə
görə, valyuta ehtiyatları 44,3 milyard dollar təşkil edir. 

Bu dövrdə ölkədəki sənaye parklarına 2,6 milyard
dol lar investisiya yatırılıb, tikintidə və istehsalda 11 minə
ya xın iş yeri yaradılıb. Növbəti mərhələdə 1,1 milyard
dol lardan çox investisiya qoyuluşu və 7500-dək yeni iş
ye rinin açılması nəzərdə tutulur. 

İqtisadi göstəriciləri müsbət qiymətləndirən dövlət
baş çısı iqtisadiyyatın qarşısında duran məsələlər və qar şı -
da aparılacaq islahatlar barədə danışıb. 

SOSİAL TéMİNAT SAHéSİNDé 
İSLAHATLAR APARILMALIDIR

Prezident bildirib ki, Azərbaycanda sosial təminat
sa həsində ciddi islahatlar aparılmalıdır. Onun sözlərinə
gö rə, ünvanlı sosial yardım sistemi dəyişməli, daha şəffaf
və ədalətli olmalı, buradakı neqativ hallar aradan qalx -

2018-in ilk yarısı arxada qaldı
NéTİCéLéR, YENİ VéZİFéLéR 

İlk yarım ild" Az"rbaycandakı sosial-iqtisadi v"ziyy"t, görül"n işl"r
v" qarşıdakı v"zif"l"r Prezident İlham éliyevin s"drliyi il" Nazirl"r
Kabinetinin iclasında müzakir" edilib. İclasda çıxış ed"n dövl"t
başçısı ilin ilk altı ayında qarşıda duran bütün v"zif"l"rin  uğurla
icra edildiyini, Az"rbaycanın dinamik inkişaf tempini saxladığını
bildirib: «Bu ilin göst"ricil"ri onu deyir ki, "vv"lki ill"rd" apardığımız
islahatlar v" bu il aparılan islahatlar göz"l n"tic"l"r verir». 
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ma lıdır. Sosial sahədə həllini gözləyən digər məsələ qey -
ri-rəsmi məşğulluqdur. Prezidentin sözlərinə görə, qeyri-
rəs mi məşğulluğun aradan qaldırılması üçün beynəlxalq
təc rübədən istifadə ediləcək və nəzarət gücləndiriləcək:
«Biz qeyri-formal məşğulluqla bağlı çox ciddi addımlar
atı rıq və atacağıq. Əgər biz bu vəziyyətdən çıxa bilsək,
bu, ölkə iqtisadiyyatına da böyük dəstək olacaq. Azər -
bay can qeyri-formal məşğulluğa qarşı çox ciddi tədbirlər
gö rən bir ölkə olmalıdır. Əlbəttə ki, bunun həm inzibati,
həm də institusional elementləri var və biz hər ikisindən
is ti fadə etməliyik». Dövlət başçısı ilk yarım ildə yeni ya -
radılan 58 min iş yeri ilə yanaşı, 20 min iş yerinin bağ -
lan dığını da xatırladıb və bunun səbəblərinin araş dı rıl ma -
sı barədə tapşırıq verib. Nəhayət, vətəndaşların öz ya şa -
yı şını təmin etməsi üçün sosial sahədə özünüməşğulluq
proq ramı genişlənliriləcək. 

KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZé GÜCLéNéCéK
Dövlət başçısı bildirib ki, korrupsiyaya və rüş vət -

xor luğa qarşı mübarizə daha ciddi aparılmalıdır. Aprel
ayın da formalaşmış yeni hökumət qarşısında bu vəzifə
çox kəskin qoyulmuşdur. Azərbaycanda bu böyük sosial
bə lanın kökü kəsilməlidir. Ən önəmlisi, kadr islahatı apa -
rı lır və aparılacaq. Hansı dövlət məmurları bu meyarlara
uy ğun gəlməyəcəklərsə onlar işdən çıxarılacaqlar və bu -
nu bütün dövlət məmurları bilsinlər». prezident bildirib
ki, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı institusional me xa -
nizm lər də işə düşəcək. 

İNŞAAT SEKTORUNDA QAYDA-QANUN
YARADILMALIDIR 

İclasda ölkədəki tikinti sektorunda yaranmış və ziy -
yət ciddi müzakirə edilib. Dövlət başçısı bildirib ki, döv -
lə tin də dəstəyi ilə inşaat sektoru inkişaf edir və həm sə -
na ye istehsalını, həm də yeni iş yerlərinin yaradılmasını
dəs təkləyir. Bununla yanaşı, bu sahədə neqativ hallar da
bö yükdür: «Bir çox hallarda aparılan tikintilər heç bir
me yara sığmır, nə şəhərsalma meyarlarına, nə tikinti me -
yar larına. Bəzən memarlıq baxımından çox eybəcər bi-
nalar tikilir. Binalar heç bir qaydaya riayət olunmadan bi -
ri-birinin yanında, ictimai yerlərdə, həyətlərdə tikilir. Bu
bi na ların tikilməsinə kim icazə verir?! Yerli icra or qan -
ları. Bu icazəni təmənnasızmı verir?! Əlbəttə ki, yox».
Pre zident bildirib ki, bu vəziyyətə qanunsuz tikililərə son
qoy maq üçün çox ciddi tədbirlər görülməlidir: «Qa nun -
suz tikililərə şərait yaradan dövlət məmurları çox ciddi
cə za landırılacaqlar. Mən deyirəm, bunu hamı bilsin.
Çün ki bir çox hallarda bu işləri bir-birinin üstünə atırlar.
Şə hər icra hakimiyyəti bələdiyyələrin üstünə, bə lə diy yə -
lər şəhər icra hakimiyyətinin üstünə. Amma faktiki ola -
raq bələdiyyələr şəhər icra hakimiyyətinin icazəsi olma -

dan belə hərəkət edə bilməz. Ona görə burada vahid bir
nə zarət mexanizmi olmalıdır. Bir daha demək istəyirəm
ki, ilk növbədə, Bakıda və digər şəhərlərdə bütün qanun-
suz tikililərə son qoyulmalıdır. Bundan sonra Dövlət Şə -
hər salma və Arxitektura Komitəsinin rəyi, icazəsi olma -
dan ölkəmizdə bir dənə də bina tikilməməlidir. Kim bunu
edə cəksə, dərhal mənə məlumat verilsin. Həmin o adam -
la rı ən ciddi cəzalar gözləyir». 

SAHİBKARLARA TÖVSİYéLéR 
Prezident bildirib ki, indiyədək sahibkarlara böyük

dəs tək verən dövlət, iqtisadi islahatları dərinləşdirmək
üçün onlardan böyük fəaliyyət gözləyir. Belə ki, in di yə -
dək iş adamları 2,2 milyard manat güzəştli kredit alıb,
tək cə kreditlər hesabına ölkədə 163 min yeni iş yeri ya ra -
dı lıb. Bu il də sahibkarlara 170 milyon manat güzəştli
kre dit veriləcək. Amma buna baxmayaraq sahibkarlar bir
qə dər passivdirlər: «Bu gün Azərbaycan dövləti qeyri-
neft məhsullarının ixracının artırılmasına sahibkarlardan
da ha çox çalışır. Sahibkarlar bir qədər passivdirlər. Elə
bil maraqlı deyillər ki, xarici bazarlara çıxsınlar. Ona
görə, dövlət bütün bu işləri öz üzərinə götürüb. Mənim
tap şırığımla bir çox sərgilər, təqdimatlar keçirilir, ticarət
ev ləri açılır. Bu proses çox geniş vüsət alacaq. İndi bir
ne çə ticarət evi açılıb. Məncə, Azərbaycanın xaricdə on-
larla ticarət evi açılmalıdır. Sahibkarlar da bu işlərdə fəal
iş tirak etsinlər, xüsusilə, ixracla bağlı öz səylərini ar tır -
sın lar».

Yeri gəlmişkən, dövlət başçısı qarşıdakı illərdə öl -
kə də vaqon və konteynerlərə tələbatın artacağını bil di rə -
rək sahibkarları bu sahədə istehsala başlamağa çağırıb:
«Mən sahibkarlara müraciət edirəm ki, bu sahəyə diqqət
gös tərsinlər. Çünki bu, çox gəlirli sahə olacaqdır. Bunun
əsas bazarı Azərbaycan olacaq. Çünki konteyner da şı ma -
la rı dəfələrlə artacaq. Bizdə isə konteyner çatmır». 

«BİR QARIŞ TORPAQ DA BOŞ QALMAMALIDIR»
İclasda kənd təsərrüfatının inkişafı, torpaqlardan sə -

mə rəli istifadə və bu sahədə müasir texnologiya və ya -
naş malardan istifadənin vacibliyi xüsusi vurğulanıb:
«Bə zilərində belə təsəvvür var ki, kənd təsərrüfatı, necə
de yərlər, elə ənənəvi qayda ilə inkişaf edə bilər. Bu, qə -
tiy yən belə deyil. Bu gün dünyada elə texnologiyalar var
ki, məhsuldarlığı bir neçə dəfə artırır. Biz həm aqrotexni-
ki tədbirlərlə bağlı texnologiyaları, həm də su ilə təminat
tex nologiyalarını Azərbaycana gətirməliyik». Bu sahədə
iş lərə artıq başlanılıb: «Bizim torpaq, yəni, ərazi im kan -
la rı mız o qədər də geniş deyil. Ona görə, ancaq səmərəli
kənd təsərrüfatının inkişafı və yeni texnologiyaların
tətbiqi nəticəsində biz istədiyimizə nail ola bilərik. Biz
hər bir qarış torpaqdan səmərəli istifadə etməliyik». 
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комитядя

Bu işlərin işlərin davamı olaraq iyulun 20-də Gür -
cüs tanın paytaxtı Tbilisi şəhərində Azərbaycan Res pub li -
ka sının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Gürcüstanın
Dövlət Əmlakı üzrə Milli Agentliyi, Almaniya Federativ
Respublikasının Federal Maliyyə Nazirliyinin VIII Baş
İdarəsinin rəhbərlərinin 3 tərəfli görüş keçirilib.

Səfər çərçivəsində Kərəm Həsənov, Azərbaycanın
bu ölkədəki səfiri Dursun Həsənov və digər rəsmi şəxslər
iyu lun 20-də Tbilisinin mərkəzindəki Heydər Əliyev Par -
kın da Ulu Öndərin abidəsini ziyarət edib, xatirəsini ehti-
ramla yad ediblər.

Əmlak qurumları rəhbərlərinin görüşündə Alman
part nyorlarla əməkdaşlıq və beynəlxalq münasibətlərin
rolu, Azərbaycan və Gürcüstan arasında dövlət əmlakının

ida rəedilməsi və özəlləşdirilməsi sahəsində əlaqələrin in ki -
şafı, o cümlədən dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi pro se -
sinin dəstəklənməsi üçün yeni layihələr müzakirə edi lib. 

Görüşdə dövlət əmlakının idarəedilməsi, özəl ləş di -
ril məyə investisiyaların cəlb olunması potensialından da -
nı şı lıb, təcrübə mübadiləsi imkanları ilə bağlı mü za ki rə -
lər aparılıb.

Tədbiri giriş nitqi ilə açan Gürcüstanın Dövlət Əm -
la kı üzrə Milli Agentliyinin sədri xanım Yekaterina Si sa -
uri rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyəti barədə ətraflı mə -
lu mat verib. O qeyd edib ki, Agentliyin əsas məqsədi
döv lətin əmlakını, hökumətin iştirak payı olan şirkətləri
öl kənin infrastrukturunun və iqtisadiyyatın inkişafını
dəs təkləyən üsulla idarə etməkdir. Y.Sisauri Gürcüstanda

Az"rbaycan, Gürcüstan v" Almaniya 
il" "m"kdaşlığı genişl"ndirir 

Daşınmaz "mlak idar"çiliyi v" öz"ll"şm" sah"sind" "m"kdaşlıq
m"qs"dil" Az"rbaycan, Gürcüstan v" Almaniyanın aidiyy"ti qurum
r"hb"rl"ri arasında görüş keçirilib
Az"rbaycan prezidenti İlham éliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq
émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si (éMDK) öz f"aliyy"t
istiqam"tl"rind", xüsusil" d" dövl"t "mlakının idar" edilm"si v"
öz"ll"şdirilm"sind" qabaqcıl xarici t"crüb"ni geniş  t"tbiq etm"kd"dir. 
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döv lət əmlakının, mədəni tarixi
abidələrin, mühafizəsi, özəl ləşdirilməsi
qaydaları, agentliyin beynəlxalq əmək -
daş lığı barədə məlumat verib. 

Xanım Sisauri iki ölkə arasında
dövlət əmlakı mə sə lə lə ri sahəsində
əlaqələrin bundan sonra da uğurlu ola -
ca ğı na ümidvar olduğunu qeyd edib və
bildirib ki, Gür cüs tan Azərbaycanla
dövlət əmlakı sahəsində təcrübə mü ba -
di ləsinə də hazırdır. Gürcüstan rəsmisi
qeyd edib ki, da şın maz əmlak
idarəçiliyi və özəlləşmə sahəsində əla -
qə lə rin genişlənməsi yeni layihələrə
imkan açır. 

Görüşdə çıxış edən ƏMDK sədri
Kərəm Həsənov isə bildirib ki, prezi-
dent İlham Əliyevin mü əy yən ləş dir di yi
strategiya və hədəflər çərçivəsində
komitə dövlət əm lakının daha səmərəli
idarə olunması üçün yeni metod və yanaşmaların
tətbiqini genişləndirib. O cümlədən ölkə baş çısının
“Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin sü rət lən dirilməsi
və idarə edilməsinin səmərəliliyinin ar tı rıl ma sı ilə bağlı”
imzaladığı 2016-cı il 19 iyul tarixli Fər ma na əsasən də
özəlləşən müəssisələr müasir prinsiplərlə ida rə olunur. 

K.Həsənov bildirib ki, dövlət əmlakının idarəçiliyi
və özəlləşməsi sahəsində elektron xidmətlər genişlənib,
şəf faflığı daha da artırılıb. O cümlədən özəlləşdirmə hər -
rac larının onlayn keçirilməsi özəlləşdirməyə yerli və xa -
ri ci investsisiyaların cəlb olunması imkanlarını ge niş lən -
di rib. 

ƏMDK rəhbəri bildirib ki, Azərbaycanda iqtisa diy -
ya ta fayda verə biləcək iri müəssisələr, səhmdar cə miy -
yət lərin səhm paketləri, qeyri-yaşayış sahələri hərraclar
va sitəsilə özəlləşdirilir. İri kapital tələb edən müəssisələr
isə investisiya müsabiqəsi vasitəsilə uğurlu biznes planı
olan sərmayəçilərə təklif edilir. 

Beynəlxalq investisiya fondlarına, müxtəlif profilli
şirkət və assosiasiyalara ünvanlanan tanıtım müraciətləri,
xarici ölkələrdə keçirilən təqdimatlar da özəlləşdirilmə
prosesinin sürətləndirilməsinə imkan verir. 

Hazırda sənaye, aqrar, nəqliyyat, səhiyyə, xidmət,
te lekomunkasiya və digər sahələrə aid iri müəssisələr
özəl ləşməyə açıq elan edilib. İnvestorlar üçün istifadayə
ve rilən “Özəlləşmə portalı”, saytda yaradılan yüksək in-
formasiya mövcudluğu onların prosesə olan marağını da-
ha da artırır. Portala baxış sayının 2 milyona yaxın laş ma -
sı da bunu deməyə əsas verir.

Tədbirin əhəmiyyəti və nəticələri barədə danışan Kə -
rəm Həsənov bildirib ki, görüş daşınmaz əmlakın ida rə -

çiliyi sistemində müasir yanaşmalar və beynəlxalq təc rü -
bənin iştirakçı dövlətlər arasında yayılması və bu sa hə də
fikir mübadiləsinin aparılması üçün uğurlu plat for ma dır və
əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə imkan ya ra dır. 

Kərəm Həsənov Gürcüstanla daşınmaz əmlak sahə -
sin də əməkdaşlığın gələcəkdə daha səmərəli nəticələr ve -
rə cə yini də qeyd edib.

Almaniya Federativ Respublikasının Federal Ma liy -
yə Nazirliyinin VIII Baş İdarəsinin rəhbəri xanım Von
Vik qeyd edib ki, ölkəmiz digər dövlətlərlə əlaqələrin
möh kəmləndirilməsində, iqtisadiyyatın inkişafına zəmin
ya radacaq yenilikləri dəstəkləməkdə maraqlıdır. Da şın -
maz əmlakın idarəçiliyi sahəsi ilə bağlı əlaqələrin qu rul -
ma sı isə bu sferanın daha da genişlənməsinə imkan ve rə -
cək. Özəlləşmə sahəsində də Azərbaycanın tətbiq etdiyi
ye niliklər, innovativ layihələr də yaradılacaq əmək daş lı -
ğın uğurlu olmasından xəbər verir.

Görüşdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Dursun
Hə sənov da iştirak edib. Qeyd edək ki, tədbirdən sonra
ko mitə nümayəndələri Gürcüstanda təcrübə mü ba di lə si -
nin həyata keçirilməsi ilə bağlı buraya səfər edəcəklər.

Yaxın günlərdə Bakıda Azərbaycan Respublikası
Əm lak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Gürcüstanın Dövlət
Əm lakı üzrə Milli Agentliyi və Almaniya Federativ Res -
pub likasının Özəlləşdirmə Qurumu nümayəndələrinin iş -
ti ra kı ilə seminar da keçiriləcək.

Bu məlumatı jurnalistlərə açıqlamasında ƏMDk
səd ri Kərəm Həsənov bildirib. Komitə sədri deyib ki, Al -
ma niyanın GIZ təşkilatı tərəfindən təşkil olunacaq semi-
narda dövlət əmlakı sahəsində beynəlxalq təcrübə öy rə -
ni ləcək və təcrübə mübadiləsi həyata keçiriləcək.
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комитядя

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində (ƏMDK)
2018-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində görülmüş işlər və
və qarşıda duran vəzifələrə dair geniş müşavirə keçirilib.
Müşavirədə çıxış edən Komitə sədri Kərəm Həsənov
qeyd edib ki, prezident İlham Əliyev iqtisadiyyatın digər
sa hə ləri ilə yanaşı, əmlak idarəçiliyində də müasir ya na ş -
ma ların tətbiqi, insan amilinə yönəlmiş innovasiyaların
real laşması, göstərilən xidmətlərin elektronlaşması ilə
bağ lı yeni hədəflər müəyyənləşdirib. 

Bu hədəflərə uyğun olaraq ƏMDK tərəfindən tor paq -
ların elektron uçotunun yaradılması və torpaqlardan sə -
mərəli istifadə edilməsində Peyk nəzarət sistemi qu rulması
işləri aparılıb. Hazırda komitənin qarşısında əsas hə dəflər
bütün xidmətlərin vahid Metaməlumat sis te mi nə
inteqrasiyası və özəlləşdirmənin tam elek tron laş dı rıl ma sı dır. 

Müşavirədə bildirilib ki, vətəndaşların rahatlığı üçün
komitənin demək olar ki, bütün xidmətləri elek tron laş -
dırılıb. Elektron çıxarış, Elektron hərrac, “Əks zəng”,
“Əm lakın qeydiyyatı kalkulyatoru” kimi tətbiq olunan
fun ksional yeniliklər əmlakın müasir formada idarə edil -
mə si ilə yanaşı, əmlak sahibləri üçün böyük imknalar
yaradıb. Eləcə də daşınmaz əmlak üzərində hüquqların
qeydiyyatı müddəti bir, üç və yeddi iş günü müddətinə en -
dirilib. Özəlləşmə prosesində yeni mərhələ olan “Elek tron
hərrac”ın işə düşməsi bu sahənin şəffaflaşmasına im kan
verib. Qısa müddətdə artıq 30-a yaxın şəxs hər rac la ra on-
layn qaydada qoşularaq, özəlləşmədə iştirak edib. Ümu -
milikdə ilk altı ayda 100-dən artıq özəlləşdirmə hər racı
keçirilib, bu hərraclarda 500-ə yaxın dövlət əmlakı, o cüm -
lədən torpaq sahələri və nəqliyyat vasitələri özəl ləş dirilib. 

Dünya Bankının tövsiyələri də nəzərə alınmaqla iri
döv lət şirkətlərinə dair vahid məlumat bazası for ma laş dı -
rıl mışdır. Bazada kadr uçotu, maliyyə və mühasibat, o
cümlədən daşınmaz əmlaka dair informasiyalar yer alır.

Ümumilikdə 19 rayonda torpaqların elektron kadas-
tr uçotu işləri yekunlaşıb. 8 rayonda işlərin nəticələri ilə
bağlı ictimai təqdimatlar keçirilib və bu məlumatlar elek-
tron şəkildə yerli icra hakimiyyətinin, aidiyyəti qu rum la -
rın xidməti istifadəsinə verilib. 

İndi isə torpaqların idarə edilməsində xüsusi əhə -
miy yətə malik olan, onların təyinatından kənar və ya
qey ri-səmərəli istifadə hallarını aşkar etməyə imkan ve -
rə cək Peyk Nəzarət Sistemindən istifadə olunmasına
başlanılır.

Paralel olaraq torpaqlardan təyinatına uyğun və
səmərəli istifadəyə nəzarət tədbirləri davam edib. İnzibati
Xətalar Məcəlləsinə əsasən belə hallara görə, 340 inzi-
bati protokol tərtib olunub.

2018-ci ilin birinci yarısında ölkə üzrə 100 mindən
çox daşınmaz əmlak qeydiyyata alınıb. Bu dövrdə 15 ra -
yon da “Kütləvi çıxarış” kampaniyası keçirilib, və tən daş -
lara ünvanındaca qeydiyyat xidmətləri göstərilib. 

Komitə elektron hərracların təşkili, dövlət əm la kı -
nın idarəedilməsi, kadastr ilə bağlı xarici ölkələrlə yeni
əmək daşlığa imza atır.

Müşavirənin sonunda Komitə sədri Kərəm Həsənov
qa rşıdakı fəaliyyətlə bağlı tapşırıqlarını səsləndirib. Tor -
paq ların mühafizəsinə dövlət nəzarətinin daha da güc lən -
di rilməsi, qanunsuz tiklilərin qarşısının alınması, torpaq
mü nasibətlərinin tənzimlənməsinin effektiv aparılması, o
cüm lədən, torpaqların elektron kadastr uçotu sisteminin
tək milləşdirilməsi, kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin
mü əyyən edilməsi ilə bağlı görülən işlərin sürətlənməsi
ba rədə tapşırıqlarını verib. 

Eyni zamanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatında şəf -
faf lığın daha da artırılmasının, dövlət əmlakının idarə
edil məsi, onun özəlləşdirilməsi  istiqamətində zəruri iş lə -
rin görülməsinin vacibliyini vurğulayıb.

émlak
M"s"l"l"ri

Dövl"t
Komit"si 

ilk yarım il"
yekun vurdu
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK) ilə
Avstriyanın Metrologiya və Mərzçəkmə Federal Qurumu
arasında əməkdaşlığa dair Memorandum imzalanıb.
Əmlak idarəçiliyində qabaqcıl xarici təcrübənin tətbiqi
və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi sahəsində
növ bəti addım Azərbaycanla Avstriya arasında əmək daş -
lı ğın başlanması olub. 

İyulun 6-da Vyana şəhərində Azər bay can Res pub li -
ka sının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (ƏMDK)
nü ma yəndə heyəti ilə Avstriya Respublikasının Met ro lo -
gi ya və Mərzçəkmə Federal Qurumunun əməkdaşları
ara sında işgüzar görüş keçirilib. Görüş çərçivəsində
ƏMDK ilə Avs tri yanın Metrologiya və Mərzçəkmə Fe -
de ral Qurumu arasında daşınmaz əmlakın kadastrı və
coğ rafi məlumat sistemi sahəsində əmək daş lı ğa dair An -
laş ma Memorandumu imzalanıb. Me morandumu Azər -
bay can tərəfindən ƏMDK sədri Kərəm Həsənov, Avs tri -
ya tərəfindən Metrologiya və Mərzçəkmə Federal Qu ru -
mu nun rəhbəri Vernher Hofman imzalayıb. 

Görüş zamanı Azərbaycan və Avstriyada daşınmaz
əm lakın kadastrı və coğrafi məlumat sisteminin tək mil -
ləş dirilməsi məsələləri müzakirə edilib, milli məkan mə -
lu matları infrastrukturunun formalaşdırılması istiq a mə -
tin də fikir mübadiləsi aparılıb. 

Gorüşdə son illər ərzində Azərbaycan Prezidenti İl -
ham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın bütün sosial-
iq tisadi sahələrində olduğu kimi, daşınmaz əmlak ida rə -
çi li yində də əldə edilən nailiyyətlər və tətbiq edilən inno-
vasiyalar  qarşı tərəfi təmsil edən nümayəndə heyətinin
nə zərinə çatdırılmışdır. Komitə sədri bildirmişdir ki, ölkə
rəh bərliyi tərəfindən daşınmaz əmlak idarəçiliyi sa hə sin -
də həyata keçirilən islahatların nəticəsi olaraq beynəlxalq
rey tinq agentliklərinin hesabatlarında Azərbaycan sö zü -
ge dən sahədə son illər ərzində aparıcı mövqe tutur. Bu -

nun la yanaşı, o, Azərbaycan Respublikasında əmlak ida -
rə çi liyi sisteminin səmərəli, şəffaf və çevik şəkildə qu rul -
du ğunu və bu sahədə ölkə vətəndaşlarına 40-a yaxın
elek tron xidmətin göstərildiyini qeyd edib. 

Görüşdə qurumlar arasında ikitərəfli əməkdaşlıq
im kanları və gələcək perspektivlər müəyyən edilib. Bu
ba xımdan, imzalanmış Anlaşma Memorandumu da şın -
maz əmlakın kadastrı və coğrafi məlumat sistemi sa hə -
sin də müvafiq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə
qar şılıqlı yardım, tərəflər arasında təcrübə və məlumat
mü ba diləsinin həyata keçirilməsi və məsləhət xid mət lə -
ri nin göstərilməsi ilə bağlı Azərbaycan və Avstriya ara -
sın da əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Memorandumun
başlıca məq sədi müvafiq istiqamətdə hər iki ölkənin
təcrübəsinin müs bət tərəflərindən qarşılıqlı şəkildə
istifadə edilməsi və işçilərin peşəkar səviyyələrinin
artırılmasından iba rət dir.

Görüşdə Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Qalib İs -
ra filov da iştirak edib.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda torpaqların elektron
ka dastrı sisteminin və rəqəmsal kadastr xəritələrinin ya -
ra dıl masına başlanıb. Bu işlər çərçivəsində ölkənin bütün
əra zisindəki əmlaklar vahid elektron kadastr sistemində
cəm ləşəcək. Bununla da bu sahədəki bütün boşluqlar
ara dan qalxacaq. Hazırda bu işlər sürətlə reallaşdırılır.
Elek tron kadastr sisteminin yaradılmasında ən müasir
tex nologiyalardan istifadə olunur. Elektron kadastr siste -
mi nin yaradılması Azərbaycanda torpaqların və digər
əm lakların səmərəli istifadə olunması, bu sahədəki boş -
luq ların və problemlərin, o cümlədən toppaq mü ba hi sə lə -
ri nin tamamilə aradan qalxmasına imkan verəcək.  

Bu mənada kadastr sahəsində qabaqcıl xarici təc rü -
bə, o cümlədən bu sahədə böyük ənənələri olan Avstriya
ilə əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi olduqca faydalıdır.

Az"rbaycanla
Avstriya 
kadastr

sah"sind"
"m"kdaşlıq

ed"c"k

комитядя
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хябярляр

Türkiy"d" ev alan
az"rbaycanlılar
sür"tl" artır

Türkiyədən ev alan azərbaycanlılar
s ürətlə artır. Türkiyənin Statistika Ko -
mitəsi xəbər verir ki, 2018-ci ilin iyun
ayında azərbaycanlılar Türkiyədə 82
mənzil alıblar.  2017-ci ilin iyun ayında
azərbaycanlılar Türkiyədə 46 mənzil
almışdılar.2018-ci ilin yanvar-iyun
aylarında azərbaycanlılar Türkiyədə 414
mənzil alıblar. 2017-ci ilin 6 ayında bu
say 333 mənzil idi. Azərbaycanlılar
Türkiyədə 2016-da 610, 2017-ci ildə isə
942 mənzil alıblar. Azərbaycanlılar
Türkiyədən ən çox mənzil alan xaricilər
arasında 9-u yedədir.

Azərbaycan vətəndaşları və
dün yanın istənilən ölkəsindən
olan şəxslər internet vasitəsilə öz -
əl ləşdirmə hərraclarına qoşularaq
dövlət əmlakı ala bilirlər. Elektron
hər raclar Əmlak  Məsələləri Döv -
lət Komitəsi (ƏMDK) tərəfindən
hə yata keçirilir və artıq indiyədək
bir sıra vətəndaşlar bu üsulla əm -
lak sahibi olub.

2018-ci ilin ilk yarısında
Azər  baycanda keçirilən özəl ləş di -
ril mə hərraclarında 500-dən artıq
əm lak özəlləşdirilib. Bu barədə
ƏMDK-də ilin ilk yarısının ye -
 kun larına həsr edilmiş müşavirədə

bildirilib.
İclasda ldeyilib ki, “Elektron

hər rac” sistemi dövlət əm lak ları nın
elektron formada özəl ləş diril mə si
imkanı yaradıb. İstifadəyə ve ril -
məsindən qısa müddət keç mə si nə
baxmayaraq artıq 30-a ya xın şəxs
hərraclara onlayn qaydada qo şu la -
raq, özəlləşmədə iştirak edib.

Ümumilikdə isə bu ilin əv və -
lin dən indiyədək dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi ilə bağlı 100-dən
artıq hərrac keçirilib. Bu dövrdə
500-ə yaxın dövlət əmlakı, o
cüm lədən torpaq sahələri və nəq -
liyyat vasitələri özəlləşdirilib.

"Bu ilin ötən
döv rü ər zin də apa rıl -
mış araş dırmalarla 13
tikinti şirkətinin rəh -
bə rinə rəs mi xəbər -
dar lıq edilib".

Baş prokurorun
müavini - Baş
prokuror yanında
Kor rup siyaya qarşı Mübarizə
Baş İda rəsinin rəisi Kamran
Əli yev bildirib ki, aparılmış
araş dırmalar zamanı bir sıra
şirkət rəh bərləri tərəfindən
ayrı-ayrı şəxs lərin Əmək
Məcəlləsində nə zərdə tutul -
muş qaydada əmək mü qa vi -
ləsi hüquqi qüv vəyə min mə -
dən xidmətlərin ye rinə ye tiril -
məsinə cəlb edil mə ləri halları
müəyyən edil diyindən 1 ci na -
yət işi və 5 in zi bati xəta haq -
qın da iş üzrə ic ra at başlanması
təmin edilib: “O cümlədən hə -
min şirkətlərin rəhbərlərinə
gələ  cək də hər han sı bir işlərin
gö rülməsi za ma nı işlərə cəlb

edilmiş iş çi lərin hüquqlarının
po zulması hallarına yol ve -
rilməməsi, əks təqdirdə ba rə -
lərində daha ciddi məsuliyyət
tədbirləri gö rü lə cəyi barədə
13 rəsmi xə bər dar lıq elan
edilib, eləcə də bu növ qanun
pozuntularını do ğu ran səbəb
və şəraitin aradan qal dırıl -
masına dair müvafiq təş ki lat -
lara 28 təqdimat verilib. Hə -
ya ta keçirilən qabaq la yı cı təd -
birlər nəticəsində əmək mü na -
sibətləri rəs mi ləş di ril mədən ti -
kin ti şirkətlərində işə cəlb olu-
nan 258 işçi ilə əmək
müqavilələrinin bağ lan ma sı
təmin edilib". 

Torpaqların 
qanunsuz z"bti il"
bağlı 340 protokol
t"rtib olunub 

Bu ilin ilk iki rübü ərzində torpaqlardan
təyinatına uyğun və səmərəli istifadə, torpaq
bazarının təşkili, əsassız zəbt olunması və bir sıra
istiqamətlərdə nəzarət tədbirləri davam etdirilib.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin tələblərinə əsasən
340 hal üzrə inzibati protokol tərtib olunub.

Bunu Əmlak Məsələləri Dövlət Komi -
təsinin (ƏMDK) sədri Kərəm Həsənov 2018-ci
ilin yanvar-mart ayları ərzində görülmüş işlər və
və qarşıda duran vəzifələrə dair keçirilən geniş
müşavirədə deyib.

Komitə sədri deyib ki, ümumilikdə 19 ra -
yonda torpaqların elektron kadastr uçotuna
alınması işləri yekunlaşıb. 8 rayonda elektron
kadastr uçot işləri üzrə görülən işlərin nəticələri
ilə bağlı ictimai təqdimatlar keçirilib və bu
məlumatlar elektron şəkildə yerli icra
hakimiyyətinin, aidiyyəti qurumların xidməti
istifadəsinə təqdim edilib.

Torpaqların idarə edilməsində xüsusi
əhəmiyyətə malik olan, onların təyinatından
kənar və ya qeyri-səmərəli istifadə hallarını aşkar
etməyə imkan verəcək Peyk Nəzarət Sis te min -
dən istifadə olunmasına başlanılıb.

Az"rbaycanda internetl" 
"mlak satışı başladı

13 tikinti şirk"tinin r"hb"rin"
r"smi x"b"rdarlıq edilib
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Zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan, 300 ailənin
yerləşdiriləcəyi məhəllə dövlətə 23 milyon 482 min man-
ata (13,8 milyon dollar) başa gələcək.

Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu (MK-
SİF) Bakının Pirallahı rayonunda məcburi köçkünlər
üçün yaşayış binalarının, ümumtəhsil məktəbinin tikintisi
və zəruri infrastrukturun yaradılması haqqında 23 milyon
482,736 min manat dəyərində 4 müqavilə imzalayıb.

Müqavilələrdə 72 və 162 mənzildən ibarət 3 doqquz
mərtəbəli yaşayış binasının, eləcə də 220 şagird yerlik
ümumtəhsil məktəbinin tikintisi nəzərdə tutulur.

Ən iri müqavilə "As İnşaat-N" şirkəti ilə imzalanıb.
Müqavilədə 162 və 72 mənzildən ibarət 2 doqquz mərtəbəli
yaşayış binasının tikintisi nəzərdə tutulur. Müqavilənin
dəyəri 14 milyon 16,223 min manatdır. "Diadem" şirkəti ilə
72 mənzildən ibarət 9 mərtəbəli yaşayış binasının və 220
şagird yerlik məktəbin tikintisi haqqında 6 mln. 405, 474
min manat dəyərində müqavilə imzalanıb.

Bundan başqa, rayonda yol infrastrukturunun tikin-
tisi, abadlıq işləri və sosial-texniki infrastrukturun
mühəndis hazırlığı "R-Servis ltd" və "Azəraqrartikinti"
şirkətləri tərəfindən həyata keçiriləcək. “R-Servis ltd”
şirkəti ilə 728,945 min manat, “Azəraqrartikinti” şirkəti
ilə 2 milyon 332, 094 min manat dəyərində müqavilə
bağlanıb.

B"l"diyy"l"rin qanunsuz torpaq
s"r"ncamları l"ğv edilib

Bu ilin əvvəlinə kimi, Azərbaycanda bələdiyyələrin tor-
paqlar haqqında verdiyi 700 sənəd ləğv edilib. Bu barədə
FED.az-a Ədliyyə Nazirliyindən bildirilib. Nazirlikdən
bildirilib ki, yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinə inzibati
nəzarət qaydasında 37 mindən çox bələdiyyə aktına baxılıb və
nazirliyin təklifləri əsasında 700-dək akt ləğv edilib və ya
dəyişdirilib.

Nəticədə bələdiyyələr tərəfindən qanunsuz ayrılmış 2
min hektardan artıq torpaq sahəsi geri qaytarılıb.

Həmçinin qanunvericiliyin tələblərini pozan bələdiyyə
sədrləri barədə 51 inzibati xəta haqqında protokollar
məhkəmələrə, cinayət xarakterli 13 fakt üzrə materiallar isə
prokurorluğa göndərilib.

Nazirlik 35 m"nzil satın alıb
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 5 iyulda

Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinə mənzil alınması
üçün "ŞA-İnşaatçı" MTK ilə müqavilə bağlayıb.

Nazirlik "ŞA-İnşaatçı" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 2 mi-
lyon 125,8 min manat (1 milyon 250 min ABŞ dolları)
ödəyəcək.

Qurumun tender komissiyasında verilən məlumata görə,
satın alınmış 35 ikiotaqlı mənzil Bakının Qaradağ rayonunun
Lökbatan qəsəbəsində tikilmiş yaşayış kompleksində yerləşir.
Bu mənzillərin ümumi sahəsi 3000 kvadratmetrdir.

Müqaviləyə əsasən, hazır olan mənzillər Nazirliyə 15 gün
müddətində veriləcək.

Tikinti materialları
neç"y"dir?
Bazarda son qiymətlər

Yay fəsli tikinti sektorunda canlanmaya sə b -
əb olsa da qiymətlərdə artım müşahidə edil mə -
yib. Ölkəmizdə tikinti materialları istehsalının ge -
niş lənməsi və xaricdən gətirilən məhsulun çox lu -
ğu qiymət artımının qarşısını alıb.

Təklifin tələbə nisbətən çox olması qiy mət -
lə rin artmasına imkan vermir. Satıcıların söz lə ri -
nə görə, bazarda qiymətlər iki ay əvvəlki və ziy -
yət lə eynidir. Xüsusən də taxta, armatur, sement
və bu kimi əsas istifadə edilən materialların qiy -
mə tində artım olmayıb.

Bazarda 8-lik armaturun 1 metri 45 qəpik, 32-
liyin 1 metri isə 7 manatdan təklif edilir. Dam ör -
tüklərinin qiyməti 6 manatla 12 manat arasında də yişir.

Satıcılar onu da bildirir ki, bu il havalar həd -
din dən çox isti keçdyindən tikinti işi gör dü rən lə rin
sayında ötən ilə nisbətən azalma müşahidə edi lib.

300 ail" üçün m"h"ll" 23,5 milyona başa g"l"c"k - MÜQAVİLéLéR
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- İlham mü"llim, hazırda dövl"t "mlaklarının
sayı n" q"d"rdir? Bunlar hansı "mlaklardır? 

- Dövlət əmlakının idarə edilməsi dövlət mü əs si sə -
lə rinin əmlakının uçotundan başlayır. Hazırda 5500-yə
yaxın  dövlət müəssisəsinin daşınmaz əmlakının - bina
və tikililərin, qurğuların  uçotu aparılıb. Bunun üçün
Dövlət Əmlakının Registri var. Registr haqqında əsas na -
mə yə uyğun olaraq dövlər müəssisələri ildə 1 dəfə öz
daşınmaz əmlaklarının qeydiyyat vərəqələrini təqdim
edir lər. Həmin vərəqələrdə müəssisələrin balansında olan

əmlaklar göstərilir. Təqdim edilən hesabatlarda mədaxil
və məxaric edilən bina və tikililərin, digər daşınmaz əm -
lak ların uçotu təhlil edilir, daşınmaz əmlaklarda artım və
ya azalmalar qeydə alınır. Azalma halları qanunvericiliyə
zidd olanda, müəssisələrin balanssaxlayıcı təşkilatlarına
mü raciətlər edilir.

Yaşayış binaları əsasən, rayon Mənzil Təsərrüfatı
Bir liklərinin balansındadır və onlar bu barədə hesabat
verir lər. Həmin hesabatlara əsasən, hazırda dövlətə məx -
sus yaşayış binalarının sayı 44 187 ədəd, qeyri-yaşayış
bi naları 56 063 ədəd, sosial obyektlər isə 8 755 ədəddir. 

Az"rbaycanda dövl"t "mlaklarının qorunması, s"m"r"li istifad" edilm"si
v" uğurla öz"ll"şdirilm"si günün prioritetl"rind"ndir. Xüsusil" iri dövl"t
mü"ssis"l"rin" investorların c"lb edilm"si "sas m"s"l"l"rd"n sayılır.
Bununla "laq"dar olaraq émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si (éMDK)
dövl"t paylı mü"ssis"l"rin sağlamlaşdırılmasına daha çox diqq"t yetirir.
Artıq bununla bağlı bir çox q"rarlar q"bul edilib, borcların silinm"sin"
start verilib. Bu sah"d" görül"n işl"r, investorların dövl"t mü"ssis"l"rin"
c"lb edilm"si üçün atılan addımlarla bağlı «Daşınmaz émlak»ın
suallarına éMDK-nin Dövl"t "mlakının idar" edilm"si v" s"m"r"li
istifad"sin" n"zar"t şöb"sinin müdiri İlham P"nahov cavab verir:  

«Dövl"t mü"ssis"l"rinin borcları
v" yararsız "mlakları silinir» 
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- Dövl"t "mlakının qorunub saxlanılması v"
daşınmaz dövl"t "mlakının uçotunun
aparılması il" bağlı v"ziyy"t n" yerd"dir? 

- Dövlət əmlakının qorunub saxlanması üçün  illik
xüsusi hesabatlar təqdim edilir. 2008-ci ildə  “Dövlət
əmlakının qorunub saxlanması və ondan istifadə və ziy -
yə ti haqqında illik xüsusi hesabat forması” təsdiq edilib.
İl də bir dəfə - martın 30-dək təqdim edilən bu hesabatlar
döv lət əmlakının idarə edilməsi və qorunub saxlanması
üçün mühüm sənədlərdir. Hesabatların 98%-ə yaxını
elek tron qaydada təqdim edilir və avtomatlaşdırılmış sis-
tem vasitəsilə təhlil olunur. Orada da balansda olan ar -
tım lar və azalmalar təhlil edilərək izlənilir. Əgər qanun -
ve ri ciliyə zidd azalma aparılıbsa, bununla bağlı balans -
sax layıcı quruma müraciət olunur və əsaslandırılmış sə -
nəd lər tələb olunur. Hesabatlar gecikdikdə, ona maddi-
mə sul şəxslər barəsində protokollar tərtib edilir və inzi-
bati tənbeh qaydasında müdir və baş mühasib  cə ri mə lə -
nir.  Cərimənin məbləği məsul şəxslər üçün 700 manat
mü əyyən edilib. 

- Dövl"t "mlaklarının yerl"şdiyi dövl"t" m"xsus
torpaq sah"l"rinin monitorinqi n" göst"rir? 

- Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi barədə II dövlət
proqramına əsasən, özəlləşən dövlət müəssisəsinin
ərazisi özəlləşmə zamanı tərtib edilən texniki pasportun
sərhədləri civarında olan ərazi müəyyən olunur. Yəni
mü əssisənin ərazisi həmin pasport əsasında mü əy yən lə -
şir. Onu özəlləşdirmək üçün həmin şəxs ən azı mü əs si sə -
nin səhmlərinin 80%-ni özəlləşdirməlidir. Özəlləşməsi
ba şa çatmayan dövlət paylı müəssisələrin torpaq
sahələri  tex niki pasport əsasında nəzarətdə
saxlanılır. Ayda 1 və ya 2  dəfə dövlət əmlakının
idarə edilməsi və səmərəli is ti fa dəsinə nəzarət
şöbəsi, eləcə də Komitənin yerli qu rum ları
tərəfindən həmin müəssisələrdə
monitorinqlər ke çirilir, ərazisi nəzarətdə
saxlanılır. Əgər hər hansı də yi şik lik olarsa,
operativ qaydada rəsmi məlumat verilir. 

- Hazırda dövl"t "mlakının korporativ
ida re dil m" si v" dövl"t paylı
s"hmdar c"miyy"tl"rd"
kor porativ idar"etm"nin
t"tbiqi geniş müzakir"
edi lir. Bel" mü"ssis"l"rd"
s"hmdarların ümumi yı -
ğıncağının keçirilm"si,
müşahid" şurasının v" t"f tiş
komissiyasının yaradılması sah"sind"
v" zi yy"t n" yerd"dir?

- Bu uçot ümumilikdə bütün dövlət müəssislərinə
aid dir. Ancaq dövlət əmlakının idarə edilməsində artıq
“Döv lət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə II Dövlət Proq -
ra mı”na uyğun olaraq özəlləşməyə açıq olan müəssisələr
üs tünük təşkil edir. Hazırda təxminən 140 dövlət paylı
səhm dar cəmiyyət, 35 idarəetmədə olan müəssisə vardır.
Ey ni zamanda istehsalat və xidmət sahələri də mərkəzi
ida rəetmə orqanının tabeliyindədir. Onların sayı 800-ə
ya xındır. ƏMDK-nın və Dövlət əmlakının idarə edilməsi
və səmərəli istifadəsinə nəzarət şöbəsinin Əsasnaməsinə
uy ğun olaraq biz səhmdar cəmiyyətlərdə  korporativ ida -
rə etmə baxımından səhmdarların ümumi yığınçağının
ke çi rilməsi ilə bağlı metodiki köməklik göstəririk. Səhm -
dar cəmiyyətdə idarə heyətinin sədri varsa, səhmdarların
ümu mi yığıncağını həmin şəxs təşkil edir. Əgər idarə he -
yə ti yoxdursa, bu işi müşahidə şurası həyata keçirir.
Səhm darların sayı 50 nəfərdən artıq olan bütün
müəssisələrdə müşahidə şurası və təftiş komissiyası yara -
dı lır. Bu proses bu gün də davam edir. Hazırda 10-a ya -
xın müəssisədə səhmdarların ümumi yığıncağının ke çi -
ril məsi ilə bağlı metodiki köməklik göstərmişik. 45 gün
qa baq cadan səhmdarların ümumi yığıncağı barədə elan-
lar verilir. Eyni zamanda 5 gün ərzində hər bir səhmdara
gün dəlikdə duran məsələlər də əlavə edilməklə  bil di riş -
lər göndərilir.

-



Son konfransda nizamnam" kapitalında döv l" -
tin payı olan s"hmdar c"miyy"tl"rd" mü şa hi d"
şurasının formalaşması t"klif edildi. Bu sa h" d"
hansı yenilikl"r olacaq?

- Qanunvericiliyə əsasən, artıq  səhmdarların sayı
50 nəfərdən yuxarı olan səhmdar cəmiyyətlərdə mü şa hi -
də şurası və təftiş komissiyası yaradılıb. Hazırda 3 mü əs -
si sənin elanı verilib. Avqust ayında həmin müəssisələrdə
səhm darların ümumi yığıncağı keçiriləcək. Elanların ya -
yıl ması prosesi bu gün də davam edir. Ümumi yı ğın -
caqlarda səhmdar cəmiyyətin idarə heyəti öz maliyyə-tə -
sər rüfat fəaliyyəti barədə səhmdarlara hesabat verir, audit
rə yini təqdim edir.  Nəzarət səhm zərfi dövlətə məxsus
olan müəssisələrdə 3 nəfərdən ibarət müşahidə şurası təş -
kil edilir. Onlardan 2 nəfəri ƏMDK-dan 1 nəfər isə mü -
əs sisədən olmalıdır. İdarə heyətinin sədri müşahidə şu ra -
sı nın sədri ola bilməz. Onlar bir-birinə nəzarət edirlər.
Hər müəssisə 1 nəfərdən ibarət təftiş komisiyası mü əy -
yən ləşdirir. Həmin şəxs hesabatları, audit rəylərini təhlil
edir.

- Ümumiyy"tl", bel" mü"ssis"l"rin investorlar
üçün daha c"lbedici olması v" daha çevik idar"
olunması üçün idar"etm"d" hansı yenilikl"r
gözl"nilir?

- Müəssisənin cəlbediciliyi əsasən onun fəaliyyəti
ilə ölçülür. Əgər müəssisə rentabelli işləyirsə, artıq inves -
tor ona maraq göstərəcək. Çünki düşünür ki, həmin mü -
əs sisənin istehsal etdiyi məhsulların bazarda mövqeyi
var, rəqabət qabiliyyətlidir. Əsas çalışırıq ki, müəssislərin
fə aliyyəti təmin olunsun və öhdəliklərlə yüklənməsin.
Bu nun üçün əmlak və torpaq vergiləri ilə bağlı Nazirlər
Ka binetinə və vergi orqanlarına müraciət ünvanlamışıq.
Bu vergilər artıq yüklənmədir. Dövlət paylı müəssisələrin
əra zilərinə görə torpaq vergiləri və əmlak vergiləri iri
məb ləğlərlə ölçülür. Bu da müəssisələrin özəl ləş di ril mə -
si nə mənfi təsir edir. Bundan başqa, biz müraciət etmişik
ki, dövlət sifarişləri ilə bağlı tenderlərdə dövlət paylı mü -
əs sislərin iştirakı təmin edilsin.

- Dövl"t paylı mü"ssis"l"rin sağlamlaşdırılması
il" bağlı hansı t"dbirl"r görülür?

- Dövlət müəssisələrinin sağlamlaşması prosesi, re-
strukturizasiya - sanasiya tədbirləri bu gün də davam et-
dirilir. Bu tədbirlər əsasən 2 istiqamətdə aparılır. İlkin
mərhələdə müəssisələrin  yararsız, istifadə olunmayan
əmlaklarının silinməsinə diqqət yetirilir.  Çünki bunlar
ni zamnamə kapitalına və hərracda satış qiymətlərinə bir -
ba şa təsir edən amillərdir. O da investorların  marağında
de yil. 

İkinci mərhələdə isə müəssisələrin borclarının sağ -

lamlaşdırılması aparılır. Buraya vergi, Dövlət Sosial Mü -
da fiə Fonduna olan borclar, qiymətləri dövlət tərəfindən
tən zimlənən mal-materiallar, iş və xidmətlərə görə olan
borc lar daxildir. Əmək haqqı borclarının silinməsi barədə
qə rar qəbul edilmir. Onu almaq hər bir işçinin hü qu qu -
dur. Qanuna əsasən, vergi borclarının faiz hissəsinin si -
lin məsi mümkündür. İndiyədək özəlləşməyə açıq elan
edi lən dövlət paylı müəssisələr üzrə 4,7 milyon manata
ya xın faiz borcları   silinib.  Vergi Məcəlləsinin 85.4 və
93.1-ci maddələrinə əsasən, vergi orqanları ancaq son 5
ilin vergi borclarını tələb edə bilərlər. Bununla bağlı mü -
əs sisələr vergi orqanlarına müraciət edərək 5 ildən əv vəl -
ki illərə aid olan əsas və faiz borclarının silinməsini istə -
yir lər. Dövlət paylı müəssisələrdə indiyədək 700 min ma -
na ta yaxın bu tipli borc silinib. 

DSFM-yə olan borclarla bağlı prezidentin fərmanı
ol du. Fərmanla təsdiq edilən qaydalara əsasən Fonda
olan borcların silinməsi 3 istiqamətdə aparıldı. 2006-cı il
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1 yanvar tarixinədək yaranan borclar və 2018-ci il 1 aprel
ta rixinədək ödənilməmiş məcburi dövlət sosial sığorta
haq larının faiz borcları tam məbləğdə silindi. Silinən bor-
cun ümumi məbləği 9,6 milyon manata yaxındır. Proses
in di də davam edir.  İkinci mərhələdə 2006-cı ildən
2015-ci il 1 yanvar tarixinədək olan müddətdə yaranmış
və  2018-ci il 1 aprel tarixinədək ödənilməmiş məcburi
döv lət sosial sığorta haqlarının ödənilməsi qaydalarının
po zulmasına görə maliyyə sanksiyaları  üzrə borclar tam
silindi. 2015-ci il 1 yanvar tarixindən yaranan və 2018-ci
il 1 aprel tarixinədək ödənilməmiş məcburi dövlət sosial
sı ğorta haqlarının maliyyə sanksiyalarının silinməsi isə
da vam edir.  Burada müəyyən şərtlər də vardır. Əgər mü -
əs sisə DSMF-yə olan faiz borclarının 10%-ni 2018-ci
ilin aprel-may aylarında ödəyərsə, məbləğin qalan hissəsi
tam silinir. Artıq bu müddət başa çatıb. Bununla bağlı
döv lət idarəetməsinində olan müəssisələrin DSMF-yə
olan 500 min manatdan artıq borcları silindi. Aprel-iyul
ay larında isə 30%-lik hissəsini ödəyərsə, borc tam sili nə -
cək. Aprel-sentyabrda isə 50% ödənildikdə DSFM-yə
olan faiz borcları tam silinəcək. Ümumilikdə indiyədək
DSMF-yə olan 19,5 milyon manata qədər əsas və faiz
borc larının silinməsinə nail olunub.

- B"s h"min mü"ssis"l"rin vergiy" v" DSMF-y"
olan borclarının ümumi m"bl"ği  n" q"d"rdir? 

- Dövlət paylı müəssisələrin sırasında səhmdar
cəmiyyətlər üzrə DSMF-yə 32 milyon manat, dövlət
idarəetməsində olan müəssislər üzrə 1,5 milyon manat,
ümumilikdə  33 milyon manatdan artıq  borc yaranıb.
Vergilər üzrə borclar dövlət paylı müəssisələr üzrə 23,5
milyon manatdır. Burada müəssislərin fəaliyyətindən
asılı olmayan borclar da yer alıb - əmlak və torpaq ver-
gisi. Dövlət paylı müəssisələrin vergi borclarının xüsusi
çəkisində 75%-ə yaxın hissəsini bu vergilər təşkil edir. 

- Sağlamlaşdırma işl"ri daha hansı isti qa m"t l"r -
d" aparılır?

- Prezidentin müvafiq fərmanına əsasən, Nazirlər
Kabinetinin qərarı ilə dövlət paylı müəssisələrdə qeyri-
profil müəssisələrin siyahısı hazırlanıb təsdiq edildi.
Aryıq 300-dən yuxarı belə obyekt müəyyən edilib.
Onların özəlləşməyə açılması ilə bağlı qərar verilib.
Həmin obyektlərin  inventarizasiya-monitorinq tədbirləri
görüldü. Hazırda onların da özəlləşməsi prosesi gedir.

- Hazırda bu işl"r hansı mü"ssis"l"rd" aparılır? 

- Borcların silinməsi prosesi bütün müəssisələrdə
ge dir. Özəlləşmə qabağı İstehsalat və Xidmət Mü əs si sə -
lə ri Mərkəzinin balansında olan yararsız əmlakların silgi -
si Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına uyğun olaraq
apa rılır. 2018-ci ildə 9 müəssisə üzrə 181 yararsız əmlak

ba lansdan silinib. Bunlardan 83-ü Rabitə Xidməti və
Elek tronaviqasiya müəssisəsinin, 48-i  Nərimanov ra yo -
nun dakı 28 saylı Cörəkbişirmə müəssisəsinin, 24-ü isə
Xə tai rayonundakı 28 saylı Cörəkbişirmə müəssisəsinin
pa yına düşür.

- Dövl"t paylı mü"ssis"l"rin sağlamlaşdırılması
üçün hansı xarici t"crüb"l"rin t"tbiqi n"z"rd"
tutulur? 

- Komitənin beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi bizə
vaxtaşırı beynəlxalq təcrübə ilə bağlı məlumatlar verir.
Əsas keçmiş SSRİ tərkibində olan ölkələrin təcrübələrinə
ba xırıq. Qazaxıstan, Pribaltika ölkələri, Ukrayna, Be lo ru -
si ya ilə əməkdaşlıq edirik. Dövlət əmlakının idarə edil -
mə si ilə bağlı Dünya Bankının nümayəndələri ilə birgə
la yihə işlənir. Artıq iri dövlət şirkətlərində müşahidə şu -
ra la rının yaradılması ilə bağlı  tədbirlər planı təsdiq edi -
lib. Hələlik siyahıda 20 dövlət müəssisəsi yer alıb. Orada
hə min iri şirkətlərdə müşahidə şurası institutunun for ma -
laş ması və onunla bağlı nizamnaməyə  dəyişikliklərin
edil məsi tapşırılıb. İri şirkətlərdə təşərrüfat fəaliyyətində
şəf faflığın təmin edilməsi üçün vahid məlumat bazasının
yara dılması proqramı üzərində işləyirik. Burada maliyyə
uço tu, kadr uçotu və əmlakın uçotu əksini tapacaq. Bu -
nun la bağlı təkliflər paketini Nazirlər Kabinetinə təqdim
et mişik. Burada Dünya Bnakının tövsiyyələrindən yarar -
lan mışıq.

- Dövl"t mülkiyy"tçiliyin" "saslanan t"l"bat
nec" mü"yy"n edilir?

- Bilirsiz ki, cənab Prezidentin 2016-cı il 6 dekabr
ta rix li fərmanı ilə Strateji yol xəritəsi təsdiq edilib. Hə -
min sənəddə milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə bənddə
müəssisələrin qeydiyyatının dövlət mülkiyyətçiliyinə
əsaslanaraq aparılması meyarları əksini tapıb. Burada
əsas 5 meyar götürülür. Əgər müəssisə  özəl sektor
vasitəsilə idarə oluna bilmirsə, lakin cəmiyyət üçün vacib
olan maraqların təmin edilməsini həyata keçirirsə o za-
man dövlət müəssisəsi olaraq qeydiyyatdan keçirilə bilər.
Burada milli maraqlar da nəzərə alınmalıdır. Dövlət üçün
əhə miyətli dərəcədə əlavə dəyər yaratdığı halda və təbii
in hisarçılığın qarşısının alınması məqsədilə də mü əs si sə -
lə rin qeydiyyatının dövlət mülkiyyətçiliyinə əsaslanaraq
aparılması tələb olunur. Sonuncu meyar isə məşğulluğun
təmin edilməsinə əsaslanır. 

Mərkəzi icra orqanlarının tabeliyində dövlət mü əs -
sis lərinin yaradılmasına biz rəy veririk. Burada həmin 5
me yar əsas götürülür. Son 6 ayda biz 3 müəssisə ya rat mı -
şıq -  Abşeron Olimpia İdman Kompleksi, Ağcabədi
Olim pia  idman kompleksi və  “Dövlət Aqrar Ticarət Şir -
kə ti” MMC. Bundan əlavə 4 müəssisənin təsis edil mə si -
nə isə razılıq vermişik. 
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- Bir tərəfdən Almaniyanın Federal Maliyyə Na -
zir liyi (BMF) və Almaniyanın Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Cəmiyyəti (GIZ), digər tərəfdən isə Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi olmaqla Komitənin əməkdaşları üçün
ixtisasartırma təlimləri keçiririk. Eyni zamanda, biz
beynəlxalq əməkdaşlığı və beynəlxalq şəbəkələnmə
məqsədlərini dəstəkləyirik. Məsələn, Əmlak Məsələləri
Dövllət Komitəsinin digər ölkələrdə olan tərəfdaş qu -
rum ları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın qurulması isti qa mə tin -
də işlərə dəstək veririk. Bu baxımdan, Gürcüstanın Döv -
lət Əmlakı üzrə Milli Agentliyi və digər ölkələrdəki mü-
vafiq qurumlarla işləri əlaqələndirir, bu fəaliyyətlər
çərçivəsində Almaniyaya təlim səfərləri təşkil edirik.
Bundan əlavə, biz indiyədək dövlət müəssisələrinin
restrukturizasiyası üzrə planın hazırlanmasını həyata
keçirmişik.  Bir müəssisə üçün restrukturizasiya planının
nümunəsini hazırlaşımıq.

- Dövl"t mü"ssis"l"rinin restrukturizasiyası il"
bağlı planı kiml"r hazırlayıb? Orada hansı
t"klifl"riniz olub? 

- Biz bununla bağlı planları hazırlayıb Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinə təqdim etmişik.
Restrukturizasiya planını Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin təşkil etdiyi işçi qrupla birgə hazırlamışıq.
Həmin qrupla birgə müzakirələr nəticəsində bu plan
ərsəyə gəldi. İlkin restrukturizasiya planını hazırlamaqla
yanaşı, burada məqsəd, həm də Komitədə bu sahədə
çalışacaq işçi qrupunun yaradılması idi. Onlar gələcəkdə
də bu cür restrukturizasiya planlarını hazırlaya və həyata
keçirə biləcəklər. Biz Almaniyada çalışan bir çox
mütəxəssisləri ekspert kimi bu layihəyə cəlb etmişik və
təcrübəmizi bu sahədə də bölüşmüşük. Bizim gəldiyimiz
bir qənaət var: müəssisəni restrukturizasiya etmədən onu
özəlləşdirmək mümkün deyil.  

- Resturukturizasyanı kim v" n" zaman h"yata
keçirm"lidir? 

- Doğru sualdır. Çünki müəssisənin res truk tu ri za siy -
a sı özəlləşmədən öncə də həyata keçirilə bilər, sonra da.
Biz çox vaxt restrukturizasiyanı nişanlı qızla müqayisə

Özälläşdirmä
ilä bağlı täkliflär

vermişik
émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si
beyn"lxalq "m"kdaşlıq "laq"l"rini

genişl"ndirm"kl" yeni layih"l"rin daha
uğurla h"yata keçirilm"sini h"d"fl"yib.

Bu m"s"l"d" Komit" Almaniya
Beyn"lxalq ém"kdaşlıq C"miyy"ti
(GIZ) il" daha sıx "m"kdaşlıq edir.

C"miyy"tin öz"ll"şm" üzr" layih" koor-
dinatoru Vulf Schmieder birg" h"yata
keçiril"n layih"l"r, seminarlar, el"c" d"
dövl"t mü"ssis"l"rinin öz"ll"şdirilm"si

il" bağlı t"klifl"r bar"d" danışıb:  
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edirik. Ərə verməzdən öncə qızı necə gözəlləşdirib
nişanlısına təqdim edirsənsə, müəssisənin restrukturiza-
siya da belə bir şeydir. Özəlləşməyə çıxarmazdan əvvəl
müəssisəni bütün kəm-kəsirlərdən azad edib, təmizləyib
özəlləşməyə çıxarırsan. Bu zaman müəssisə daha
cəlbedici olur. Amma bəzən elə müəssisələr də olur ki,
investor bu başdan ona maraq göstərir və bildirir ki,
“restrukturizasiyanı dayandırın, mənim bununla bağlı öz
fikirlərim var; mənim həyata keçirəcəyim resturukturiza-
siya zamanı məni bu və ya digər formada dəstəkləyin”.
O zaman onunla razılaşmaq olar. Restrukturizasiya hər
bir halda vacibdir. Sadəcə olaraq, bu barədə qərara
gəlirsən ki, kim nə zaman nə iş görəcək. 

- Az"rbaycanda dövl"t mükiyy"tind" olan
mü"ssisl"rin v"ziyy"tini nec" qiym"tl"ndirirsiz?
N"l"r t"klif etmisiz? 

- Təklifkərimizi tam müfəssəl xatırlamaq çətindir.
Amma 2 müəssisənin – Bakı Elektrik Mühərriklər
Zavodu və  “Bakı kondisioneri”nin restrukturizasiyası ilə
bağlı təklif etmişdik ki, həmin müəssisələr 3 əsas
fəaliyyət istiqamətinə bölünüb həmin sahələrə görə
özəlləşdirilsin. Restrukturizasiya təklifi verdiyimiz hər 2
müəssisəyə tövsiyə etdik ki, onlar özəlləşməyə bu forma-
da çıxa bilməzlər. Müəssisələri seqmentlərə bölmək, son-
ra özəlləşdirmək lazımdır. Eləcə də müəssisə bazarın
tələb etdiyi sahələrdə fəaliyyət göstərməlidir. Bu
planların hazırlanmasında Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsindən olan eyni işçi qrupla işlədik. Çox xoş və
səmərəli, məhsuldar bir əməkdaşlıq idi. Onların
səviyyəsi indi o mərhələyə çatıb ki, artıq restrukturiza-
siya ilə bağlı planlar hazırlaya və həyata keçirə bilərlər.
Deyə bilərəm ki, layihədə qarşımıza qoyduğumuz bu
məsələyə – restrukturizasiya ilə bağlı olaraq Komitədə
işçi qrupunun yaradılması
və inkişaf etdirilməsinə
nail ola bildik. 

- Başqa hansı
komponentl"r var idi
v" onlara nec" nail
olundu? 

- Qeyd edim ki, bura-
da 2 komponent var idi.
Birincisi, restrukturizasiya
planının hazırlanması, ikin-
cisi isə, işçi qrupunun
yaradılması idi. Birinci
komponentlə bağlı tələb on-
dan ibarət idi ki, biz ilkin
layihə formasını hazırlayıb

təqdim etməli idik. Yanaşma formasını təklif etdik.
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi onu hansı formada
həyata keçirəcəyini isə özü müəyyən edəcək.
Restrukturizasiya planı ilə bağlı bir məqamı da qeyd ed-
im ki, bu plan bir neçə il öncə tərtib edilib və o zaman
mövcud olan bazar tələblərinə uyğun olaraq işlənib
hazırlanıb. Yəqin ki, sonralar orada dəyişikliklər etməyə
ehtiyac olacaq. Çünki restrukturizasiya planı çox tez-tez
dəyişən, yeni tələbləri otraya çıxan bazarın da şərtlərini
yerinə yetirməlidir. 

- Dövl"t "mlaklarının öz"ll"şdirilm"si il" bağlı
hansı layih"l"r işl"misiniz? T"klifl"riniz olubmu?  

- Biz özəlləşmədə heç bir halda iştirak etməmişik.
Sadəcə olaraq, məsləhətçi kimi özəlləşmə ilə bağlı
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarına
məsləhətlərimizi, tovsiyələrimizi vermişik. Biz
Azərbaycanda birbaşa və ya dolayısı ilə özəlləşmə ilə
bağlı olan mövzular üzrə seminarlar keçirmişik. Bu za-
man özələşmənin metodları, restrukturizasiyanın özü ilə
bağ lı təlimlər keçirdik. Eyni zamanda müəssisələrin qiy -
mət ləndirilməsi, daşınmaz əmlakın idarə olunması və
özəl ləşdirilməsi, müəssisələrin ləğv edilməsi kimi möv -
zu larda seminarlarımız və tövsiyələrimiz olub. Özəl ləş -
mə zamanı vacib olan bir məsələ – sosial uyğunlaşma ilə
bağlı seminarımız da olub. Burada özəlləşmə nəticəsində
iş siz qalmış, müəssisəyə lazım olmayan əməkdaşlarla nə
etmək lazım olduğunu, onları hansı yollarla dəs tək lə -
məyin mümkünlüyünü araşdırmışıq. Eyni zamanda,
müx təlif sektorlarla bağlı özəlləşmə mövzusunda semi-
narlar keçirmişik. Məsələn, poçt sisteminin özəlləşməsi,
turizm sektorunda özəlləşmə, meşələrin özəlləşdirilməsi
və s. Hər bir halda, görünür ki, son illərdə Əmlak Mə sə -
lə ləri Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarının peşəkarlığı, iş
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qa biliyyəti müsbət istiqamətdə çox dəyişib. Komitənin
bugünkü iqtisadi inkişaf proqramına olan töhfəsi hiss ol-
unur. Bu gün ƏMDK Azərbaycanın iqtisadi strukturunda
bəlli bir yeri olan qurumdur.  

- Sosial uyğunlaşma m"s"l"sin" bir az aydınlıq
g" tir"k. Öz"ll"şm" zamanı ixtisara düş"n "m"k -
daş ların taleyi il" bağlı hansı tövsiy"l"riniz ol du? 

- Bir müəssisənin özəlləşməsi hər zaman orada iş lə -
yən insanların həyatına mənfi təsir edir. Bu, bütün öl kə -
lər də belədir. Çünki sən müəssisəni özəlləşdirirsən və
bun dan sonra işi daha səmərəli qurmağa çalışırsan. İşin
sə nin üçün səmərəli qurulması orada işçi qüvvəsinin ixti-
sara salınması ilə nəticələnir. Sadəcə, özəlləşmə ilə məş -
ğul olan insanlar bu öhdəliyi öz üzərlərinə götür mə li dir -
lər ki, əgər mən özəlləşməyə başlamışamsa və bu işə tə -
kan verən mənəmsə, bundan zərər çəkən insanların gə lə -
cək taleyinə mən biganə qalmamalıyam, nələrsə et mə li -
yəm. Bunu unutmaq olmaz və bu, mütləq icra olun ma lı -
dır. Ona görə də özəlləşməni həyata keçirən insanlar bu
məsələdə məsuliyyətdən yaxasını kənara çəkə bilməzlər,
hə min işi bu və ya digər formada həyata keçirməlidirlər.
Mə sələn, bizim təklifimizə görə, insana deyə bilməzsən
ki, “sən indi bu müəssisə üçün artıqsan”. Bunu demək ol-
maz. Həmin insanlara həyatını yenidən qurmaqda kömək
et mək lazımdır. Məsələn, onları ixtisasdəyişmə kurs la rı -
na yönəltmək olar, yaxud həmin işçilərin qabiliyyətlərinə
uy ğun yeni kiçik müəssisə yaradaraq orada işlə təmin et -
mək olar. Özləri öz işlərini qura bilərlər. Biz hər zaman
bu nu ismarıc kimi çatdırmağa çalışırıq ki, hər bir tədbirin
so sial nəticələrini tamamilə yox etmək mümkün deyil.
Hər bir islahatda mənfi sosial nəticələr qaçılmaz olacaq.
Am ma bunu mümkün qədər minimuma endirmək la zım -
dır. Əks halda insanlar özəlləşməni qəbul etməyəcək, bu -
nu bir bəla kimi qəbul edəcəklər. Biz hər zaman bunu
töv siyə edirik. Sosial uyğunlaşma mövzusunun əhə miy -
yət li olduğunu mən seminar keçirdiyimiz bölgələrdə xü -
su  silə vurğulamışam. Bu, Əmlak Məsələləri Dövlət Ko -
mi  təsinin işçilərinin də ən çox reaksiya verdiyi möv zu -
lar  dan biri olub. Daim onlardan rəylər, suallar almışıq.
Bu, həqiqətən, Komitə işçiləri üçün də maraqlı bir möv -
zu dur.

- İndi Ming"çevird" v" dig"r bölg"l"rd" köhn"
mü"ssis"l"rin öz"ll"şm"si v" yeni mü"ssisl"rin
d" "lav" olunması il" s"naye ş"h"rçikl"rinin
yaradılmasına başlanılıb. Bununla bağlı hansı
işl"r görürsünüz? 

- Bu mövzu ilə bağlı töhfəmiz ondan ibarət olacaq
ki, biz bir təlim səfəri planlaşdırırıq. Həmin səfər məhz
ye ni yaranacaq və köhnə müəssisələrin yeni sənaye şə -

hərciklərində iştiraki, onların verəcəyi töhfələr möv zu -
sun da olacaq. Səfər çərçivəsində Almaniyada 3 sənaye
şə hərciyinə baş çəkiləcək. Onların təcrübəsi öyrəniləcək. 

- Az"rbaycanda daşınmaz "mlakın idar" edil -
m" sind" hansı ölk"nin t"crüb"sin" üstünlük
verir siz? 

- Buna birbaşa cavab vermək çətindir. Daşınmaz
əmlakın idarə olunması və özəlləşdirilməsində müxtəlif
mo dellər, metodlar tətbiq edilir. Əslində, nəzəri olaraq
bü tün üsulları, metodları Azərbaycanda tətbiq etmək olar.
Biz burada öz seminarlarımızda müxtəlif metodlar ba rə -
də məlumat veririk, təkliflərimizi səsləndiririk. Bizim işi -
miz tövsiyə verməkdir. Hansı metodu tətbiq etmək artıq
hö ku mətin siyasi qərarıdır. Məsələn, biz BİMA – Al ma -
ni yanın Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi Qurumunun
fə ali yyət prinsipləri haqqında məlumatlar verəndə və se -
mi narlar keçirəndə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
bu qurumun fəaliyyətinə maraq göstərdi. Və biz Al ma ni -
ya ya təlim səfəri təşkil etdik. Əməkdaşlar BİMA-nın işi
ilə tanış oldular. Sonralar mən hiss etdim ki, onlar BİMA-
nın fəaliyyətindən lazım olan elementləri götürüblər. 

-  B"s torpaqların idar" edilm"si il" bağlı hansı
tövsiy"l"riniz olub? Planlar varmı? 

- Almaniyada torpaqların özəlləşməsi bu gün də
davam edir. Bu özəlləşmə mərhələsinin 2025-ci ilə qədər
davam etməsi nəzərdə tutulur. Prosesin uzanmasında
məq səd odur ki, bu tip daşınmaz əmlakı dərhal özəl ləş -
mə yə çıxarmaq olmaz. Bu, daşınmaz əmlak bazarına
mən fi təsir edə bilər. Təklif tədricən artırılmalıdır, bazarı
çök dürməməlidir. Həmin təcrübəyə burada da maraq
gös tərildi. Biz də təqdim etdik. Və bununla bağlı mə lu -
mat lar, tövsiyələr verdik.

- G"l"c"k üçün planlar varmı? Az"rbaycanla
"m"kdaşlığı nec" davam etdir"c"ksiz?

- Bizim təşkilat – GIZ texniki əməkdaşlıq la yi hə lə -
rini bir çox ölkələrdə həyata keçirir. Biz bu fəaliyyət çər -
çivəsində öz tövsiyələrimizi veririk, məlumatlarımızı çat -
dırırıq. Eyni zamanda, bizim təcrübəmiz təkcə Al ma ni -
yada olan özəlləşmə təcrübəsindən irəli gəlmir. Mə sə lən,
mən keçid prosesində olan 8 ölkədə işləmişəm. Ona görə
də buradakı seminarlarda Almaniya ilə yanaşı, bu
ölkələrin təcrübəsindən irəli gələn məlumatları, bilgiləri,
yeni texnologiyalara dair informasiyanı da çatdırıram.
Azərbaycan üzrə artıq bu il üçün razılaşdırdığımız fə aliy -
yət lərin yarısını həyata keçirmişik. Noyabrın sonunadək
bi zim işlərimiz davam edəcək. Gələn ilin əvvəlində biz
ye nidən görüşüb mövzuları, fəaliyyət istuqamətlərini
mü əyyən edəcəyik.      
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хябярляр

İpoteka kreditl"ri
il" bağlı yeni
t"l"b var 

Azərbaycanda ipoteka kredi-
ti götürmək istəyənlər üçün yeni
tələblər tətbiq edilib. İpoteka və
Kredit Zəmanət Fondunun bank -
lara göndərdiyi məktubda bil di ri -
lir ki, yeni qaydalara görə, in ti -
zam sız kredit ödəyicilərinin ipote-
ka krediti götürməsi problem ola
bi lər. Belə ki, Fondun tələblərinə
görə, ipoteka krediti üçün tələb
edi lən anda gecikməsi olan cari
kre ditləri olan şəxslərə ipoteka
kre diti verilməyəcək. Bundan
baş qa, müraciət tarixindən əv vəl -
ki 2 il ərzində 90 gündən artıq
vax tı keçmiş kreditləri olan şəxs -
lə rə də kredit verilməyəcək.

Nəhayət, müraciət tarixindən
əv vəlki 3 ay ərzində ümumi məb -
ləği 20000 manatdan çox olan
kredit və ya zaminlik öhdəliyi
olan şəxslərin də kredit götürməsi
ilə bağlı çətinlik olacaq.

Gürcüstanda
bitcoin il"
m"nzil alındı

Gürcüstanın Batumi şəhə rin -
də yeni tikilmiş binada virtual
pul la (bitkoin) mənzil alınıb.
Mən zili alan şəxs xarici ölkə və -
tən daşıdır.

Mənzil satışını həyata ke çir -
miş şirkətdən bildirilib ki, yaşayış
sahəsinin sahibi və alıcı daşınmaz
əmlakın qiymətinin bitkoinlə ödə -
nil məsinə dair razılığa gəlib. Mən -
zilin qiyməti açıqlanmır.

Qeyd edək ki, Gürcüstanda
krip tovalyuta ilə alış-veriş geniş
yayılmayıb. 2017-ci ildə Tbilisidə
“Mercedes” markalı avtomobil 2
bitkoinə satılıb. Tbilisidə bir neçə
yerdə kriptovalyuta bankomatları
quraşdırılıb.

“MİDA” MMC Mənzil İnşaatı
Dövlət Agentliyi "Hövsan" Yaşayış
Kom pleksində 5 yeddimərtəbəli ya -
şa yış binasının tikintisi çərçivəsində
11 şirkəti podrat işlərinə cəlb edib.
Bu barədə “MİDA”-dan məlumat
ve rilib.

“Podratçilarin seçimi 13 lotdan
iba rət açıq tender üsulu ilə aparılıb.
Ten der təkliflərinin qiy mət lən diril -
mə si nəticəsində 11 şirkət seçilib.
Hə min şirkətlərlə 5 yeddimərtəbəli
ya şayış binasının tikintisinə dair
pod ratçı müqavilələri imzalanıb”, -
Döv lət Agentliyindən qeyd ediblər.

Yeddimərtəbəli yaşayış bi na sı -
nın 5 seksiyasının tikintisi üzrə pod -
rat çılar aşağıdakı şirkətlər olub: ev
№1 - "HN Construction" MMC və
"Pet lit", ev №4 - "K.E.Insaat MMC"

və “Akkord Sənaye Tikinti İn ves ti si -
ya korporasiyası”, ev №5 - "Mer ku -
riy İnşaat/Conco/Azər-İnşaatçı"
MMC şirkətlər konsorsiumu, ev №6
- "Cinar İnşaat/Caspian Service" şir -
kət lər konsorsiumu, MEK AN və
SNT İnşaat/AKA şirkətlər konsorsi-
umu.

Hövsan qəsəbəsinin yaxın lığın -
da inşa olunacaq Hövsan Yaşayış
Komp leksi 11 çoxmənzilli yaşayış
bi na sından ibarət olacaq. Bu binalar-
da, ümumilikdə, 3002 mənzil olacaq
ki, onlardan 280-nin birotaqlı, 1481-
nin ikiotaqlı, 940-nın üçotaqlı, 301-
nin isə dördotaqlı olması plan laş dı rı -
lır. Bütün mənzillər tam təmirli və -
ziy yətdə və mətbəx mebeli ilə təchiz
olun muş şəkildə vətəndaşlara təklif
olu nacaq.

Sumqayıt və Gəncədə güzəştli
mənzil tikintisi üçün torpaq sahələri
müəyyənləşdirilir. Bu barədə
“Azərbaycan Respublikasında
uyğun qiymətə mənzil təminatının
inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsi”nin icra vəziyyəti üzrə
hesabatda deyilir.

Qeyd olunur ki, ötən müddət
ərzində Azərbaycanın regionları
üzrə, o cümlədən iqtisadi inkişaf
göstəriciləri yüksək olan şəhərlər
üzrə statistik məlumatların təhlili

aparılaraq, növbəti illər ərzində
mənzil tikintisinə ehtiyacı olan əsas
şəhərlər müəyyənləşdirilib. Eyni za-
manda, güzəştlə mənzil əldə etmək
hüququ olan və “Güzəştli mənzil”
sistemində qeydiyyatdan keçərək
şəxsi elektron kabinetə sahib olan
vətəndaşlar arasında güzəştli
mənzillərin inşa oluna biləcəyi
şəhərlərin, mənzillərin otaq sayının
və ölçülərinin, digər göstəricilərin
proqnozlaşdırılması məqsədilə sorğu
keçirilib.

Daha iki ş"h"rd" sosial 
m"nzill"rin tikintisin" başlanılır

Hövsanda sosial m"nzill"ri 
tik"c"k şirk"tl"r m"lum olub
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мцсащибя

- Biz artıq 25 ildir ki, Azərbaycan hökuməti ilə
tərəfdaşlıq edirik. Bu müddət ərzində 50-dən artıq
layihəni dəsləmişik. Həmin layihələr üşün 3 milyard dol-
lardan artıq vəsait ayırmışıq. Həqiqətən də, biz bütün
layihələrimizin gedişini ciddi şəkildə izləyir, o cümlədən,
layihələri icrasının monitorinqini həyata keçiririk. Bu
yoxlamaların nəticəsində təbii ki, öz starategiyamıza mü-
vafiq düzəlişlər edirik. 

- Dünya Bankı Az"rbaycanda "mlak sah"sind"
hansı layih"l"rd" iştirak edib? 

- Bugünki tədbirin kontekstində bir məqamı qeyd
edim. Bizim Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi ilə birgə
mühüm layihəmiz olub, bu - Daşınmaz Əmlakın
Qeydiyyatı Layihəsidir. Həmin layihə artıq başa çatsa da,

bizim əməkdaşlığımız hələ də davam edir. İndi
əməkdaşlıq bir qədər fərqli formada -  məsləhətləşmə,
konsultasiya xidmətlərinin göstərilməsi istiqamətində
aparılır. Demək istəyirəm ki, bizim işimiz təkcə layihənin
başa çatması ilə yekunlaşmır və hökumət qurumları ilə
əməkdaşlığımız bundan sonra da davam edir. 

- Hazırda Bankın Az"rbaycanda "m"kdaşlığının
hansı sah"l"ri "hat" ed"c"yi gözl"nilir? 

- Azərbaycan yeni müstəqillik əldə etdiyi dövrdə
ölkənin ehtiyacları sonsuz idi. Yəni istənilən sahədə
ehtiyac var idi və bizim layihələrimiz çox geniş spektri
əhatə edirdi. Sonra Azərbaycanın inkişafının ikinci
mərhələsi gəldi. Bu təqribən 10-15il bundan əvvəl baş
verirdi. Bu mərhələdə bizim əməkdaşlığımız daha çox

«İslahatlara d"st"k verm"y" hazırıq»
X"b"r verildiyi kimi, iyunun 12-d" Bakıda émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si
v" Dünya Bankının birg" t"şkilatçılığı il" iyunun «Dövl"t mü"ssis"l"rinin f" -
aliy y" tin d" ş"ffaflıq v" s"m"r"liliyin t"şviqi“  mövzusunda konfrans keçirilib.
T"dbird" döv l"t mü"ssis"l"rinin idar" olunmasının s"m"r"liliyin v" ş"ffaflığın
artırılması, bu m"qs"dl" aparılacaq islahatlar geniş müzakir" edilib. Bu
sah"d" qabaqcıl dün ya t"crüb"sind"n v" beyn"lxalq maliyy" t"şkilatlarının
tövsiy"l"rind"n d" isti fa d" edil"c"k. Dünya Bankının bu sah"d"
Az"rbaycanda "m"kdaşlığı v" "hat" olunacaq mövzularla bağlı suallara
Bankın Az"rbaycan üzr" ölk" meneceri Navid H"s"n Naqvi cavab verib.
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ölkənin ehtiyac duyduğu iri infrastruktur obyektlərinin
yenidən qurulmasına yönəlmişdi. Buraya yollar, dəmir
yolu, su təchizatı, məişət tullantılarının idarə olunması və
sair aiddir. Məncə ikinci mərhələ də sona çatmaqdadır.
Və ölkə özü inkişafın daha vacib nöqtəsinə gəlib
çatmışdır. Bu mərhələdə əsas diqqət, misal üçün bu gün
müzakirə etdiyimiz - ölkəmizin dərin islahatlarının
dəstəklənməsidir. 

- Dünya Bankının Az"rbaycana bu sah"d"ki
d"st"yi n"d"n ibar"t ola bil"r? 

- Bizim yardımımız ölkədə dərin islahatların həyata
keçirilməsini dəstəkləməkdən ibarət olacaq. Məsələn,
dövlət müəssisələrinin idaredilməsi, institutsional quru-
culuq, eləcə də kənd təsərrüfatının inkişafı (bu sahədə
KTN ilə birgə işləyirik) bu sahədə ciddi məsələlərin həll
edil məsi. Eləcə də, bir sıra  digər sahələrdə də. Gör dü yü -
nüz kimi, ölkə prezidentinin təsdiq etdiyi Starteji yol xə -
ri tələri ilə və eyniz zamanda bizim hökumətlə razı laş dır -
dı ğımız ölkə ilə 5 illik tərəfdaşlıq strategiyasının əsasında
hə yata keçirilir. Biz müxtəlif istiqamətlərdə işləyə bi lə -
rik. Ancaq bu mərhələnin əsas xarakterin xüsusiyyəti on-
dan ibarət olacaq ki, tutaq ki, texnoloji cəhətdən mü rək -
kəb, ölkəyə yenilikləri gətirən layihələri dəstəkləyə bi lə -
rik. Bunlar müxtəlif sahələri əhatə edə bilər. Məsələn, bu
institutsional islahatlar ola bilər. Və yaxud ciddi texnoloji
nailiyyətlərin tətbiqini tələb edəcək elektron məhkəmə
sisteminin tətbiqi ola bilər. Eyni zamanda digər sahələr
ola bilər.   

- Dövl"t" m"xsus şirk"tl"rin idar" edilm"si
m"s"l"sin" Dünya Bankının baxışı nec"dir? Bu
sah"d" sizin hansı tövsiyy"l"riniz var? 

- İlk növbədə, onu demək istəyirəm ki, haqqında da -
nı şılan dövlət müəssisələri Azərbaycan iqtisadiyyatında
bö yük rol oynayır. Biz hesab edirik ki,  dövlət mü əs si sə -
lə ri nin idarəedilməsi və xüsusilə onların mərkəzi ida rə et -
mə oqranları ilə əlaqələri, hesabat vermə mexanizmləri
bun dan sonra da təkmilləşdirilməkdə davam et di ril mə li -
dir. Hesab edirik ki, hazırki şəraitdə dövlət müəssisələri
heç də tam şəffaf deyil, yəni məlumatların təqdim edil -
mə si baxımından bir çox hallarda hətta onların hökumət
orqanlarına verdiyi məlumatlar da tam xarakter daşımır.
Məhz buna görə də 2016-cı ildə ölkə prezidenti dövlət
mü əssisələrinin idarə edilməsinə nəzarətin Nazirlər Ka bi -
ne ti nəzdində təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul ed-
ib. Mən düşünürəm ki, bu sahədə tələb olunan bəzi is ti -
qa mətlər aydındır. Bunlardan biri ondan iba -
rətdir ki, döv lət müəssisələri
sek toru şəffaf ol ma -
lı dır, onların he sa ba -
lı  lıq mexanizmləri
ay dın olmalıdır və
ey ni zamanda əsas
fə  aliy yət göstəriciləri

müəyyənləşdirilməlidir. Bəzi çı xış lar da da bu qeyd olun-
du, hansısa məqamda dövlət mü əs si sə ləri kiçilməlidir.
Və onların funksiyalarının bir çoxu ar tıq özəl sektora
keçməlidir. 

- Bununla bağlı t"klifl"riniz varmı? 

- Bəli var, biz bu məsələ üzərində 2 ildir ki, ça lışır dıq
və artıq bu iş yekunlaşmaqdadır. Birinci il ərzində biz döv -
lət müəssissələri sektorunun korparativ idarəçilik sistemi-
nin təhlilini apardıq. Həmin işin nəticsində verilən
tövsiyyələr ondan ibarət idi ki, dövlət müəssisələrinin va -
hid məlumat bazası yaradılsın və orada toplanan mə lu mat -
lar doğru qərarların qəbul edilməsində istifadə olunsun. 

- Bu m"lumat bazası hamıya açıqdır? 

- Bu portal hökumət qurumlarının istifadəsi üçün
nə zərdə tutulur. Əgər qərar qəbul edilərsə, bu hamıya
açıq olacaq. Ancaq bu baza hökumətin istifadəsi üçün -
dür. Bəzi dövlət müəssisələrində müəyyən məlumat ba -
za sı var və onlar açıqdır. Bəzilərində isə bu məlumatlar
hə lə yoxdur, hazır deyil. İdeya ondan ibarətdir ki, dövlət
mü əs sisləri barədə bütün məlumatlar - maliyyə vəziyyəti,
gə lirləri, xərcləri, əmlakları və s. bütün məlumatlar orada
ək sini tapacaq.    

- Bu yenilik öz"ll"şm" prosesin" nec" köm"k
ed"c"k? 

- Hər hansı bir investor dövlət müəssisəsinin səhm lə -
rini almaq istəyirsə, birinci onun görməli olduğu sənəd hə -
min müəssisəsnin mühasibat kitabıdır. Bununla həmin
mü əssisənin nə dərəcədə sağlam olduğunu müəyyən edir -
lər. Bu sistemin əsas məqsədi dövlət müəssisələrinə aid
olan əsas məlumatların vahid bazaya daxil edil mə si dir.
Eyni zamanda hər bir müəssisə üçün əsas fəaliyyət gös tə -
ricilərinin müəyyənləşdirilməsi və ölçülməsi. Yəni bu
müəssisələr onların qarşısında qoyulan fəaliyyət gös tə ri -
cilərinə nə dərəcədə nail olur - ilkin məqsəd bundan iba rət -
dir. Ancaq gələcəkdə zərurət olarsa hökumət həmin mə lu -
matları müəssisələrin özəlləşməsində də istifadə edə bi lər. 
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реэионда ямлак

XİDMéT MéRKéZLéRİ éMLAK BAZARINI DéYİŞİB
Son 2 illə müqayisədə ümumilikdə Bərdədə əmlak

qiymətləri xeyli artıb. Əmlak alqı-satqısı ilə məşğul olan
Etibar Mehdiyev “Daşınmaz əmlak”a bildirib ki, Heydər
Əli yev prospektində açılan xidmət fəaliyyətə baş la dıq -
dan sonra burada evlər 20-22% bahalaşıb: «3 il əvvəl bu
əra zidəki binalarda 1 otaqlı  mənzillər 13-14 min manata
sa tılırdısa, indi qiymət 16-17 min manata qalxıb. 2 otaqlı
mən zillər 18-20 min manatdan 20-22 min manata, əvvəl

25 min manata satılan 3 otaqlı mənzillər isə hazırda 32-
33 min manata yüksəlib. 

1-Cİ MéRTéBéDé MéNZİL QALMAYIB
Bahalaşma daha çox torpaqların qiymətində və yeni

tikilən evlərdə müşahidə edilir. Əmlakçılar bildirirlər ki,
ra yonun mərkəzində demək olar ki, boş sahə qal ma dı ğın -
dan, iş qurmaq istəyənlər binaların 1-ci mərtəbəsindəki
mən zilləri alaraq onları qeyri-yaşayış sahələrinə çevirib

Torpaqlar da, evl"r d" bahalaşıb 
BéRDéNİN éMLAK BAZARI

Regionlarda tikinti-adablıq işl"ri, yeni inzibati binaların tikilm"si v"
xidm"t m"rk"zl"rinin iş" düşm"si "mlak bazarına t"sirsiz ötüşmür.
İnsanlar sosial xidm"tl"r" daha yaxın olan yerl"rd" yaşamağa üstünlük
verirl"r. Bu da evl"rin v" obyektl"rin bahalaşması il" n"tic"l"nir. Bu d"f"
"mlak bazarını araşdırdığımız B"rd" rayonunda 2015-ci ild" “ASAN
Xidm"t”in iş" düşm"si h"min "razid" m"nzill"ri bahalaşdırıb. Rayonda
k"nd t"s"rrüfatına maraq is" torpaqlarına qiym"tin" t"sirsiz ötüşm"yib. 
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ob yekt kimi istifadə edirlər. Mərkəzdə - Üzeyir Ha cı bə -
yov küçəsi və Heydər Əliyev prospektində  binaların
əsas yola baxan hissəsində1-ci mərtəbəsindəki evlərə tə -
lə bat daha çoxdur. Ona görə də bu mənzillərin qiyməti
də fələrlə artıb. Belə ki, 2 il əvvəl həmin küçələrdə 1
otaq lı mənzil 12-15 min manat, 2 otaqlı 14-18 min, 3
otaq lı 20-22 min manat, 4 otaqlı 25-27 min manat, 5
otaq lı 28-35 min manat idi. İndi isə qiymətlər qat-qat ar -
tıq dır: 2 otaqlı mənzil 55-65 min manata, 3 otaqlı 70
min, 4 otaqlı 80 min, 5 otaqlı 120 min manata satılır.  

Şəhərin mərkəzində obyekt tikmək üçün torpaq de -
mək olar ki, qalmadığından iş adamları ya binadakı mən -
zil lərlə yanaşı, yola baxan sahəsi geniş olan həyət evləri
də alaraq profillərini dəyişdirirlər. 

EVLéRİ SÖKÜB OBYEKTé ÇEVİRİR
Ümumilikdə isə, Bərdədə köhnə həyət evləri o qə -

dər də baha deyil. Şəhərin mərkəzində və mərkəzə yaxın
əra zilərdə yerləşən bu evlər tikinti və müasir tələbat ba xı -
mın dan geri qaldıqları üçün ucuz satılır. Məsələn, 4 otaq -
lı həyət evi 35 min manata təklif olunur. Bu evin hə yə tın -
də əlavə bir qaraj da tikilib. 5 otaqlı evlərin qiyməti  isə
35-40 min manat arasında dəyişir. Bu evlərin kirayəsi isə
ba ha deyil - 150-200 manat.

Hərçənd böyük torpaq sahəsi olan həyət evləri 100-
150 min manata satılır. Onların qiymətini artıran isə hə -
yət yanı torpaq sahəsinin böyük olmasıdır: «Əsas yola ya -
xın ərazidə yerləşən və torpaq sahəsi çox olan həyət ev lə -
ri nə tələbat artıb. İş adamları bu evləri alıb sökür, yerində
ob yekt inşa edirlər». Ona görə də belə evlər digərinə nis -
bətən baha satılır. Məsələn, 16 sot torpağın içində olan
köh nə evi olanlar onu 130-150 min manata satırlar. Bu
za man torpağın sotu təqribən 8 min manata satılır. 

Bərdədə təzə tikilən həyət evlərində isə qiymətlər
ba hadır. Məsələn, «İstisu» adlanan ərazidə son illərdə ti -
ki lən 3 otaqlı evlərin qiyməti 50 min manatdan başlayıb,
60-70 min manata yüksəlir. 

MéRTéBé ARTDIQCA QİYMéTLéR ENİR
Obyektə çevrilən birinci mərtəbələrdən fərqli olaraq

nis bətən yuxarı mərtəbələrdə və əsas yola çıxışı olmayan
mən zillərin qiymətləri 2-3 dəfə aşağıdır. E.Mehdiyev de -
yir ki, «Köhnə binalar» kimi tanınan həmin tikililərdə bi -
na nın həyətinə açılan istiqamətdə 1 otaqlı təmirsiz mən -
zi li 20-23 min manata, təmirli və əşyalarla tam təmin
olar sa, 30 min manata təklif edirlər. Digər mənzillərdə
isə qiymətlər belə dəyişir: 

2 otaqlı təmirsiz – 20-25 min manat, təmirli – 35
min manat. 

3 otaqlı təmirsiz – 35-40 min manat, təmirli - 45
min manat

4 otaqlı – təmirsiz  - 45-50 min manat,  təmirli – 55-
60 min manat

5 otaqlı təmirsiz – 55-65 manat, təmirli – 70 min
manat. 

Qeyd edək ki, bu qiymətlər mənzilin yerləşdiyi
mər  təbədən asılı olaraq dəyişir. Buna baxmayaraq, Bər -
də də bina evlərinə, xüsusilə də 2-3-cü mərtəbədə yer lə -
şən 2-3 otaqlı mənzillərə daha çox tələbat var. Bu mən -
zil lərin bəzilərini investisiya məqsədilə - kirayəyə ver -
mək üçün alırlar. Başqa sözlə, imkanı olan şəxslər bu
mən zilləri alaraq kirayəyə verirlər. Qiymətlərin ar t ma sı -
na təsir edən amillərdən biri də budur.  

«NOVOSTROYKA»LARIN DA ŞéRTLéRİ DéYİŞİB
Kənd təsərrüfatı rayonu kimi tanınsa da, Bərdədə də

yeni binalar tikilir. Hələlik onlardan yalnız biri hazırdır
və orada qiymətləri digər binalardan xeyli bahadır. Bi na -
nı inşa edən şirkət əvvəlcə burada mənzilin kvadratını
300 manatdan, sonra isə alıcı az olduğuna görə 200
manat dan təklif ediblər. Hazırda isə bu binada mənzilərin
qiy məti köhnə evlər kimi otaqların sayına və təmirinə
gö rə dəyişir:  

1 otaqlı (54 kvadratmetr) otra təmirli mənzil - 35
min manat, təmirsiz - 30-32 min manat. 

2 otaqlı (88 kvadratmetr) təmirli mənzil - 55-60 min
manat, təmirsiz - 45-50 min manat, 

3 otaqlı (120 kvadratmetr) təmirli mənzil – 70 min
manat və yuxarı, təmiris  - 65- 67 min manat.   

Bu binada da evləri daha çox investisiya üçün
alırlar. 

éLİLLéR Dé EVLéRİNİ SATIR
Bərdədə ən ucuz mənzilləri  3 mərtəbəli “Əlillər

evi” adlanan binalardan almaq mümkündür. Əsasən,
Qarabaq əlilləri üçün nəzərdə tutulan və pulsuz olaraq
onlara verilən mənzillərdən ibarət binalarda da satışlar
başlayıb. Mənzil şəraitini daha da yaxşılaşdırmaq istəyən
bəzi mənzil sahibləri mənzillərini dəyişmək üçün satışa
çıxarırlar. Qiymətləri isə belə dəyişir:  

2 otaqlı təmirli mənzillər - 30 min  manat, təmirsiz –
23-25 min manat,

3 otaqlı təmirli mənzillər - 50 min manat, təmirsiz -
30 -34  min manat. 

HéRBÇİLéR, RéİSLéR, EZAMİYYéTé
GéLéNLéR...

Bərdənin əmlak bazarında  kirayə evlər də xüsusi
yer tutur. Əmlakçıların sözlərinə görə, bu evləri əsasən,
hərb çilər, Bakıdan Bərdəyə və ətraf rayonlara təyinat
alan hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, eləcə də
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müd dətli ezamiyyətə gələn hökumət nümayəndələri, şir -
kət lərin əməkdaşları kirayələyir. Onlar da yüksək kom-
fortlu, bütün ev əşyaları və isitmə-soyutma sistemləri ilə
tə min edilən evlərə üstünlük verirlər. Ona görə də son il -
lər də kirayə bazarında da bahalaşma müşahidə edilir.  

Ən baha kirayə qiymətləri yüksək komfortu ilə se çi -
lən 1 və 2 mərtəbəli villalardadır.  Onların aylıq icarə
haq qı 500-600 manat arasında dəyişir. Villalar otaqlarla
ya naşı mətbəx, hamam, sanitar qovşaqları və mebellərlə
tə min olunur. Mətbəxdə bütün məişət texnikaları, elek-
trik avadanlıqları qurulur. 

Bərdədə villaların satış qiymətləri yerindən asılı ola -
raq dəyişir, mərkəzdə 200 min manata, bir qədər ara lan -

dıq da isə 150-180 min manata təklif edilir. “Maslo Pro”
ad lanan zavodun arxasındakı ərazilərdə isə qiymətlər bir
qə dər ucuzdur. Həmin ərazidə yüksək komfortlu  villalar
120 min manata təklif edilir. 

Ümumiyyətlə, Bərdədə kirayə evlərin aylıq ödənişi
100 manatdan başlayır. Bu qiymətə 1 otaqlı boş mənzil
ki ra yələmək mümkündür.  Ancaq tam təmirli və işərisi
ev əşyaları ilə tam təmin edilən evi 200 manata kirayəyə
ve rir lər.  2 otaqlı boş ev 120-130 manat, 3 otaqlı isə 150-
160 manata təkli edilir. Təmirli mənzillər 250 manat və
da ha bahadır. 

TORPAQ «OD QİYMéTİ»Né SATILIR  
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Bərdənin mər kə zin -

də boş torpaq sahəsi almaq çox çətindir. Çünki əsas  küçə
və prospektlərdə, Ağdam yolunun ətrafında olan sa hə lər -
də boş yer  demək olar ki, qalmayıb. Əmlakçıların söz lə -
ri nə görə, həmin ərazilərdə ancaq böyük sahəsi olan ev
sa hib ləri torpağının bir hissəsini sata bilər. O zaman 1 so-
tun qiyməti də baha olur - 3000-4000 manat. Ağdam yol-
unun ətrafında isə torpaqların sotu 5 min manat və daha
ba hadır. Çünki orada sahələri daha çox kommersiya
məq sədilə alırlar. 

Köhnə bazarın ətrafında satışa çıxarılan torpaq de -
mək olar ki, qalmayıb. Təzə bazarın yaxınlığında və ətraf
əra zilərdə isə torpaq qiymətləri 1 sota görə 2000 - 2500
ma nat arasında dəyişir. Həmin ərazidən təxminən 1-2 km
ara lıda isə qiymət  1000-1500 manatdır. Qeyd edək ki,
tə zə bazar Güloğlular kəndinə yaxın yerləşir. Buna görə
di gər kəndlərlə müqayisədə burada torpağın 1 sotunun
qiy məti nisbətən bahadır - 800 manat. Ətraf kəndlərdə
isə həyətyanı torpağı 500 manata təklif edirlər. Şəhər
mər kəzinə yaxın yerləşən Türmən kəndində isə  torpağın
so tu 1000-1500 manat arasında dəyişir. «İstisu»yun ya -
xın lığında da qiymətlər bahadır - 1800-2000 manat. 

MéQSéD DéYİŞéNDé QİYMéT Dé DéYİŞİR
Bərdədə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq məq sə di -

lə iri torpaq sahələri  almaq mümkündür. Ən baha qiy -
mət lər təzə bazar ərazisindədir. Burada 1 hektar torpaq
sa həsini  50 min manata satırlar. Rayonun mərkəzindən
təx minən 10 km aralıda olan ərazilərdə isə torpağın hek -
ta rı 10 min manata təklif edilir. Kəndlərdə isə bu qiymət
də fələrlə ucuzdur. Mərkəzə yazınlığından asılı olaraq 1
hek tar torpağın qiyməti 2000-5000 manat arasında də yi -
şir. 

Rayonda fermer təsərrüfatlarını almaq olar. Onların
da qiyməti əhatə etdiyi torpağın sahəsinə görə dəyişir.
Mə sələn, torpaq sahəsi kiçik olan ferma 50 min manata
tək lif edilir. Torpaq sahəsi çox olduqda isə qiyməti 200-
300 min manata qədər artır. 



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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юзялляшдирмя

KİÇİK MéBLéĞLé Né ALA BİLéRİK? 
Oktyabrın ilk hərracında yatırım üçün əlverişli

qiymətlərə təklif edilən əmlaklar da çıxarılıb. Onların
bəziləri paytaxtda olsa da əksər hissəsi regionlarda
yerləşir. Məsələn, Neftçalanın Bankə qəsəbəsindəki 1
saylı bərbərxana və digər bir bərbərxananı 800 manata
almaq olar. Bunun üçün cəmi 80 manat beh ödəyib
hərraca qoşulmaq kifayətdir. Qeyd edək ki, hər iki
obyektin sahəsi 16 kvadratmetrdir. 

Bankə qəsəbəsindəki maye qaz satışı sahəsi isə 1
250 manata təklif edilir. Ə.Gözəlov küçəsi, 2A-da
yerləşən obyektin sahəsi 51,8 kvadratmetr, torpaq sahəsi
isə 65,8 kvadratmetrdir. 125 manat beh ödəməklə bu
hərracda iştirak edə bilərsiz. 

Eyni qiymətə Sumqayıt və Ağdaşda da əmlak var.
Sumqayıt şəhəri, 48-ci məhəllədəki 5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 1250 manat ilkin qiymətlə
hərraca çıxarılıb, sahəsi 24,7 kvadratmetrdir. 

Həmin qiymətə Ağdaş şəhəri, M.İsayev küçəsində 2
mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsini (sahəsi
12 kvadratmetr) də almaq olar, 125 manat beh tələb ol-
unur. 

Bakıdakı qeyri-yaşayış sahəsinin ilkin satış qiyməti
isə onlardan da ucuzdur – 1000 manat. Nizami rayonu,
C.Naxçıvanski küçəsi, 22-də 5 mərtəbəli binanın
yarımzirzəmisinin bir hissəsini almaq üçün cəmi 100
manat beh ödəməlisiz, obyektin sahəsi 5,8 kvadrat-
metrdir. 

Ağdaşdakı digər qeyri-yaşayış sahəsini isə 1 600
manata almaq olar. Şəhərin 20 Yanvar küçəsində
yerləşən 2 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsinin bir
hissəsinə (15 kvadratmetr) sahib olmaq üçün 160 manat
beh ödəyərək hərraca qatılmalısız. 

Paytaxtda yerləşən digər qeyri-yaşayış sahəsi 2 min
manat ilkin satış qiyməti ilə hərraca çıxarılıb. 200 manat
beh ödəməklə Xətai rayonu, Gəncə prospektindəki 9
mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsinin (15 kvadrat-
metr) hərracında iştirak edə bilərsiz.

Eyni qiymətlə Gəncədə də qeyri-yaşayış sahəsinə
sahib olmaq mümkündür. Kəpəz rayonu, 3-cü mikroray-
on, bina 1 ünvanında yerləşən obyektin sahəsi 32,5
kvadratmetrdir. Əmlak 5 mərtəbəli binanın zirzəmisinin
bir hissəsində yerləşir.

Daşkəsəndəki qeyri-yaşayış sahəsinin ilkin satış

Kiçik yatırımla böyük iş qurmaq imkanı 
OKTYABRIN İLK HéRRACI 

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si (éMDK) investorlar üçün “yaşıl
işıq” olan "mlak h"rraclarını davam etdirir. Artıq iş adamları evd"n,
ofisd"n çıxmadan dövl"t "mlakını bir klikl" öz"ll"şdir" bil"rl"r.
Oktyabrın 2-d" baş tutacaq növb"ti h"rraca 93 dövl"t "mlakı
çıxarılıb. Bu "mlakların 21-i s"hmdar c"miyy"ti, 37  kiçik dövl"t
mü"ssis"si, 30 qeyri-yaşayış sah"si, 5-i is" avtomobill"rdir. 
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qiyməti isə bundan az fərqlidir – 2 250 manat.  Rayonun
Heydər Əliyev prospekti, 36 ünvanındakı 5 mərtəbəli
binanın 1-ci mərtəbəsinin bir hissəsinin hərracına
qoşulmaq üçün 225 manat beh ödəmək kifayətdir.
Obyektin sahəsi  29,9 kvadratmetrdir. 

BAHA OLSA DA GéLİRLİDİR 
Əvvəlki hərraclarda olduğu kimi, bu dəfə də bahalı

əm laklar satışa çıxarılıb. Onlar tək qiyməti ilə deyil, sa -
həsi, yerləşməsi və ətrafındakı torpaq sahəsinin genişliyi
ilə seçilirlər. Məsələn, Balakəndəki əmlak kompleksinin
3,8 hektara yaxın torpağı var. Balakən şəhəri, Atatürk
prospekti, 2-də yerləşən əmlakın öz sahəsi də böyükdür –
113 sota yaxındır. Kompleksin ilkin satış qiyməti 715
min manat, tələb olunan beh 71,5 min manatdır. 

9,2 hektar sahəsi olan digər əmlak kompleksini
Şəkidə ala bilərsiz. Rayonun Şorsu kəndində yerləşən
obyektin sahəsi 2,9 sota yaxındır. Kompleksin start
qiyməti 400 min manat müəyyən edilib. Tələb olunan
beh 40 min manatdır. 

Gəncədəki 250 yük avtomaşını üçün qarajın
yarımçıq tikilisi isə 375 min manata hərraca çıxarılıb.
Kəpəz rayonu, Gəncə-Bakı avtomobil yolunun 3-cü
kilometrində yerləşən obyektin sahəsi 40 sot, torpaq
shaəsi isə 1,5 hektardır. 37 min 500 manat beh ödəməklə
bu əmlakın hərracına qoşulmaq mümkündür. 

Şirvan şəhərindəki yardımçı təsərrüfatın sahəsi 14,7
hektara yaxındır. Hacıqabul gölünün qərb hissəsində
yerləşən əmlakın sahəsi isə 200 kvadratmetrdir. 157 min
500 manata satılan obyektə sahib olmaq istəyənlər 15
750 manat beh ödəməklə hərraca qoşula bilərlər. 

Mingəçevirdəki süd zavodunun yarımçıq tikilisinin
ilkin satış qiyməti 100 min manat müəyyən olunub.
Şəhərin Niyazi küçəsi, 9 ünvanındakı əmlakın sahəsi 1,2
hektardan artıq, torpaq sahəsi isə 1 hektardır.  Bu
əmlakın hərracına qatılmaq üçün 10 min manat beh
ödəmək tələb olunur.  

ŞİRKéTLéRİN SéHMLéRİ HéRRACDA 
Oktyabrın 2-də baş tutacaq əmlak hərracında 21

səhmdar cəmiyyətin səhmlərinin 30-45%-lik hissəsi də
satışa çıxarılacaq. Onlar əsasən, emal, quşçuluq,
nəqliyyat, tikinti kimi sahələrə aiddir. Şirkətlərdən səhmi
ən ucuz qiymətə satılan “Ucar İnşaat Xidmət” ASC-dir.
Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 13-də yerləşən
şirkətin 45,05% səhmini 5 784 manata almaq
mümkündür. Hərraca qoşulmaq üçün cəmi 578,4 manat
beh ödəmək kifayətdir. 

Qeyd edək ki, “Ucar İnşaat Xidmət”in nizamnamə
kapitalı 25 min 676 manat,cəmi səhmi 12 838 ədəddir.
Hərracda onlardan 5 784 ədədi satışa çıxarılıb. 

Nizamnamə kapitalı 53 750 manat olan “Zaqatala
Sənaye Kombinatı” ASC-nin səhmlərinin 30,07%-lik
hissəsi də hərraca çıxarılıb. Şirkətin 8 080 ədəd səhminin
ilkin satış qiyməti 8 080 manatdır. Onları almaq üçün
808 manat beh ödəmək kifayətdir. 

Siyahıda səhmlərinin bir hissəsi 11 min manata, 14
min manata,18 min manata, 25 min manata, 42 min
manata, 86 min manata satılan şirkətlər də vardır. Səhmi
ən baha olan şirkət isə “Mingəçevir Qum Çınqıl” ASC-
dir. Bu SC-nin 30%-lik səhmi 155 min 117 manata
hərraca çıxarılıb. 

Xatırladaq ki, “Mingəçevir Qum Çınqıl” ASC-nin
nizamnamə kapitalı 1 milyon 033 min 746 manat,
səhmlərinin ümumi sayı 516 min 873 ədəddir. 

“Yevlax Kəndkimya Təchizat” ASC-nin də
səhmlərinin 30%-i hərraca çıxarılıb. Yevlax şəhəri,
S.Vurğun küçəsi,  3-də yerləşən şirkətin 110 879 ədəd
səhmini  110 min 879 manata almaq olar. 

Onu da deyək ki, “Yevlax Kəndkimya Təchizat”ın
nizamnamə kapitalı  738 min 888,8 manat, səhmlərinin
ümumi sayı isə 369 min 444 ədəddir. 

DÖVLéT QURUMLARININ 
AVTOMOBİLLéRİ SATILIR 

Oktyabrın 2-də səhmdar cəmiyyət, kiçik müəssisə
və obyektlərlə yanaşı dövlət orqanlarının balansında olan
5 avtomobil də hərraca çıxarılacaq. Onların ilkin satış
qiymətləri 600 manatdan başlayır. Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin balansında olan  "QAZ-31029" markalı
maşın 25% endirimlə  məhz bu qiymətə satışa çıxarılıb.
Maşın 1994-cü ildə istehsal edilib.  

Mərkəzi Bankın maşınları isə 50% endirimlə təkrar
hərraca çıxarılıb. Onlardan biri   "Hyundai Sonata"
(2004-cü il) 2 350 manat ilkin satış qiyməti ilə təklif
edilir.   2006-cı ilə aid olan "Mercedes Benz Sprinter
314" markalı maşın isə 7 500 manata satışa çıxarılıb. 

Bu hərracda Nazirlər Kabientinin balansında olan
"BMW 730" markalı 2 maşın da satılacaq. Onlardan
birinin ilkin satış qiyməti 11 250 manat, digəri isə 10 500
manatdır. Hər iki maşın 2006-cı ildə istehsal edilib. 

Qeyd edək ki, maşınları almaq istəyən şəxslər
onların dəyərinin 10%-i məbləğində beh ödəyərək
hərraca qoşula bilərlər.

HéRRACA NECé QOŞULMAQ OLAR? 
Xatırladaq ki,  özəlləşdirmə hərraclarına həm hərrac

yerinə gəlməklə, həm də internet vasitəsilə onlayn
qatılmaq olar. Amma hərracda iştirakçı kimi  ən geci
hərraca 3 gün qalmış qeydiyyatdan keçmək tələb olunur.
Ətraflı məlumatı ƏMDK-nin qaynar xəttindən və rəsmi
intetnet səhifəsindən almaq olar.
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émlak sektorunda canlanma v" aktivlik yüks"ldikc", bu sah"d" keyfiyy"tli v" ixtisaslaşmış işçi qüvv"sin"
t"l"bat da artır. émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) f"aliyy"t istiqam"tl"rin" uyğun olaraq komit"y"
müxt"lif sah"l"r üzr" müt"x"ssisl"r v" g"nc kadrlar c"lb edilir. Kadrlara t"l"batı öd"m"k üçün komit"nin T"lim
T"dris M"rk"zinin işinin t"kmill"şdirilm"si v" yeni t"lim metodlarının t"tbiqi gözl"nilir. Artıq bununla bağlı
işl"r" start verilib. Paralel olaraq Komit" könüllülük proqramlarını da aktivl"şdirib v" buraya müraci"t
ed"nl"rin sayı artıb. éMDK-nin kadr resurslarına t"l"batı, bu t"l"batın t"min edilm"si v" kadrların idar"
olunması sah"sind" görül"n işl"r bar"d" «Daşınmaz émlak»ın suallarını Komit"nin İnsan Resurslarının
İdar"edilm"si v" Dövl"t Qulluğu şöb"sinin r"hb"ri Nuran" N"z"rova cavablandırıb:  

“Kadr hazırlığı üçün qabaqcıl
t"crüb"l"rd"n istifad" edirik”



№90 ’2018 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     29

- Nuran" xanım, Komit"d" iş" q"bul qaydaları
v" ş"rtl"ri nec"dir?  Peş"kar kadrları hansı krite-
riyalarla seçirsiz? 

- İlk növbədə ondan başlayaq ki, bizim strukturu-
muz - ƏMDK spesifik kadrlar tələb edir. Bilirsiz ki,
Komitənin strukturunda mühüm yeri Daşınmaz Əmlakın
Dövlət Reyestri Xidməti tutur. Bu Xidmətə, əsasən,
vətəndaşlara birbaşa xidmət göstərən ərazi idarələri dax-
ildir. Həmin idarələr üçün işçilər seçərkən biz bazardan
hazır kadr götürə bilmirik. Yəni bazarda, bizə lazım olan
hazır kadrlar yoxdur. Ona görə ön ofisdə çalışan, yəni
birbaşa vətəndaşlara xidmət göstərən işçiləri öz
resurslarımızla yetişdirməyə çalışırıq. Bunun üçün bizim
könüllülük proqramımız mövcuddur. 

Dövlət qulluqçularımız isə, Dövlət İmtahan Mər -
kəzi vasitəsilə dövlət qulluğuna qəbul üsulu ilə seçilir.
Bu nun üçün internet resurslarda elan verilir. İmtahanda
yük sək nəticə əldə edən namizədlər müsahibəyə dəvət
olu nurlar. 3 nəfərdən ibarət müsahibə komissiyasının
üzvlərindən biri ƏMDK-nın təmsilçisidir. Həmin komis-
siyada müsahibədən uğurla keçən namizədləri müvafiq
vəzifələrə təyin edirik.  

- B"s könüllülük proqramı nec" t"tbiq edilir? Bu
proqramların müdd"ti n" q"d"rdir?

- Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin könüllülük
proqramı 2-3 ay müddətində nəzərdə tutulub. 

Könüllülərə 2 ay ərzində həftədə bir gün olmaqla
təlim keçirilir, onlara müvafiq istiqamətlərə uyğun qa-
nunvericilik, təlimatlar, aktlar və s. öyrədilir. Bu müddət
ərzində konüllülər ixtisaslarına uyğun olaraq Komitənin
idarə və bölmələrində işin praktik tərəflərini öyrənirlər.
Proqramın sonunda test imtahanı keçirilir və onlara serti-
fikat verilir. Könüllülərin bir qismi isə Komitənin struk-
turuna daxil olan qurumlara işə cəlb olunur.  

- Kadr hazırlığı kurslarına t"l"b"l"r hansı ş"rt -
l"r l" c"lb olunur? 

- Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində gənclərin,
tə ləbə və məzunların bilik və bacarıqlarının inkişafı, və -
tən daş məmnunluğunun arıtırılması, vətəndaşlar arasında
könüllülüyün təbliği  məqsədi ilə müvafiq qanun ve ri ci -
liyə uyğun olaraq könüllü fəaliyyət həyata keçirilir.  

Tələbə və məzunların bu proqrama qəbulu seçim
yolu ilə aparılır. Ali təhsili, 18-30 yaş arası, kompüter
bacarıqları və dil bilikləri olan hər kəs müraciət edə bilər.
Seçim zamanı bir neçə amilə - şəxsi keyfiyyətlərə, ix ti -
sas larının uyğun olub-olmamasına, dünya görüşünə və s.
diq qət yetirilir. 

- G"ncl"r bu t"liml"r" nec" müraci"t ed" bil"r -
l"r?

- Bizim könüllülük fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar
bir çox internet resurslarında yayılıb, bu məlumatları rəs -
mi saytımızdan da əldə etmək olar. Proqrama qoşulmaq
istə yənlər komitəyə onlayn formada müraciət edə bilər -
lər. Biz müraciət edənlərin meyarlara uyğunluğunu yox -
la yırıq. Uyğun olan namizədlər müsahibəyə dəvət olu -
nur. Müsahibədən uğurla keçənlər qarşılıqlı razılıq əsa -
sın da 2 aylıq təlimlərdə iştirak edirlər. 2 aydan sonra isə,
yu xarıda deyildiyi kimi, göstərdikləri nəticələr əsasında
on ların işə cəlb olunub-olunmaması barədə qərar verilir. 

- Könüllülük proqramı ç"rçiv"sind" keçiril"n
t"liml"rd" hansı t"dris metodları t"tbiq edilir? 

- Hələlik təlimlərimiz mühazirə şəklində keçirilir və
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əlavə olaraq interaktiv üsullardan istifadə edilir.  Ancaq
biz bu istiqamətdə yeniliklərə hazırlaşırıq. Hazırda Tə -
lim-Tədris Mərkəzinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi,
təd risin daha keyfiyyətli olması üçün işlər aparılır. Bun -
dan sonrakı mərhələlərdə bir neçə yeni tədris metodları
tət biq etməyi planlaşdırırıq. O cümlədən, onlayn təlim lə -
rin keçirilməsini də nəzərdə tuturuq. 

- İndi komit"d" "sas"n hansı ixtisaslardan olan
işçil"r" t"l"bat var? 

- Hazırda Komitədə və Komitənin strukturuna daxil
olan qurumlarında bir neçə istiqamətdə mütəxəssislərə
eh tiyac var. Bunlardan ən aktualları – peşəkar mü hən dis -
lər, torpaq müfəttişləri və hüquqşünaslardır.  Ümu miy -
yət lə, peşəkar kadra hər zaman və hər yerdə ehtiyac var.
Bi zim də İR bölməsi olaraq əsas məqsədimiz düzgün
kadrın düzgün yerdə düzgün vaxtda olmağıdır. 

- T"l"batı öd"m"k üçün ali t"hsil m"kt"bl"ri il"
"m"kdaşlıq qurulubmu?

- Əlbəttə, komitə kadrlara olan tələbatını ödəmək və
könüllülük proqramının icrası üçün demək olar ki, bütün
əsas ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq edir. Məsələn,
biz yay tətili müddətində bir neçə universitetdə - Bakı
Dövlət Universiteti, Memarlıq və İnşaat Universiteti,
Bakı Mühəndislik Universiteti və  Azərbaycan Texniki
Universitetində tələbələrlə geniş görüşlər keçirmişik. Bu
görüşlərdə könüllülük fəaliyyəti, onun faydaları və pro-
qrama qoşulmaq imkanları barədə geniş məlumat verilib
və tələbələrin bütün sualları cavablandırılıb. Nəticədə
könüllü proqramımıza böyük axın müşahidə olundu.
Hazırda Komitəmizdə artıq 5-ci qrup, təxminən 100-ə
yaxın könüllü fəaliyyət göstərir.

- B"s iş" q"bul zamanı "m"kdaşlar hansı meyar-
lara "sas"n seçilir?

- Könüllülər işə qəbul olarkən onları qiy mət lən dir -
mə zamanı təlimlərdən sonra test imtahanının nəticələri,
in tizamlılıq, kollektivdə adaptasiya və ünsiyyət, tə şəb -
büs karlıq və yaradıcılıq, təşkilatçılıq,  digər könüllülərlə
mü nasibət kimi meyarlara əsaslanırıq. 

- Nuran" xanım, b"s komit"nin öz işçil"rinin
peş" hazırlığı nec" n"zar"td" saxlanılır? 

- Komitənin işçilərinin peşə hazırlığı mütəmadi
olaraq ildə 1 dəfə qiymətləndirilir. Dövlət qulluqçularının
fəaliyyətinin də qiymətləndirilməsi eyni tezliklə aparılır.
Biz hər il  müəyyən istiqamətlərdə işləyən işçilərimizin
peşə bilikərinin qiymətləndirilməsini keçiririk.  

- B"s insan resurslarının idar" edilm"sind", kadr
seçimind" hansı t"crüb"l"rd"n istifad" olunur?

- Bizim Təlim-Tədris Mərkəzi Dünya Bankının
dəstəyi ilə yaradılıb. O zaman bu, beynəlxalq təcrübə
əsasında formalaşdırılıb. Ancaq informasiya əsrində
yaşayırıq və tələblər, baxışlar hər gün dəyişir. Təbii ki,
biz bu tendensiyadan geri qalmamalıyıq. Yeni tələblərə
uyğun olan istənilən beynəlxalq təcrübəni yerli şəraitə
uyğunlaşdırıb tətbiq etməyə çalışırıq. Əvvəl  qeyd etdiy-
im kimi, Mərkəzdə aparılan təkmilləşdirmələrdən sonra
təlimdə fərqli metodların tətbiqinə başlanacaq. Təlim
artıq 1 nəfərin mühazirəsindən ibarət olmayacaq. Qrup
işləri, simulyasiya oyunları və digər müasir təlim
üsullarından istifadə olunacaq

- Kadr hazırlığında yeni standartlar n" vaxtdan
t"tbiq edil"c"k? 

- Biz artıq bu istiqamətdə işlərə başlamışıq. Bir neçə
ay ərzində təkmilləşmiş təlim proqramlarını ha zır la ya ca -
ğıq.  Həm də hazırki təlimçilərimizin peşə hazırlığını ar -
tır maq üçün təlimçilərin təlimi proqramına da qo şu la ca -
ğıq. Həmin təlimçilərə yeni təlim metodları, auditoriyanı
əl də saxlamaq bacarıqları aşılanacaq. 

- G"l"c"k üçün kadr hazırlığı v" insan re surs la rı -
nın idar" edilm"si il" bağlı hansı planlarinız var?  

- Kadr hazırlığı və insan resurslarının idarə edilməsi
ilə bağlı planlar çoxdur. Hazırda biz daha çox gücümüzü
Təlim-Tədris Mərkəzinin gücləndirilməsinə sərf edirik.
Biz öz kadr məktəbimizi yaratmaq, yəni, özümüz öz
kadrlarımızı yetişdirmək istəyirik. Bu gün bu bizim üçün
ən vacib məsələdir. 

- Nuran" xanım, informasiya texnologiyalarının
in kişafı v" bir çox sah"l"rd" t"tbiqi insan "m" yi -
n" t"l"batı azaldır. Bu baxımdan Komit"d" in -
san resurslarının idar" olunması işl"ri nec"
qu ru lur? 

- Doğrudan da, informasiya texnologiyaları hər gün
inkişaf edir və bu prosesin təsiri hiss olunur. Məsələn, xa -
ri ci ölkələrin bank bölmələrində 1 nəfər də olsun işçi
yox dur. Amma orada banka daxil olub bütün əmə liy yat -
ları aparmaq mümkündür. Bu proses bütün dünyada ge -
dir, xidmətlər elektronlaşır. 

ƏMDK da informasiya texnologiyalarının in ki şa fı -
na və geniş tətbiq edilməsinə böyük önəm verir. Ko mi tə -
nin İT mərkəzində çox böyük layihələr icra olunur. Bir -
mə nalı olaraq demək mümkün deyil ki, insan əməyinə
eh tiyacımız azalır. Amma informasiya texnlogiyaları in -
ki şaf etdikcə və xidmətlər elektronlaşdıqca bir çox risk
də rəcələri  aşağı düşür. Məsələn, işçinin  yanlışlığa yol
ver məsi, vaxt itirmək riski və s. risklər azalır və bunun
nə ticəsi olaraq xidmət keyfiyyəti artır. 
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хябярляр

Dövlət mülkiyyətçiliyinə əsaslanan tələbatı müəy -
yən edən meyarlar nəzərə alınmaqla “Ortamüddətli dövr
ər zində dövlət mülkiyyətində saxlanılacaq dövlət müəs -
sisələrinin siyahısı” yenilənib.

Bu barədə "Azərbaycan Respublikasında Strateji
Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti"nin 2017-ci il üzrə illik
monitorinq və qiymətləndirmə hesabatında qeyd edilib.

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mər -
kəzi tərəfindən hazırlanan sənəddə qeyd edilib ki, dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi prosesi sürətləndirilərək  40-a
yaxın müəssisə və obyektin özəlləşdirilməsi barədə qərar
qəbul edilib və 13-ü özəlləşdirilib.

Eyni zamanda, 1 müəssisənin bazasında səhmdar
cəmiyyət yaradılıb, 1 birgə müəssisənin nizamnamə
kapitalındakı dövlətin payı inventarizasiya olunaraq
yenidən qiymətləndirilib satılıb. 2017-ci il ərzində 11
səhmdar cəmiyyətin səhmləri (9-u pul hərracları, 2-si in-
vestisiya müsabiqəsi vasitəsilə) özəlləşdirilib. İl ərzində
hərracı keçirilmiş 699 kiçik dövlət müəssisə və obyek-
tinin 527-si, icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələrindən
isə 232-si, yəni ümumilikdə 759 müəssisə və obyekt
satılıb. 336 obyektinyerləşdiyi torpaq sahəsinin
özəlləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib və 320
obyektin yerləşdiyi torpaq sahəsi özəlləşdirilib.

Dövl"t mülkiyy"tind" saxlanılacaq mü"ssis"l"r m"lum olub

Bakıda iki universitetin
yataqxanası f"rqli model
üzr" tikil"c"k  

Bakıda iki uni-
versitetin yataqxana
kompleksi “Tik–
idarə et–təhvil ver”
modeli əsasında inşa
olunacaq.

“Azərbaycan
Res publikasında ki -
çik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının
istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin icra vəziyyəti
üzrə hesabatda deyilir ki, tədbirin icrası məqsədilə
dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı ilə bağlı bir sıra ölkələrin
təcrübəsi öyrənilərək təhlil edilib, eləcə də bu sahədə
ölkəmizdə mövcud vəziyyət və sözügedən sahəni
tənzimləyən milli qanunvericilik sistemi araşdırılıb.
Araşdırmaların nəticəsi olaraq, ölkədə dövlət-özəl sek-
tor tərəfdaşlığının inkişafı ilə bağlı konsepsiya layihəsi
hazırlanıb. “Tik–idarə et–təhvil ver” modeli (“TİT”
modeli) əsasında layihələrin həyata keçirilməsi ilə
əlaqədar müvafiq işlər görülüb, bu sahədə müxtəlif
ölkələrin təcrübəsi öyrənilərək təhlil edilib.

“TİT” modeli çərçivəsində həyata keçirilməsi
mümkün ola biləcək layihə müəyyən edilib, müvafiq
texniki iqtisadi əsaslandırmanın və digər aidiyyəti
sənədlərin hazırlanması üçün zəruri işlərin görülməsinə
başlanılıb.

Həmçinin ADNSU və BDU-nun tələbələri üçün
yataqxana komplekslərinin tikintisinin “TİT” modeli
çərçivəsində həyata keçirilməsi pilot layihələr olaraq
müəyyənləşdirilib.

İstismara veril"n m"nzill"rin
ümumi sah"si 13% artıb

2018-ci ilin I yarısında Azərbaycanda istismara
verilən mənzillərin ümumi sahəsi 946,4 min kvadrat-
metr təşkil edib ki, bu da ötən ilin analoji dövrünün
göstəricisindən 12,9% çoxdur. Dövlət Statistika
Komitəsinin məlumatına görə, yanvar-iyun aylarında
mənzil tikintisinə 463,8 milyonmanat (artım 17,6%)
məbləğində investisiya qoyulub

Xəbər verildiyi kimi, 2017-ci ildə Azərbaycanda
istismara verilən mənzillərin ümumi sahəsi 1milyon
727,4 min kvadratmetr təşkil edib ki, bu da 2016-cı ilin
göstəricisindən 18,6% azdır.

Ötən il mənzil tikintisinə 891 milyon manat (artım
21,7%) məbləğində investisiya qoyulub.

Ev alqı-satqısına gör"
öd"nil"n vergil"r 20% artıb

Bu ilin ilk yarısında notariuslarda 47 milyon manat
vəsait toplanıb. Ədliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, bu
məbləğin 22 milyon manatı notariusların rüsumu, qalan
vəsait isə evlərin alqı-satqısı üçün ödənilən vergilər ol-
ub. 

Nazirlikdən bildirilib ki, ilk 6 ayda notariat
orqanlarında 1,9 milyona yaxın notariat hərəkəti, habelə
151 minə yaxın vətəndaşlıq vəziyyəti aktı
rəsmiləşdirilib və bu əməliyyatlarla bağlı 22 milyon
manata yaxın dövlət rüsumu və haqq ödənilib. 

Həmçinin daşınmaz əmlakla əlaqədar müqavilələr
üzrə notariuslar tərəfindən təxminən 25 milyon manata
yaxın vergi dövlət büdcəsinə köçürülüb ki, bu da ötən
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə təxminən 20 faiz
çoxdur.
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (ƏMDK)
məlumatlarına görə, 2017-cı ildə Azərbayanda xarici
ölkə vətəndaşlarına  məxsus olan əmlakların sayı 3 449
olub. 2016-cı ilin nəticələri ilə müqayisədə xaricilərə
məxsus olan əmlakların sayı 225 vahid və ya 7% azdır.
Ümumilikdə isə son 5 ildə ölkəmizdə xaricilərə məxsus
olan əmlakların sayı 2 dəfə artıb (Cədvəl 1.). 

C"dv"l 1. Az"rbaycanda xaricil"r" m"xsus
"mlakların sayı (2011-2016)

HéR 5 éMLAKDAN 3-Ü BÖLGéLéRDéN ALINIR
Xaricilərin ölkəmizdə yalnız Bakını tanıdıqları

vaxtlar artıq arxada qalıb. Son göstəricilərə əsasən,
xaricilərin əldə etdiyi əmlakların 60%-i bölgələrdədir.
Belə ki, 2017-ci ilin nəticələrinə əsasən, xaricilərin aldığı
3 449 əmlakdan 2 103-ü və ya 61%-i regionların payına
düşüb. (Cədvəl 2.). 

XARİCİLéR HANSI REGİONLARDAN 
éMLAK ALIRLAR? 

Rəqəmlər göstərir ki, xaricilər ölkəmizdə ən çox
mərkəzi ərazilər, şimal və cənub bölgələrində əmlak
almağa üstünlük verirlər. Belə ki, əcnəbilərə məxsus olan
əmlaklarına sayına görə, Bakıdan sonrakı yeri Şirvan
(399 əmlak), Lənkəran (209 əmlak), Zaqatala və Bərdə
tutur (hər biri 204 əmlak) ərazi idarələri tutur. 

Ötən il xaricilərin ən çox maraq göstərdiyi ərazi
Qələbə Ərazi İdarəsi (Qəbələ, Oğuz və İsmayıllı
rayonlarını əhatə edir) olub.  Ötən il xaricilərin bu
ərazilərdə aldıqları əmlakların sayı 2 dəfə artaraq 175-ə
çatıb. Əcnəbilər burada torpaq sahəsi və fərdi evlərə
üstünlük verirlər. Abşeron Ərazi İdarəsində isə xaricilərə
məxsus əmlakların sayı da təqribən 2 dəfə artıb. Burada
xaricilər mənzil və fərdi evlərə üstünlük verirlər.
Xaricilərə məxsus əmlaklar Tovuz Əİ-də 67%, Bakı
şəhərində 40%-dən çox, Gəncə Əİ-də 36%, Zaqatalada
Əİ-də 31% artıb. Əvəzində ötən il Şamaxı Gİ-də
(Şamaxı, Qobustan, Ağsu rayonlarını əhatə edib)
xaricilərin əmlakı 11 dəfədən çox azalaraq 80-dən 7
ədədə düşüb. Ucar Gİ-də (Ucar, Göyçay, Zərdab,

Xaricil"r Az"rbaycanda hansı
"mlakları alırlar? STATİSTİKA

Az"rbaycanda xarici v"t"ndaşların "mlak sahibi olması artıq
adi hala çevrilib. Getdikc" daha çox ölk"nin nümay"nd"l"ri
ölk"mizd" "mlak "ld" edirl"r. 

İllər 2013 2014 2015 2016 2017

Əmlak
sayı

1 854 2 850 4 742 3 704 3 449

2013 2014 2015 2016 2017

Sayı Payı Sayı Payı Sayı Payı Sayı Payı Sayı Payı

Ölkə üzrə 1 854 100% 2 850 100% 4 742 100% 3 704 100% 3 449 100%

Bakı 1 135 61% 1 038 36% 702 15% 958 26% 1 346 39%

Regionlar 719 39% 1 812 64% 4 040 85% 1 812 74% 2 103 61%

C"dv"l 2. 2011-2016-cı ild" Az"rbaycanda xaricil"r" m"xsus "mlakların Bakı v" regionlar üzr" bölgüsü
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Kürdəmir) əcnəbilərə məxsus əmlaklar 7 dəfədən çox
azalıb və 116-dan 16-ya enib (Cədvəl 3.).  

OBYEKT, MéNZİL, YOXSA TORPAQ SAHéSI 
Ölkəmizdə xaricilərin üstünlük verdiyi əmlakların

növü də dəyişib. Ötən il xaricilər ən çox torpaqlara
maraq göstərirdilərsə, hazırda mənzillər daha böyük yer
tutur. Əcnəbilərə məxsus olan əmlakların 44%-i
mənzillər, 34%-i torpaq sahələri, 18%-i fərdi evlərdir
(Cədvəl 4.). 

XARİCİ VéTéNDAŞLAR éN ÇOX OBYEKTİ
HARADAN ALIBLAR?

Ötən illə müqayisədə torpaq sahələri istisna olmaqla
bütün əmlak növlərinə xaricilərin marağı artıb (Cədvəl 5.).
Belə ki, mənzil və fərdi evlərin sayı 45-47%, bağ evləri 4,7
dəfə, qeyri-yaşayış sahələri və binaları isə 2-3 dəfə artıb.
Əvəzində torpaqların sayında 47% azalma var (Cədvəl 5.). 

Xaricilərə məxsus mənzillər ən çox Bakı və
Sumqayıtda, fərdi evlər Bakı, Xaçmaz və Zaqatalada,
torpaq sahələri isə Şirvan, Bərdə və Qəbələdədir
(Cədvəl 6.).

2016 2017 2016-cı ilə nisbətən
artım

Ölkə üzrə ümumi 3 704 3 449 -6,9%

Bakı Şəhər Əİ 958 1 346 40,5%

Bərdə Əİ 388 204 -47,4%

Şirvan Əİ 373 399 7,0%

Şəmkir Əİ 314 104 3 dəfə azalıb

Xaçmaz Əİ 238 154 -35,3%

Cəlilabad Əİ 236 59 4 dəfə azalıb

Lənkəran Əİ 219 209 -4,6%

Zaqatala Əİ 155 204 31,6%

Sumqayıt Əİ 129 97 -24,8%

Ucar Əİ 116 16 7,3 dəfə azalıb

Qəbələ Əİ 89 175 2 dəfə artıb

Yevlax Əİ 84 58 -31,0%

Tovuz Əİ 84 140 66,7%

Beyləqan Əİ 81 40 2 dəfə azalıb

Şamaxı Əİ 80 7 11,4 dəfə azalıb

Gəncə Əİ 63 86 36,5%

Abşeron Əİ 50 94 88,0%

Şəki Əİ 44 57 29,5%

Əmlak növü Sayı Ümumi əmlakda payı

Mənzil 1 528 44,3%

Fərdi-yaşayış evi 621 18,0%

Torpaq 1 168 33,9%

Qeyri-yaşayış sahəsi 71 2,0%

Bağ evi 28 0,8%

Qeyri-yaşayış binası 30 0,9%

Əmlak kompleksi 3 0,1%

Cəmi 3 449 100,0%

Əmlak növü 2016 2017 2016-cı ilə
nisbətən artım

Mənzil 1 049 1 528 45,7 %

Fərdi-yaşayış evi 420 621 47,9 %

Torpaq 2 183 1 168 -46,5%

Qeyri-yaşayış sahəsi 35 71 2 dəfə artıb

Bağ evi 6 28 4,7 dəfə artıb

Qeyri-yaşayış binası 10 30 3 dəfə artıb

Əmlak kompleksi 1 3 3 dəfə artıb

Mən -
zil

Bağ
evi

Fər di-
yaşayı
ş evi

Qey ri-
ya şa yış
bi na sı

Qeyri-
yaşa yış
sahəsi

Tor -
paq

Əmlak kom-
pleksi kimi
müəssisələr

Cəmi 1528 28 621 30 71 1168 3

Bakı Şəhər Əİ 1142 22 98 7 70 5 2

Bərdə Əİ 8 0 15 0 0 181 0

Şirvan Əİ 74 3 55 6 0 260 1

Şəmkir Əİ 3 0 38 2 0 61 0

Xaçmaz Əİ 21 0 71 1 0 61 0

Cəlilabad Əİ 5 0 11 0 0 43 0

Lənkəran Əİ 10 0 67 1 0 131 0

Zaqatala Əİ 12 0 70 1 0 121 0

Sumqayıt Əİ 87 2 4 2 1 1 0

Ucar Əİ 3 0 6 0 0 7 0

Qəbələ Əİ 1 0 35 1 0 138 0

Yevlax Əİ 52 0 6 0 0 0 0

Tovuz Əİ 2 0 41 2 0 95 0

Beyləqan Əİ 3 0 14 0 0 23 0

Şamaxı Əİ 1 0 4 0 0 2 0

Gəncə Əİ 56 1 22 2 0 5 0

Abşeron Əİ 44 0 32 3 0 15 0

Şəki Əİ 4 0 32 2 0 19 0

C"dv"l 3. 2015-2016-cı ill"rd" 
Az"rbaycanda xaricil"r" m"xsus 
"mlakların "razi idar"l"ri üzr" bölgüsü

C"dv"l 5. 2017-ci ild" Az"rbaycanda 
xaricil"r" m"xsus "mlak növl"rinin 
2015-ci ill" müqayis"d" artımı

C"dv"l 4. 2017-ci ild" Az"rbaycanda xaricil"r"
m"xsus "mlakların "mlak növl"ri üzr" bölgüsü

C"dv"l 6. éMDK yanında Daşınmaz émlakın
Dövl"t Reyestri Xidm"tinin érazi İdar"l"ri üzr"
2017-ci ild" xarici v"t"ndaşlar t"r"find"n (hal-
hazırda hüqüq sahibi olan) qeydiyyata alınmış
"mlakların sayı
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Az"rbaycanda 
«torpaq bumu» davam edir

K"nd t"s"rrüfatına marağın artması, regoinların inkişafı v" "mlakın
qeydiyyatıının sad"l"şm"si Az"rbaycanda "mlakın qeydiyyatını k"skin
yüks"ldib. éhalinin daşınmaz "mlakın s"n"dl"şdirilm"sin" marağının
artması özünü "mlakın qeydiyyatında göst"rir. İlin ilk yarısının
n"tic"l"rin" gör", ölk"d" s"n"dl"şdiril"n "mlakların sayı sür"tl" artmalıdır.
Bu özünü h"m iyun ayının, h"m d" ilk yarım ilin n"tic"l"rind" göst"rir. 
Bel"likl", éMDK-nin m"lumatlarına gör", 2018-ci ilin iyun ayında ölk"d"
16 421 "mlak üz"rind" mülkiyy"t hüququ qeyd" alınıb. Bu öt"n ilin iyunu
il" müqayis"d" 7,1% çoxdur. 



Aparılan qeydiyyatın 4 900-ü (29,8%) ilkin, 11 521-
si (70,2%) isə təkrar qeydiyyata aiddir. Ötən ilin iyun ayı
ilə müqayisədə ilkin qeydiyyat 9,2%, təkrar qeydiyyat
isə 6,2% azalıb. 

İyun ayında 14,5 mindən çox daşınmaz əmlaka
texniki pasport tərtib edilib, 3 385 ipoteka müqaviləsi,
429 yüklülük (icarə, istifadə) dövlət qeydiyyatına alınıb.
Ötən ay hüquqi və fiziki şəxslərə dövlət reyestrindən 16
minə yaxın məhdudiyyət arayışı, əhaliyə xidmətlə bağlı
3,4 min müxtəlif arayışlar verilib, 10,7 min daşınmaz
əmlak obyektinə müayinə aktı tərtib edilib. Ötən ilin
iyunu ilə müqayisədə tərtib edilən texniki pasportlar
7,3%, müayinə aktları 1,8%, yüklülük 11,7%,
məhdudlaşdırma arayışları isə 38% artıb. İpoteka
qeydiyyatı 8% azalıb (Cədvəl 1.).

İyunda mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı aparılan
əmlakların 55%-i torpaq sahələrinin payına düşüb. Belə
ki, qeydə alınmış 16,4 min əmlakdan 9 mini torpaq
sahəsidir. Ötən ay 2,8 min fərdi yaşayış və bağ evi, 3,6
min mənzil, 272 qeyri-yaşayış binası, 577 qeyri-yaşayış
sahəsi, 86 əmlak kompleksi, 7 çoxmərtəbəli yaşayış
binası və 5 çoxillik əkmə qeydə alınıb. Ötən ilin iyunu ilə
müqayisədə fərdi evlərin qeydiyyatı 6% azalıb, torpaq
sahələrinin qeydiyyatı isə 12% artıb. Qeyri-yaşayış
sahələrinin qeydiyyatı 1,9 dəfə, əmlak kompleksləri
48%, çoxmərtəbəli binaların qeydiyyatı 3,5 dəfə
yüksəlib. Çoxillik əkmələrin qeydiyyatı 2 dəfə azalıb
(Cədvəl 2.).

Ümumilikdə, bu ilin 6 ayında ölkədə 107 567
əmlaka aid hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınıb. Bu ötən

ilin eyni dövrünə nisbətən təqribən 15,3% artıqdır. 
Qeydiyyatdan keçən əmlakların 31 260-ı (29,1%)

ilkin, 76 307-i (69,9%) təkrar qeydiyyata aiddir. Ötən ilin
eyni dövrünə nisbətən ilkin qeydiyyat 10,3%, təkrar qey-
diyyat isə 17,5% artıb. 

Yanvar-iyun aylarında 91,8 mindən artıq daşınmaz
əmlaka texniki pasport tərtib edilib, 20,1 min ipoteka
müqaviləsi, 2,2 min yüklülük (icarə, istifadə) dövlət
qeydiyyatına alınıb, dövlət reyestrindən 93 min
məhdudiyyət arayışı verilib. Ötən ilin eyni dövrünə
nisbətən texniki pasportların sayı 13%, yüklülük 39%,
məhdudiyyət arayışları 28%, ipoteka qeydiyyatı 17%
artıb (Cədvəl 3.)  
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C"dv"l 1. 2018-ci ilin iyun ayında éMDK yanında
Daşınmaz émlakın Dövl"t Reyestri Xidm"tinin

"sas göst"ricil"ri

№ Göstəricilər 
İyun,
2018 

İyun, 2017-
yə nisbətən

artım

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə apa -
rılmış dövlət qeydiyyatının sayı  

16 421 7,1%

o cümlədən,
ilkin qeydiyyat

4 900 9,2%

təkrar qeydiyyat 11 521 6,2%

2 Texniki pasportların sayı 14 462 7,3%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 429 11,7%

4 İpoteka qeydiyyatı 3 385 7,9%

5
Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə)
dair dövlət reyestrindən arayış

15 993 37,8%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif

arayışlar 
3 370 -3,0%

7 Müayinə aktı 10 749 1,8%

C"dv"l 2. 2018-ci ilin iyun ayında 
hüquqların dövl"t qeydiyyatının "mlak

bölm"l"ri üzr" hesabatı

№ Göstəricilər 
İyun,
2018

İyun, 2017-
yə nisbətən

artım

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 16 421 7,1%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 2 831 -5,9%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 3 614 0,1%

3 Torpaq sahələri 9 029 12,0%

4 Qeyri yaşayış binası 272 -1,8%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 577 1,9 dəfə

6 Əmlak kompleksi 86 48,3%

8 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 7 3,5 dəfə

9 Çoxillik əkmələr 5 -50%

C"dv"l 3. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında
éMDK yanında Daşınmaz émlakın Dövl"t Rey-

estri Xidm"tinin "sas göst"ricil"ri

№ Göstəricilər 
Yanvar-

iyun,
2018

Yanvar-iyun,
2017-yə nis -
bə tən artım

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə
dövlət qeydiyyatının sayı  

107 567 15,3%

o cümlədən, ilkin qeydiyyat 31 260 10,3%

təkrar qeydiyyat 76 307 17,5%

2 Texniki pasportların sayı 91 836 13,2%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 2 255 39,1%

4 İpoteka qeydiyyatı 20 142 17,2%

5
Məhdudlaşdırmaya (yük lü lü yə)
dair dövlət reyestrindən arayış

93 058 28,2%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı

müxtəlif arayışlar
43 718 32,0%

7 Müayinə aktı 68 345 11,0%



36 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №90 ’2018

рейтингляр 

Yanvar-iyun aylarında mülkiyyət hüquqlarının
qeydiyyatı aparılan əmlaklardan 55,5 mini torpaq sahəsi,
27,9 mini mənzil, 18,7 mini fərdi yaşayış və bağ evi, 2
mini qeyri-yaşayış binası, 2,9 minə yaxını qeyri-yaşayış
sahəsi, 431-i əmlak kompleksi, 87-si  çoxmərtəbəli
yaşayış binaları, 78-i isə çoxillik əkmə olub. 

Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə fərdi evlərin
qeydiyyatı 1%,  torpaq sahələri və mənzillərin qeydiyyatı
17%-dən çox, çoxmərtəbəli yaşayış binalarının
qeydiyyatı 3,8 dəfə, qeyri-yaşayış sahələri 2 dəfə artıb
(Cədvəl 4.).

İlk 6 ayının nəticələrinə görə, əmlakın
qeydiyyatında Bakının payı 34%-i keçib. Başqa sözlə,
qeydiyyatdan keçən hər 3 əmlakdan 1-i Bakıdadır. Bu
dövrdə fərdi evlərlə əməliyyatların 64%-i, torpaq sahələri
ilə əməliyyatların 87%-i, əmlak komplekslərilə
əməliyyatların isə 3-də 2-si regionlarda aparılıb.

Əvəzində, ilk 6 ayda qeydə alınmış 23 çoxmərtəbəli
binanın 12-si Bakıdadır. Mənzillərin özəlləşdirilməsi və
qeyri-yaşayış sahələrinin qeydiyyatının əsas hissəsi də
Bakının payına düşür (Cədvəl 5.).

Ötən ilin eyni dövrünə nisbətən əmlakın
qeydiyyatının artımı həm Bakı şəhərində, həm də regio-
larda baş verib. Belə ki, yanvar-iyun aylarında Bakıda
əmlakın qeydiyyatı 8,4%, regionlarda isə 18,8% artıb.  

Yanvar-iyun aylarında Xidmətin 18 ərazi idarəsinin
1-də daşınmaz əmlakın qeydiyyatının azalması, 17 ərazi
idarəsində isə artımı müşahidə edilib.  Bu dövrdə
qeydiyyatın ən böyük artımı Lənkəran (94%), Bərdə
(39,5%) və Şəki (34,6%) ərazi idarələrində baş verib.
Qeydiyyatın azalması isə Tovuz (10%) ərazi idarələrində
qeydə alınıb. 

Yanvar-iyun aylarında daşınmaz əmlak üzərində
qeydə alınan mülkiyyət hüquqlarının 29,1%-i ilkin
qeydiyyatın payına düşür. Ərazi idarələri üzrə ilkin
qeydiyyatın ən yüksək göstəricisi Zaqatala (39,5%), Bakı
(35,6%) və Şəmkir (34,9%) ərazi idarələrində baş verib.
Ümumiyyətlə 18 ərazi idarəsinin 6-da ilkin qeydiyyatın
payı 30%-i keçir. İlkin qeydiyyatın ən aşağı göstəricisi
isə Lənkəran (16,6%) və Beyləqan (17,8%) ərazi
idarələrində olub. 

2018-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində ölkə üzrə 8
978 mənzil özəlləşdirilib. Ötən ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə özəlləşdirilmiş mənzillərin sayı 51,8% artıb.
Özəlləşdirmə başlayandan 1 iyul 2018-ci il tarixinə kimi
ölkə üzrə 552 563 mənzil özəlləşdirilib.

C"dv"l 4. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında
hüquqların dövl"t qeydiyyatının "mlak növl"ri

üzr" hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Yanvar-

iyun, 2018

Yanvar-
iyun, 2017-
yə nisbətən

artım

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 107 567 15,3%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 18 665 0,9%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 27 951 17,6%

3 Torpaq sahələri 55 504 17,5%

4 Qeyri yaşayış binası 1 967 14,0%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 2 884 1,9 dəfə

6 Əmlak kompleksi 431 14,9%

8
Çoxmərtəbəli yaşayış

binaları
87 3,8 dəfə

9 Çoxillik əkmələr 78 -36,1%

C"dv"l 5. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında
hüquqların dövl"t qeydiyyatının "mlak

bölm"l"ri, Bakı v" regionlar üzr" hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Ölkə
üzrə

Bakı üz rə 
Sayı

Bakı üzrə 
%

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 107 567 34 292 31,9%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 18 665 5 897 31,6%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 27 951 19 621 70,2%

3 Torpaq sahələri 55 504 5 548 10,0%

4 Qeyri yaşayış binası 1 967 614 31,2%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 2 884 1 466 50,8%

6 Əmlak kompleksi 431 126 29,2%

8
Çoxmərtəbəli yaşayış

binaları
87 20 23,0%

9 Çoxillik əkmələr 78 - -

C"dv"l 6. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında
daşınmaz "mlak üz"rind" hüquqların dövl"t

qeydiyyatının Bakı v" regionlar üzr" artım
dinamikası

Ərazi İdarələri
Yanvar-

iyun, 2017 
Yanvar-

iyun, 2018
Artım

Respublika üzrə cəmi 93 302 107 567 15,3%

Bakı şəhər Ərazi İdarəsi 31 630 34 292 8,4%

Regional Ərazi İdarələri 61 672 73 275 18,8%
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Sosial m"nzill"r yenid"n satışa çıxarılacaq - QİYMéTLéR
Yaxın zamanda sosial mənzillər yenidən satışa

çıxarılacaq. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (MİDA)
məlumatına görə, “güzəştli mənzil” sisteminin tək mil ləş -
di rilməsi üçün agentlik Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Tex nologiyalar Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İn no -
va si yalar üzrə Dövlət Agent li -
yi ilə əməkdaşlıq ilə yanaşı
"Ernst & Young" audit şir kə ti -
ni cəlb edilərək, sisteminin
Ame  rika Sertifi kat laş dı rıl mış
İc timai Mühasiblər İns ti tu tu -
nun (AICPA) müəyyən etdiyi
bey nəlxalq standartlara əməl
olunması üzrə yoxlamalar keçirib. Məsələni şərh edən
iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, bu o
deməkdir ki, yaxın zamanda artıq sosial mənzillərin ye -
nidən satışını həyata keçirmək mümkündür.

Mənzillərə müraciət mexanizmi və qiymətlər də yiş -
mə yib. Belə ki, yenə də ilk seçim edənlər mənzilə sahib

ola caq. Qiymətlərə gəldikdə isə ƏDV daxil olmaqla 1
otaq lı mənzillərin qiyməti- 29 925 manatdan, 2 otaqlı
mən zillərin qiyməti – 47 282 manatdan, 3 otaqlı mən zil -
lə rin qiyməti – 65 626 manatdan başlayacaq. Sosial ipo -
te ka krediti hesabına mənzilləri alan zaman aylıq ödə niş -
lər 1 otaqlı mənzil üçün 129-136 manat, 2 otaqlı mənzil

üçün 203-236 manat, 3
otaqlı mənzillər üçün isə
282-288 ma nat olacaq.
Mənzillərin sahələrinə
gəldikdə isə xarici pe -
rimetr üzrə 1 otaqlı
mənzillər təxminən 40 kv.
metr, 2 otaq lı mənzillər 70

kv metrədək, 3 otaqlı mənzillər isə 84 kv metrədək ola-
caq. Orta hesabla bir kvadratmetr mən zi lin qiyməti 748
manatdır. Mənzillər təmirlidir və mətbəx me be li ilə
təmin ediliblər. Mənzillər mərhələli şəkildə sa tı şa
çıxarılacaq. Bütövlükdə, Yasamalda 2 minə yaxın so si al
mənzilin satışı nəzərdə tutulub. 

Bakıda 20 milyon manata
"razi satılır 

Bakıda əmlak alqı-satqısı saytlarından birində 20 milyon
manata ərazi satılması ilə bağlı elan yerləşdirilib. Bir hektar-
dan biraz artıq olan torpaq “20 yanvar” dairəsi kimi tanınan
ərazidə, Milli Onkologiya Mərkəzinin yaxınlığında yerləşir. 

Torpaq sahibi yerləşdirdiyi elanda yazır: “Qiyməti 12
milyon dollardır. Real alıcıya cüzi endirim mümkündür”. 

Britaniyada evl"r 
t"dric"n kiçilir

Son bir neçə on illikdə Böyük Britaniyadakı evlərin
ölçüləri 20% kiçilib. Ölkənin iri əmlak portallarının
məlumatına görə, hazırda yerli sakinlər təqribən 65 kvadrat-
metrlik evlərdə yaşayırlar. Ən böyük evlər 1970-ci illərdə
tikilsə də, o vaxtdan kiçilməkdədirlər. İndi Britaniyadakı
ənənəvi ev 3 otaqlıdır. Qonaq otağı orta hesabla 17,1 m2-dir
ki, bu da 1970-ci illərə nisbətən 25% azdır. Mətbəx isə 15
m2-dən 12 m2-ə enib. 

Britaniya arxitektorları institutunun rəhbəri Ben Derbişir
bu vəziyyəti ciddi problem sayır, onun fikrincə mənzilin kiçik
olması burada yaşayan ailəyə mane olur. Avropanın digər
hissələrində vəziyyət fərqlidir – məsələn Hollandiyada orta
mənzilin 115 m2 sahəsi var. Ən kiçik mənzillər Londonda
(56 m2), ən geniş isə Kembricdədir (78 m2). 

Fransız k"ndi
h"kiml"r" pulsuz ev
h"diyy" edir

Həkim qıtlığı ilə üzləşən Fransanın kənd
rayonlarının merləri buraya həkimləri cəlb etmək
üçün orijinal üsullar fikirləşirlər. 

2017-ci ildə Fransanın şimal sahillərində
yerləşən Barnevil-Karteret şəhərində 5 həkim
vardı. Amma cəmi bir neçə ay ərzində onlardan 3-
ü təqaüdə çıxıb, biri isə buna hazırlaşır. Şəhərdə 3
min nəfər yaşayır, üstəlik yayda turistlərin
hesabına bu rəqəm 3 qat artır. Ona görə də şəhərin
tələbatını ödəmək üçün bir neçə həkimə ehtiyac
var. Bununla əlaqədar olaraq yerli mer Pyer Jan
şəhərə işləməyə gələn həkimlərə pulsuz olaraq
dəniz mənzərəli ev hədiyyə edəcək. Bundan başqa,
həkimləri limana pulsuz daxil olmaq hüququ və
ayda bir dəfə bahalı restoranda şam yeməyi
gözləyir. 

Maraqlıdır ki, hazırda Fransada peşəkar
həkimlərin sayı tarixində ən yüksək həddədir,
sadəcə gənc həkimlər maaşların daha yüksək və
karyera yüksəlişinin daha asan olduğu iri
şəhərlərdə işləməyə üstünlük verirlər. Nəticədə
həkimsiz qalan ucqar kəndlər problemi maraqlı
üsullarla həll etməyə çalışırlar.

хябярляр
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хариъдя ямлак 

éMLAK SAHİBLéRİ ÜÇÜN VERGİ
Almaniyada əmlak sahibləri torpaq vergisi

ödəməlidirlər. Bu verginin məbləğini maliyyə
müfəttişliyi torpağın qiymətinə əsasən hesablayır və
rübdə bir dəfə ödənilir. Verginin məbləği təkcə torpağın
ölçülərindən deyil, həm də yerləşməsindən asılıdır:
torpağın yeri nə qədər yaxşı olsa, qiyməti və vergisi də o
qədər yüksək olacaq. Orta səviyyəli yerdə 1-2 otaqlı
mənzil üçün torpaq vergisinin məbləği ildə 70-150 avro
arasında dəyişir. 

Torpaq vergisini ödəmək çətin deyil, bunu vergi
idarəsinə getməklə, sadəcə bank köçürməsi ilə, ya da xü-
susi yaradılmış Elster portalında qeydiyyatdan keçməklə
onlayn ödəmək olar. 

EVİN SAXLANMASI HAQQI 
Mənzil sahibləri Wohngeld və ya Hausgeld adlanan

mənzil-kommunal haqqı ödəyirlər. Bura kommunal
xidmətlər (istilik, soyuq və isti su, zibilin daşınması və
sair.), evin idarəetmə xərci, eləcə də, hər ay evin kommu-
nal kassasına (Instandhaltungsrücklage) ödənilən
məbləğlər daxildir. Kommunal kassaya toplanan pullar
sonradan evin və ictimai istifadədə olan yerlərin təmiri
üçün istifadə edilir. 

Evin idarəetmə xərci ayda 10-20 avrodur.
Kommunal kassaya ödənişlər isə adətən mənzil
sahiblərinin ümumi yığıncağında müəyyən edilir. Xüsusi
xərclər ortaya çıxmazsa, hər ay kassaya orta hesabla 15-
30 avro ödəniş edilir. 

Almaniyada "mlak
saxlamaq neç"y"dir? 

Almaniya Avropanın "n sür"tl" inkişaf ed"n daşınmaz "mlak
bazarlarından biri sayılır. H"m miqrantların axını, h"m d" ölk"nin
özünd"ki iqtisadi inkişaf bu ölk"d" "mlaka marağı qat-qat artırır. 
Amma "mlakı almaq işin bir t"r"fidir – onu saxlamaq da lazımdır.
Bura vergil"r, sığorta, kommunal v" sair öd"nişl"r aiddir. 



№90 ’2018 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     39

QAZ Vé SU TéCHİZATI 
Almaniyada mənzillər əksər hallarda qazla qızdırılır

– qazın qiyməti isə bir kubmetr üçün 3-4 avrodur.
Nəticədə mənzilin hər kvadratmetrinin qızdırılması orta
hesbala 1 avroya başa gəlir. 

Almaniyada suyun bir kubmetrinin qiyməti 0,30 -
0,50 avrodur. 

ELEKTRİK ENERJİSİ
Almaniyada elektrik enerjisinin pulu əlavə olaraq

ödənilir və kommunal xidmətlərə aid edilmir. Ölkədə
çoxsaylı enerji təminatı şirkətləri var və əmlak sahibi en-
erjini hansı şirkətdən alacağını özü seçir. Elektrik ener-
jisinin qiyməti şirkətdən  və seçilmiş tarifdən asılıdır və
orta hesabla hər kilovatt saat üçün 20 sent təşkil edir. 

İNTERNET, TV, TELEFON
Almaniyada ən ucuz internet-provayder (ADSL)

xidməti ayda 9,95 avroya başa gəlir. Mənzilə telefon
çəkdirmək 60 avro, aylıq abunə haqqı isə 15-40 avrodur.
Telefonla danışıq qiyməti – bir dəqiqə üçün 1,6 sentdən
bir neçə avro arasında dəyişir. 

Hazırda ölkə vətəndaşlarının əksəriyyəti limitsiz
mobil danışıqları və interneti nəzərdə tutan paketlərdən
istifadə edirlər. Belə paketlərin qiyməti ayda 8-20 avro
arasındadır. Radio ayda 5,52 avroya, radio+interneti
nəzərdə tutan aylıq paket isə 17 avroya başa gəlir.
Bundan başqa, Almaniyada hər bir şəxs və ya ailə radio-
televiziya vergisi ödəməlidir - GEZ Beitrag və ya
Rundfunkbeitrag. Ayda 17,50 avro. 

éMLAKIN SIĞORTASI 
Almaniyada əmlakın sığortası yalnız o halda

icbaridir ki, ev ipoteka ilə alınsın və ya alınan əmlak
kommersiya obyekti olsun. Sığorta haqqı əmlakın
növündən və sığorta ödənişindən asılı olaraq dəyişir. 

VERGİ Vé KOMMUNAL XİDMéTLéRİN
ÖDéNİLMéSİ 

Konkret misal – Berlində, Şpandau rayonunda
sahəsi 52 kvm olan mənzil üçün 

• Torpaq vergisi – ildə 250 avro 
• Evin idarə edilməsi xərci – ayda 20 avro, ildə

240 avro
• Evin kassasına ödənişlər – ayda 30 ayro, ildə

360 avro
• Elektrik enerjisi – ayda 35 avro, ildə 420 avro
• Qaz (mənzil qazla qızdırılır) – ayda 40 avro,

ildə 480 avro
• Su təchizatı- ildə 130 avro

• Telefon + internet – ayda 25-55 avro, ildə 300-
660 avro

• İllik yekun xərclər- 2180-2540 avro 

éMLAKI İCARéYé VERMéK
Almaniya – «icarəçilər ölkəsidir». Statistikaya görə,

almanların təqribən 56%-i icarəyə götürülmüş
mənzillərdə yaşayırlar. Berlində isə belələri 80%-dir.
Amma bu rəqəm hər il azalma istiqamətində dəyişir. 

İCARéYé TéLéBAT Vé GéLİRLİLİK
Almaniyada az-çox normal yerdə yerləşən və

yaşayış üçün yararlı olan istənilən əmlakı icarəyə vermək
olar. İcarədən illik gəlir əmlakın dəyərinin 3-10%-i
arasında dəyişir. Bu, obyektin yeri, keyfiyyəti, əmlakın
qiyməti və başqa faktorlardan asılıdır. Ölkəyə xaricilərin
axması səbəbindən icarə əmlaka maraq kəskin artıb. Ona
görə də evi və ya mənzili icarəyə verməklə həm onun
saxlanması xərclərini çıxarmaq, həm də əlavə gəlir əldə
etmək olar. 

Amma əmlakı istədiyin qiymətə icarəyə vermək də
mümkün deyil. Əgər əmlak sahibi onu bazardakı
səviyyədən 20% artıq qiymətə icarəyə verirsə, onu
cərimələyirlər. Berlində isə bu göstərici 10%-dir. 

KİRAYé HAQLARININ QİYMéTİ 
Kirayə haqlarının məbləği əmlakın hansı şəhər və

ya regionda yerləşməsindən asılıdır. Almaniyanın
şərqində qiymətlər qərbi ilə müqayisədə daha aşağıdır.
Məsələn, ölkənin paytaxtı olan Berlində mənzilin 1
kvadratmetrinin aylıq kirayəsi 12-14 avroya başa gəldiyi
halda, ölkənin qərbindəki böyük şəhərlərdə – Münhen və
Ştutqartda qiymətlər ayda 17-20 avroya çatır. 

Başqa sözlə, sahəsi 70-80 kvadratmetr olan
mənzilin aylıq kirayə haqqı Berlində 850-970 avro,
Münhendə isə 1400-1600 avroya başa gələcək. Dəqiq
məbləğ mənzilin quruluşu, məntəbəsi, eyvanın olub-
olmaması və binanın ümumi vəziyyətindən asılıdır. 

Özü də bu qiymət, necə deyərlər «soyuq kirayə»
üçün nəzərdə tutulub, yəni bura müştərinin ayrıca
ödədiyi kommunal haqlar daxil deyil, onlara görə isə
aylıq ödəniş isə hər kvadratmetr üçün təxminən 3 avro
təşkil edir. 

KİRAYéÇİ TAPILMASI Vé 
MAKLERİN XİDMéT HAQQI

Əmlak sahibləri müştəriləri özləri tapa və ya bunu
agentlərin (maklerlərin) vasitəsilə edə bilərlər.
Almaniyada 2015-ci ildən Bestellerprinzip ("sifarişçi
prinsipi") qanunu qüvvədədir. Bu qanuna görə, evlərin



kirayəsi zamanı maklerin xidmət haqqını ona sifariş
verən tərəf ödəyir. Yəni əgər evin sahibi maklerə onun
üçün müştari tapmağı sifariş edirsə, bu zaman xidmət
haqqını evin sahibi ödəyir. Əgər maklerə müraciət edən
tərəf müştəri olubsa, xidmət haqqını icarəçi ödəyir. 

EV SAHİBİ Vé KİRAYéÇİNİN HÜQUQLARI
Almaniyada ev sahibləri və kirayəçinin hüquq və

vəzifələri ikitərəfli müqavilə ilə tənzimlənir. Bir qayda
olaraq kirayəçi kirayə haqqından əlavə kommunal
xidmətlər, telefon və elektrin enerjisi haqqını da ödəyir.
Kirayə müqavilələri qeyri-müəyyən müddətə bağlanır və
kirayəçi evdə ona lazım olan qədər və ya ev sahibi onu
çıxarana qədər yaşayır. Qanuna görə, kirayəçi evdən
çıxacağı barədə ev sahibini azı 3 ay əvvəlcədən yazılı
şəkildə xəbərdar etməli və müddətin sonuna qədər icarə
haqqını səliqə ilə ödəməlidir. 

Əmlakın sahibinin də kirayəçini vaxtından əvvəl
çıxarmaq hüququ var. Bu o zaman mümkündür ki,
kirayəçi evdə qalmaq qaydalarını davamlı olaraq pozsun
və iki aylıq kirayə haqqından artıq məbləğdə borcu
yaransın. Əgər evin sahibi evi özünün və ya
qohumlarının yaşaması üçün boşaltmaq istəyirsə, icarə
müqaviləsini qanunda nəzərdə tutulan kimi dayandıra
bilər. Qanuna görə, evdə 5 ilə qədər yaşayan kirayəçilərə
evdən çıxmaq üçün 3 ay, evdə 5-8 il yaşayanlara 6 ay,
evdə 8 ildən artıq yaşayanlara isə 9 ay vaxt vermək
lazımdır. 

Qanuna görə, icarəçilərin başqa səbəblə evdən
çıxarılması qadağandır. Beləliklə, kirayəçini yeni
kirayəçinin gəlməsi üçün və ya sadəcə ev sahibinin
arzusuna görə evdən çıxarılması mümkün deyil. Belə
hallarda kirayəçi məhkəməyə müraciət etsə, məhkəmə
onun tərəfini tutacaq. 

Ev sahibi kirayə haqqını da istədiyi vaxt və istədiyi
qədər artıra bilməz. Qanuna görə, kirayə haqqını iri
şəhərlərdə hər 3 ildə 15%, yəni ildə 5%, digər şəhərlərdə
isə 3 ildə 20% artırmaq olar. 

İDARéEDİCİ ŞİRKéTLéR 
Almaniyadakı əmlakı ölkəyə gəlmədən də,

məsafədən kirayəyə vermək olar. Bunun üçün idarəedici
şirkətlərin xidmətlərindən istifadə etmək lazımdır. Bu
şirkətlər kirayəçi axtarıb tapır və evə nəzarət edir. İdarəçi
şirkətlərin xidmətləri ayda 20-30 avroya başa gəlir.
Əlavə olaraq ayda 7-8  avro da xüsusi hesablaşma
hesabının aparılmasına görə ödənilir. Bütün
hesablaşmalar məhz bu hesab vasitəsilə aparılır. 

Digər xidmətlərin – firma nümayəndəsinin əmlakın
yerləşdiyi yerə gəlib-getməsi, vəkilin və vergi
məsləhətçisinin xidmətinin haqqı isə əlavə ödənilir. Bir

qayda olaraq idarəçi şirkət hər 3 aydan bir evin sahibinə
hesaba pul daxil olması haqqında bildiriş göndərir. Bütün
ödənişlər və hesablaşmalar bank köçürmələri hesabına
baş verir. 

éMLAKIN SATIŞI 
Almaniyanın daşınmaz əmlak bazarında artıq bir

neçə ildir ki, yüksəliş müşahidə edilir, hansı ki, hətta
Mərkəzi Bankı da narahat etməyə başlayıb. Belə ki, hər il
ölkədə əmlakın qiymətinin 5-15% artımı baş verir.
Əmlaka tələbat kiçik kredit dərəcələri və mənzillərin
qıtlığı səbəbindən artır, bununla yanaşı, qiymətlər də
yüksəlir. 

éMLAKIN SATIŞINDA VERGİLéR
Almaniyada aldığın əmlakı 10 ildən tez satırsansa,

spekulyativ (Spekulationssteuer) vergi ödəmək lazımdır.
Belə ki, əmlakın satışından gələn vəsait də ev sahibinin
gəliri hesab edilir və ilin sonunda onun bütün digər
gəlirləri kimi vergiyə cəlb edilir. Gəlir vergisinin dərəcəsi
isə orta hesabla 30%-dir. Ev alındıqdan 10 ildən artıq
müddət sonra satılanda isə vergiyə cəlb edilmir. Bundan
başqa, ev yalnız ev sahibinin şəxsi ehtiyacları üçün
istifadə edildikdə (yəni kirayəçi olmadıqda) onu 10 ildən
də tez satmaq olar – vergi ödənilməyəcək. 

SATIŞ ZAMANI BAŞQA XéRCLéR 
Əmlakın satışı zamanı agentin xidmət haqqını həm

alıcı, həm də satıcı ödəyə bilər. Əgər satılan əmlaka
tələbat çox böyükdürsə pulu alıcı, digər halda isə satıcı
ödəyir. Ödənişin məbləği əmlakın dəyərinin 3%+ƏDV
qədərdir.
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M"nim torpaq sah"m Bakı ş"h"ri Sabunşu ra yo -
nu, Albalılıq q"s"b"sind"  yerl"şir. Torpaq sa h" -
sini notariusda alqı-satqı müqavil"si il" "ld"
etmiş"m. Torpaq sah"sinin İcra  Haki miyy"tind"n
çıxarışı da var. élav" olaraq Ar xiv çıxarışının
verilm"si üçün d" müraci"t et mi ş"m. Torpaq
sah"sin" çıxarışının (“kup ça” nın) alınması üçün
hansı s"n"dl"ri t"qdim et m"liy"m v" bunun
üçün dövl"t rüsumu v" xid m"t haqqı n"
q"d"rdir? Önc"d"n t"ş"k kü rü mü bildirir"m.

Notariat qaydasında təsdiq edilmiş torpaq sa hə si -
nin alqı-satqı müqaviləsi həmin torpaq sahəsi
üzə rində hüquqların qeydiyyata alınması üçün
əsas dır. Siz həmin müqavilə əsasında çıxarış al-
maq üçün Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
ya nında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xid -
mə tinin müvafiq ərazi idarəsinə müraciət edə bi -
lərsiniz.
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Res pub -
li ka sı Qanununun 26.1.1-ci maddəsinə əsasən,
da şınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun
döv  lət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın ve -
ril məsi üçün 30 (otuz) manat, 26.1.2-ci mad də si -

nə görə texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü)
ve rilməsi məqsədilə 50 (əlli) manat dövlət rüsu -
mu nun ödənilməsi nəzərdə tutulur.
Əm lak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında
Daşın maz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin
əra zi idarələri tərəfindən göstərilən xidmətlərin də -
yərinin hesablanması Azərbaycan Respublikası Ta -
rif (qiymət) Şurasının 31 iyul 2009-cu il tarixli 4
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş tariflərlə tən zim -
lənir. Qeyd olunan torpaq sahəsi üzərində hü quq -
ların qeydiyyata alınması ilə bağlı göstərilən xid -
mətlərə görə 34 (otuz dörd) manat xidmət haq qının
ödənilməsi nəzərdə tutulur. Ərizənin ic ra
müddətindən asılı olaraq xidmət haqqı dəyişə bi lər. 

M"n Qarabag "lilinin övladıyam. Atam r"h m" -
t"  gedib v" obyekt atamın adına Bakı Ş"h"r İc -
ra Hakimiyy"tinin s"r"ncamı il" verilib. Obyekti
öz"ll"şdirm"k üçün hansi s"n"dl"r t"l"b oluna-
caq?  Bunun üçün dövl"t rüsumu n" q"d"rdir v"
obyektin tam öz"ll"şdirilm"si n" vaxta başa g" -
l"c"k?

Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən inşa edilmiş
qey ri-yaşayış binası üzərində mülkiyyət hüququ-
nun qeydiyyata alınması üçün yerli icra ha ki miy -
yə ti orqanı ilə razılaşdırılmış layihə, tikilinin inşa
edil məsinə icazə barədə yerli icra hakimiyyəti or -
qa nının qərarı, istismara qəbul aktı, habelə ob -
yek tin yerləşdiyi torpaq sahəsinin qanuni əsa slar -
la ayrılmasını təsdiq edən sənədlər olmalıdır. 

ég"r evin s"r"ncamı v" texniki pasportu
varsa, çıxarış almaq mümkündürmü? Başqa
n"l"r t"l"b olunur?

Yaşayış evinə dövlət reyestrindən çıxarışın alın -
ma sı üçün tələb olunan sənədlər “Daşınmaz əm -
la kın dövlət reyestri haqqında” qanunun 8-ci
mad dəsi, habelə Azərbaycan Respublikası Pre zi -
den tinin 13.01.2015-ci il tarixli 439 nömrəli Fər -

ma nı ilə təsdiq edilmiş sənədlər Siyahısında
öz əksini tapıb.

Texniki pasport Azərbaycan SSR
Kom munal Təsərrüfatı Na zir -

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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li yi tərəfindən verilmiş şəxsi mülkiyyət hüququ
ilə evlərin inventarizasiya və qiy mət lən diril mə si -
nə aid pasportlardandırsa, onun əsasında evə çı -
xa rış almaq mümkündür. 
Ey ni zamanda “Daşınmaz əmlakın dövlət re yes -
tri haqqında” Qanunun 8.0.9-cu maddəsinə görə,
Azər baycan Respublikasının Şəhərsalma və Ti -
kin ti Məcəlləsi qüvvəyə minənədək (2013-cü il
yan varın 1-dək) inşa edilmiş, hündürlüyü 12
met rədək olan yaşayış evlərinə münasibətdə aşa -
ğı dakı sənədlər çıxarışın verilməsi üçün əsas he -
sab olunur:
1. icarədə və ya istifadədə olan torpaq sahəsində
yer ləşən yaşayış evlərinə münasibətdə - torpaq
sa həsi üzərində icarə və ya istifadə hüququnu təs -
diq edən sənəd, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
ilə razılaşdırılmış layihə və ya yaşayış evinin
istis mara qəbul aktı;
2. məqsədli təyinatına görə yaşayış evinin tikinti -
si üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi mülkiyyətdə
olan torpaq sahəsində yerləşən yaşayış evlərinə
mü nasibətdə - torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət
hü ququnu təsdiq edən sənəd.
Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Ti -
kin ti Məcəlləsi qüvvəyə minənədək (2013-cü il
yan varın 1-dək) inşa edilmiş,  hündürlüyü 12
met rdən çox olan yaşayış evlərinə münasibətdə
isə torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət, icarə və ya
is tifadə hüququnu təsdiq edən sənəd, müvafiq ic -
ra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmış layihə,
mü vafiq icra hakimiyyəti orqanının tikilinin inşa
edil məsinə icazə barədə qərarı, istismara qəbul
ak tı çıxarışın verilməsi üçün əsasdır.
Ya şayış evi Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi qüv -
və yə mindikdən (2013-cü il yanvarın 1-dən) son-
ra inşa edilibsə, çıxarış almaq üçün aşağıdakı
sənədlər tələb olunur:
1. Tikintisinə icazə tələb olunan yaşayış evinə
mü nasibətdə - torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət,
ica rə və ya istifadə hüququnu təsdiq edən sənəd,
ti kintiyə icazə verilməsi barədə qərar, tikinti la yi -
həsinin memarlıq-planlaşdırma bölməsi, tikinti
ob yektinin istismarına icazə;
2. Tikintisinə icazə tələb olunmayan, mə lu mat -
lan dırma icraatının tətbiq edildiyi yaşayış ev lə -
rinə münasibətdə - torpaq sahəsi üzərində mül -
kiy yət, icarə və ya istifadə hüququnu təsdiq edən
sə nəd, tikinti layihəsinin memarlıq-planlaşdırma
böl məsi, sifarişçi tərəfindən tikinti başa çat dıq -

dan sonra müvafiq icra hakimiyyəti orqanına si -
farişli poçt göndərişi ilə və ya bilavasitə məlumat
ve rilməsini təsdiq edən sənəd.

Biz" m"xsus olan evin s"n"dl"rini  itir miş"m.
Ye nid"n b"rpa etm"k üçün hansı s"n"dl"r  la -
zım dır? Hara müraci"t ed" bil"r"m? Diqq"tiniz"
gör" minn"tdaram.

Əgər itirdiyiniz sənəd daşınmaz əmlak üzərində
mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəddirsə
(məsələn, dövlət reyestrindən çıxarış), siz onun
ye rinə dublikat ala bilərsiniz. Dublikatın alınması
üçün 2 adda sənəd - sənədin itirilməsi ilə əla qə -
dar onun etibarsız hesab olunması barədə mə lu -
ma tı əks etdirən qəzet səhifəsi və daxili işlər or -
qan larının müvafiq arayışı əldə etməlisiz. Həmin
sənəd ləri  Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
ya nında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri
Xid mətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim edil -
mə lidir.  Bununla çıxarışın dublikatını əldə edə
bi lərsiz. 

Sual: M"nzilin "kupça"sı kimin adınadısa onun
h"min m"nzili kim"s" bagışlamaq s"lahiyy"ti
varmı? ég"r h"min evd" qeydiyyatda olan
dig"r ş"xsl"rin razılığı yoxdursa, o h"min evi
bağışlaya bil"rmi? 

Mənzilin mülkiyyətçisi olan şəxs ona dair sə rən -
cam vermək (yəni mənzili satmaq, bağışlamaq,
ki ra yəyə vermək və s.) hüququna malikdir. Mən -
zi lin bağışlanması müqaviləsi notariat qay da sın -
da təsdiqlənməlidir. 
Azər baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
11.09.2000-ci il tarixli 167 nömrəli qərarı ilə təs -
diq edilmiş “Notariat hərəkətlərinin aparılması
qay da ları haqqında Təlimat”ın 49-cu hissəsinə
əsa sən, yaşayış sahəsinə (ev, mənzil, otaq) sə rən -
cam verilməsi (özgəninkiləşdirmə, ipoteka və
son rakı ipoteka qoyma haqqında müqavilə və hə -
min müqavilədə dəyişiklik və onun ləğv edilməsi
haq qında müqavilələr, kirayə və sair mü qa vi lə -
lər) haqqında müqavilələr təsdiq edilərkən, notar-
ius həmin yaşayış sahəsində yaşayış yeri üzrə
qeydiyyatda olması barədə məlumatı müvafiq in-
formasiya sistemləri ilə qarşılıqlı inteqrasiya
vasitəsilə avtomatlaşdırılmış rejimdə əldə edir və
ona uyğun olaraq həmin ünvanda qeydiyyatda
olan yetkinlik yaşına çatmış bütün ailə üzvlərinin
razılığını alır.
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ганунвериъилик 

NİKAH DÖVRÜNDé éLDé EDİLMİŞ 
éMLAKIN SATIŞI 

Qərara əsasən, bundan sonra birgə nikah dövründə
əldə edilmiş əmlaka sərəncam verilməsi haqqında
müqavilənin ləğvi və ya dəyişdirilməsi zamanı notarius
ərin (arvadın) bu barədə notariat qaydasında təsdiq

edilmiş razılığını alacaq. Əmlakın üzərinə məhkəmə
tərəfindən həbs qoyulduqda, müqavilənin ləğv
edilməsinə dair müqavilə yalnız onun götürülməsindən
sonra bağlanıla bilər. Müqavilənin ləğv edilməsinə dair
müqavilə istənilən notariat kontorunda müqavilə
tərəflərinin iştirakı ilə təsdiq edilə bilər.

émlakın satışı il" bağlı 
yenilikl"r var - QéRAR

Nazirl"r Kabineti “Az"rbaycan Respublikasında notariat
h"r"k"tl"rinin aparılması qaydaları haqqında T"limat”da
d"yişiklikl"r haqqında q"rar q"bul edib. Yenilik, müxt"lif
m"s"l"l"r", o cüml"d"n nigah dövründ" "ld" edilmiş "mlakın
satışına v" b"l"diyy" torpaqlarının alqı-satqı qaydasına t"sir edib. 



Bu halda həmin məlumat dərhal “Elektron notariat”
informasiya sisteminə daxil edilməli, daşınmaz əmlaka
münasibətdə isə həmçinin, daşınmaz əmlakın dövlət
reyestri orqanına ötürülməlidir. Eyni zamanda, bu barədə
yazılı məlumat notarius tərəfindən ləğv edilən notariat
hərəkətini aparmış notariat kontoruna və ya notariat
işinin saxlanıldığı Dövlət notariat arxivinə verilməlidir.
Həmin məlumat əsasında digər notariat kontorunda və ya
Dövlət notariat arxivində müqavilənin saxlanılan
nüsxəsində və notariat hərəkətlərinin qeyd edildiyi
reyestrdə müvafiq qeydiyyat aparılır.

Əmlakın özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilə
ləğv edilərkən, əgər bu müqavilə müvafiq orqanda hələ
qeydə alınmamışdırsa, daşınmaz əmlakın təsviri, bu əmlak
üzərində dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış hüquqlara
və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair arayış
və ərin (arvadın) razılığı tələb edilmir.

Təlimata əsasən, inidiyə qədər nikah müqaviləsində
başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, nikahın qeydə
alınmasından sonra əldə edilən və ər-arvadın ümumi
(birgə) mülkiyyət olan əmlakın özgəninkiləşdirilməsi və
ya girov qoyulması haqqında əqdlər o zaman təsdiq olu-

na bilərdi ki, əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə və ya
girov qoyulmasına ər-arvadın digərinin harada daimi
qeydiyyatda olmasından asılı olmayaraq yazılı razılığı
olsun.

Dəyişikliyə əsasən, bundan sonra nikah
müqaviləsində başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa,
nikahın qeydə alınmasından sonra əldə edilən və ər-
arvadın ümumi (birgə) mülkiyyətində olan əmlakın
özgəninkiləşdirilməsi və ya ipoteka qoyulması haqqında
müqavilələr o zaman təsdiq oluna bilər ki, əmlaka
sərəncam verilməsi barədə ər-arvadın digərinin yaşayış
yeri üzrə harada qeydiyyatda olmasından asılı olmayaraq
məhz notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı olsun.

BéLéDİYYé TORPAQLARININ ALQI-SATQISI
QAYDASI DéYİŞİB

Qərara əsasən, bələdiyyə torpaqlarının alqı-satqısı
proseduruna dair tələblər də müəyyənləşib. Beləliklə,
"Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” qa-
nuna əsasən bələdiyyə ərazisində daimi yaşayan və eyni
zamanda ən azı beş il müddətində yaşayış yeri üzrə qey-
diyyatda olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
tərəfindən  fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün bələdiyyə
torpaqlarının əldə edilməsinə dair alqı-satqı müqavilələri
notariat qaydasında təsdiq edilərkən, müqavilədə əldə
edən şəxsin həmin torpaq sahəsini beş il müddətinə
özgəninkiləşdirə bilməməsi qeyd edilməlidir. 

Notarius əmlakın nisyə alqı-satqısı haqqında
müqaviləni təsdiq edərkən, müqavilədə əmlakın satış
qiyməti tam göstərilir. Müqavilədə ödəniş müddətləri
(günlər, aylar, illər üzrə) müəyyən edilir və alıcı ödənişi
müqavilədə nəzərdə tutulduğu müddətdə ödəyir.
Müqavilə üzrə ödəniş əmlakın ümumi satış qiyməti
nəzərə alınmaqla, notariusun bankda açdığı depozit
hesabı vasitəsilə həyata keçirilir. Bu halda müqavilə üzrə
hər dəfə tərəflərdən biri digərinə ödənişi məbləğindən
asılı olmayaraq, notariusun bankda açdığı depozit hesabı
vasitəsilə həyata keçirir.

Müqavilə təsdiq edildikdən sonra notarius dövlət
qeydiyyatı orqanına nisyə alqı-satqı ilə əlaqədar alıcı
tərəfindən əmlakın dəyərinin satıcıya tam ödənilmədiyi
barədə yazılı məlumat verir. Nisyə alqı-satqı müqaviləsi
üzrə öhdəliklər tam icra olunduqdan sonra tərəflərin
müraciəti əsasında notarius bu barədə hüquqların dövlət
qeydiyyatı orqanına təqdim edilməsi üçün arayış verir. 

“Vətəndaşlıq vəziyyəti aktları” avtomatlaşdırılmış
qeydiyyat informasiya sistemi vasitəsilə notarius
mülkiyyətçi fiziki şəxsin ölməsini, habelə əmlaka
sərəncam verən şəxsin subay olub-olmamasını yoxlayır
və bu barədə məlumatın surətini çap edərək notariat
işinə tikir.
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VéSİYYéTé éMéL EDéN AİLé
Artıq iki yüz ildir ki, ailə,  nəslin nümayəndələrinə

həmişə birgə fəaliyyət göstərməyi, ailə müəssisəsini yalnız kişi
xətti üzrə qohumlara etibar etməyi və işlərdə məxfiliyə riayət
etməyi tapşırmış nəslin patriarxı və banisinin vəziyyətlərinə
ciddi şəkildə əməl edir. Dünyanın qüdrətli simaları onların
fəaliyyətlərinin təsiri altında formalaşıb. Konspiroloqlar
əmindirlər ki, qol-budaqları Avropa və ABŞ-a yayılmış məşhur
ailə şəcərəsi ABŞ-ın Federal Ehtiyat Sisteminin köməkliyi ilə
dünyanın bütün maliyyə sisteminə nəzarət edir.  

QIRMIZI LÖVHé ALTINDAKI DÜKAN 
On səkkizinci əsrin sonu - Qərbi Avropada böyük də -

yişikliklər dövrüdür: Fransada inqilab və mo nar xi ya nın
devrilməsi, sənaye istehsalının yaranması, bir sıra iri miq yaslı
müharibələr, siyasi təsirin tədricən mül kə dar la rın-
aristokratların əlindən çıxması, əzilən qrupların eman -
sipasiyası. Məhz bu vaxt Rotşildlər sülaləsinin ma liy yə
qüdrətinin təməli qoyuldu. Sülalənin banisi Amşel Mo zesin
oğlu, Frankfurt-Maynda yəhudi gettosunda ya şa mış Mayer

Avropanın
"n varlı 
AZéRBAYCANDA
AİLéSİ
ROTŞİLDLéRİN «QIZIL GENLéRİ» 

Bir neç" h"ft" "vv"l Fransada s"f"rd" olan
Az"rbaycan prezidenti İlham éliyev burada Fransa
prezidenti Emmanuel Makron v" dig"r siyas"tçil"rl"

yanaşı, Fransız biznesinin elitası, böyük şirk"tl"rin
r"hb"rl"ri il" d" görüşl"r keçirib. Dövl"t başçısının

görüşdüyü ş"xsl"rd"n biri «Rothschild and Co»
şirk"tinin Müşahid" Şurasının s"dri Devid de Rotşild

idi. Görüşd" Az"rbaycan il" “Rothschild and Co”
şirk"ti arasında "m"kdaşlıqla bağlı m"s"l"l"r

müzakir" edilib, bu "m"kdaşlığın bank sektorunda,
öz"ll"şdirm" sah"sind" genişl"ndirilm"sinin z"ruriliyi

vurğulanıb. Devid de Rotşild babasının vaxtil"
Az"rbaycanda uğurlu f"aliyy"t göst"rdiyini, onun da

bu "n"n"ni davam etdirm"k niyy"tind" olduğunu
bildirib. B"s Rotşildl"r kiml"rdir? Fransanın bu ail"si
bel" var-dövl"ti v" nüfuzu nec" "ld" edib? Rotşildl"r

Az"rbaycanda n" izl"r qoyublar? 
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Amşel hesab edilir. 
Atası bu dərrakəli oğlanın ravvin olmasını istəyirdi, la kin

Mayer dünyəvi işlərə meyl göstərirdi. Bir müddət o,
Hannoverdə Oppenqeymerlərin bank evində təcrübə keç di.
Sonra, atasının qırmızı lövhənin altındakı pul xır da layan
dükanında işləməyə başladı (bu qırmızı lövhə alman dilində
“Rot Schild” kimi səslənir və sonralar bu söz birləşməsi soyada
çevrildi). “Həyatın nəbzini tuta raq” Mayer Amşel qədim
sikkələrin və medalların alışı ilə məşğul olmağa başladı. O
dövrdə alman əsilzadələri müx təlif antik əşyaları toplamaqla
məşğul idilər, buna gö rə də, xoşrəftar və işində dəqiq olan gənc
dünyanı ida rə edən şəxslərlə faydalı tanışlıqlar yaratdı və pul
xır da la yan dükan banka çevrildi. 

Gettoda yaşayan sərrafın oğlunun karyera sıçrayışı land -
qraf Qessen-Kasselski Vilhelm ilə tanışlıqdan sonra baş verdi.
Ənənəvi olaraq yəhudi əsilli bankirlər alman za dəganları üçün
müxtəlif maliyyə əməliyyatları ilə məş ğul olurdular. Məsələn,
Vyanada Qabsburqların saray ban kirləri Oppenqeymerlər
evinin nümayəndələri idilər, Prus siya Kralı II Böyük Fridrix”
Berlinin “Efraim və oğ lan ları” firmasının xidmətlərindən
istifadə edirdi. Hi ma yə darlarının köməkliyi ilə rəqiblərini
keçərək Mayer Am şel Vilqelmin baş saray maliyyəçisinə
çevrildi. 

HéR ŞEY EV ÜÇÜN 
Ailənin rifahı sürətlə yüksəlməyə

başladı, böyüyən uşaq lar ailə işinə fəal
şəkildə qoşulurdular. Sanki  xoş bəxt -
liklərini tapmaq üçün oxlarını havaya atan
nağıl per so naj ları kimi Mayerin oğulları
da Avropanın ən iri şə hər lə ri nə
səpələnmişdilər: Solomon - Vyanaya,
Natan - Man çes terə (sonralar o, Londona
köçmüşdü), Kalman - Ne apo la, Yakov -
Parisə. Böyük oğul Frankfurt-Maynda
qal dı. Bu, bir xatirə kimi Rotşildlərin
gerbində beş ox ilə və la tın dilində şüar ilə
təsvir edilir: Concordia, In tegritas, In -
dustria - Uyğunluq, Dürüstlük, Zəh mət se -
vər lik.

Avropanın inkişaf etmiş ölkələrini
bürüyən bey nəl xalq maliyyə şəbəkəsi bu
cür yarandı. 

Rəsmən rəqabət apararaq, qardaşlar
hər yolla bir-bi ri ni dəstəkləyir və
yazışmaları yəhudi dilində kod laş dır maq la aparırdılar.
Nəticədə, ailə şəcərəsinin ingilis (Na tan) və fransız (Yakov)
qolları ən mükəmməlləri oldular və  indiyə qədər də
çiçəklənməkdə davam edirlər.

Övladlarının nikahına saray maliyyəçisi çox ciddi ya -
naşırdı: oğullar yaxşı cehizi olan qızlarla evlənirdilər,  qız ların
ərləri də tayfaya daxil olurdular, lakin aşağı və zi fə lərdə
çalışırdılar.  Ailə müəssisəsinin sükanı arxasında dur maq
kürəkənlərə heç bir halda nəsib olmurdu. Tay fa nın sərvətinə
yalnız Mayer Amşelin kişi xətti nəzarət edə bi lərdi. Qazanılmış
pul ailədə qalmalı idi, buna görə Ma yer nəsli əmiuşağı və
əminəvələri ilə nikaha daxil olurdular.

Demək olar ki, bütün elita bu cür hərəkət edirdi. Mə sələn,
Andrey Şarıy və Yaroslav Şimov “Avstriya-Ma carıstan:
imperiyanın taleyi” kitabında yazırdılar: “XIX əsrin sonuna
Avstriya imperatorunun ailəsi o qədər qol-budaq artmışdı ki,

Qabsburqlar sülaləsinə aid qohumlar arasında nikah
bağlanması adi hala çevrilmişdi”.  

1895-ci ildə taxtın varisi olmuş Avstriya-Macarıstanın er-
shersoqu Frans Ferdinand buna görə qə zəb lənirdi: "Ailəmizdə
kimsə kənardan aşiq olarsa, şə cə rə də bu nikaha mane olacaq
hökmən bir cəfəngiyat orta ya çıxacaq. Buna görədir ki, bizdə
ər və arvadlar iyirmi-qat qohumlardır. Nəticədə, uşaqların
yarısı - axmaq və ya tam gicbəsərlərdən ibarətdir".

Rotşildlər yalnız iudaizm tərəfdarları ilə nikah bağ la yır -
dılar və “Avropa kral soyadının” şöhrətini qa za nır dı lar. Mayer
Amşel tərəfindən qurulmuş qaydalar 200 il bo yunca dəyişməz
qalırdı, yalnız 1970-ci illərdə Devid Re ne, Rotşildlərin fransız
budağının nümayəndəsi, katolik olan italyan aristokratı
Olimpiya Aldobrandin ilə ev lən mişdi. Qızlarını katolik dində,
lakin ailə işinin gələcək va risi yeganə oğulları Aleksandrı isə
iudaizm dinində tər biyə etmişdilər. Həmçinin, 2010-cu ildə
Rotşildlər ilk də fə olaraq nəsillərindən olmayan  britaniyalı
Naydjel Hiq qinsi NM Rothschild investisiya bankının icraçı di-
rektoru vəzifəsinə təyin etdilər. Düzdür, Hiqqins onlar üçün o
qədər də yad adam deyildi, bu vəzifəyə təyin olunmazdan
qabaq, o əsrin dörddə biri qədər bu ailəyə xid mət göstərmişdi.

MÜHARİBéNİN DÜŞéRLİ OLMASI
Müharibə olmasa idi, Rotşildlər yerli yarlılar səviy yə -

sində qalacaqdılar. 1806-cı ildə fransızların
imperatoru I Napoleon Almaniyaya hücum
etdi. Landqraf Vilgelm iş ləri saray
bankirinin öhdəsinə buraxaraq ölkədən
qaçdı. Məhz bu vaxt Mayerin Dumanlı
Albion tərəfə  buraxdığı ox onun
köməyinə çatdı. Oğlu Natan Mançesterdə
parça ti carətini dərhal dayandırdı və
Londonda birja işbazına çev rildi.

Fransızlar Vilgelmin qızıllarının bir
hissəsini mü sa di rə etdilər, lakin şefinin
əsas kapitalını böyük-Rotşild Na tanın
qiymətli kağızlarla apardığı əməliyyatlar
sa yə sin də İngiltərəyə köçürməyə müvəffəq
oldu. Sevindirici hal idi ki, landqraf saray
bankirlərinə simvolik komissiya ilə öz
sənədlərinin idarə edilməsi hüququ
vermişdi, Na tan isə Britaniyanın dövlət is-
tiqraz vərəqələrinin alqı-sa tı şıyla məşğul
olmağa başlamışdı. Bununla da, Rotşildlər
ilk Avropa milyonçuları oldular və Böyük

Britaniyanın Na poleona qarşı apardığı müharibələri ma liy yə -
ləş dir di lər. Onların parlaq əməliyyatlarından biri - İspaniyada
Vel linqton ordusu üçün qızılın göndərilməsi olmuşdur.

19 sentyabr 1812-ci ildə aparılan döyüşlərdən yo rul muş
general-feldmarşal knyaz Qolenişev-Kutuzovun ko man danlığı
altında rus ordusu Podolska geri çəkilirdi. Hə min gün
Frankfurt-Maynda Yəhudi gettosundakı evin də Rotşild Mayer
Amşel evinin banisi yetmiş ya şın da vəfat etdi, lakin təməlini
oyduğu iş yaşayır və inkişaf edir di - Rotşild qardaşlarının
sərvəti və nüfuzu ver dik lə ri  kredit məbləğləri sayəsində
artırdı.

Belə bir əfsanə gəzir ki, Natan  Vaterloo döyüşündə Na -
poleon üzərində qələbə barədə Londonda hamıdan qa baq xəbər
tutub, lakin üzündə kədərli ifadə ilə birjaya gə lib və dövlət
istiqrazlarını satmağa başlayıb. Bunu görən bir ja brokerləri
ingilislərin və onun müttəfiqlərinin məğ lub olduqları qənaətinə

Rotşild sülal"sinin gerbi
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gəliblər və qiymətli kağızları sataraq, onlardan dəyər-
dəyməzinə canlarını qurtarmağa başlayıblar. Bunu qıraqdan
izləyən hiyləgər Natanın agent ləri dövlət istiqrazlarını ucuz
qiymətə alıblar. Nə ti cə də, London Rotşildi bu əməliyyatdan 40
milyon funt ster linq qazanıb. Lakin, bəzi tədqiqatçılar bu
məlumatı in kar edirlər və Natanın qiymətli kağızları Vaterloo
dö yü şün dən qabaq məğlubiyyətin hökm sürdüyü dövrdə al dı -
ğını qeyd edirlər. 

Napoleon müharibələrindən sonra Avropada bər qə rar
olmuş sülh şəraiti də ailənin rifahının yaxşılaşmasına im kan
yaratdı — müharibə nəticəsində müflis olmuş öl kə lərə bərpa
üçün kreditlər lazım idi. Minnətdar mo nar x lar-qaliblər qardaş-
bankirlərə zadəganlıq titulu verdilər, Avs triya imperatoru II
Frans isə Rotşildlərə baron titulu nu verdi. Napoleon Avropanı
silah və toplarla fəth et mə yə çalışırdı, lakin uduzdu. Qədim
dünya bank ailəsinin vek sel və kreditlərinə tabe oldu.

DÜNYANIN O BİRİ ÜZÜ
On doqquzuncu yüzillik Rotşildlərin qızıl əsri idi. Av -

ropa, və onunla birlikdə bütün dünya sürətlə dəyişirdi,
Rotşildlərin bank şəbəkəsi sənaye müəssisələrinin, dəmir
yollarının tikintisini, Süveyş kanalının Böyük Britaniya
tərəfindən alınmasını, Rusiya imperiyasında (indiki Azər -
baycanın ərazisində) neft yataqlarının işlənməsini m a -
liyyələşdirirdi.

Rotşildlər Cənubi Afrikada almaz və qızılın ax ta rı şın da
De Beers şirkətinin tərəfdaşı idilər. Onları hərbi mü na qişələrə
kömək etməkdə ittiham edirlər, məsələn, Pa raq vayla
Braziliyanın, Argentinanın və Uruqvayın da ğı dıcı müharibəsi.
Mayer Amşelin çoxsaylı nəsilləri cah-ca lalla və incəsənətlə,
sarayların tikintisi və xey riy yə çi lik lə məşğul olmuşlar. Lakin,
əsrin sonuna ailənin şöhrəti sön məyə başladı. Ola bilsin ki,
onların özləri bunu istə di lər, axı pul, məlum olduğu kimi, sak-
itliyi sevir, sol və sağ publisistlər isə bəşəriyyətin bütün
bədbəxtliklərində bankirləri ittiham edirdilər.

İyirminci əsrdə Rotşildlər strukturları birləşmə və sa -
hibolma üzrə irimiqyaslı sazişlərdə ixtisaslaşdırılmağa baş -
ladılar. Konspirasiya nəzəriyyəsinin tərəfdarları Rot şild ləri
Federal ehtiyat sisteminin (FES) sələfi olan Bir ləş miş Ştatların
İlk bankının ideoloji ilhamvericisi hesab edir lər. Sülaləni sis-
temin real sahiblərinin sırasına daxil edir lər. FES rəsmən ABŞ
Konqresi tərəfindən təsdiq edil miş, lakin özəl şirkətlər kimi
təşkil edilmiş 12 federal ehtiyat banka məxsusdur.

ROTŞİLDLéR  BAKIDA 
Rotşildlər Azərbaycana məşhur «neft bumu»

döv rün də - XIX əsrin 80-ci illərində gəliblər. 1883-cü
il ma yın 16-da «Rotşild qardaşları» bank evi Bakıda
«Xəzər –Qa ra dəniz neft sənayesi və ticarət
cəmiyyəti» (qısaca «Xə zər – Qara dəniz cəmiyyəti»)
adlı yeni bir şirkət təsis edir. Bu şirkətə Bakının
Balaxanı, Sabunçu, Ramana kənd lərində neftlə
zəngin olan 19 desyatin torpaq sahəsi, ha belə kerosin
zavodu daxil idi. Dərhal aktiv fəaliyyətə baş layan
şirkət tezliklə 135 xırda və orta müəssisədən Ru -
siyanın ucqarlarına və xarici ölkələrə göndərmək
üçün əl verişli şərtlərlə kerosin alaraq öz əhatə
dairəsini ge niş lən dirir.

Rotşildlər müəssisələrdən kerosini sərfəli
şərtlərlə alır dılar, ona görə də əgər 1884-cü ildə
şirkətin Bakıdan xaricə apardığı neft məhsullarının

həcmi 2,4 mln. pud olmuşdursa, 1889-cu ildə bu göstərici 30
mln. puda çat mış dı. 

«Xəzər – Qara dəniz cəmiyyəti»nin yaradıcısı, 1868-ci
ildən Paris bank evinə başçılıq etmiş baron Al fons Rotşild
Parisdə çox məşhur bankir Ceyms Rotşildin oğ lu idi. Fransa
kralı Lui-Filip hökumətə göstərdiyi xid mətlərə görə Ceyms
Rotşildi “Fəxri legion” zabiti elan etmişdi. Atasının ölümündən
sonra Parisdəki bütün bank işlərini aparmağa başlayan Alfons
dünya siyasətində mü hüm rol oynayan nəhəng maliyyə kapitalı
maqnatı olur. Fransa 1871-ci ildə Prussiya ilə müharibədə
məğlub olan dan sonra onun təzminatını məhz A.Rotşildin ödə -
di yi ni, bununla da Adolf  Tyeri Fransa hökumətinin ba şın da
məhz onun saxladığını qeyd etmək kifayətdir.

Çar hökuməti də A.Rotşildin vasitəsilə Fransada bir sı ra
istiqrazlar buraxdırırdı. Belə ki, Bakı ilə Batumu bir ləş dirən
Zaqafqaziya dəmir yolunun inşası 1883-cü ildə məhz
A.Rotşildin verdiyi istiqrazların sayəsində başa çat dı rılıb.
Nəticədə o, Bakının neft müəssisələrinə güzəştli sa hib lik
hüququ əldə etdi. Bu dəmir yolu Rusiya nefti üçün Qərbə yol
açmaqla yanaşı, dünya neft bazarları uğ run da uzun (təxminən
30 il) və amansız mübarizənin tə mə lini qoyub. Təkcə 1884-cü
ildə Zaqafqaziya dəmir yo lu ilə təxminən 5,6 mln. pudluq
müxtəlif neft məhsulları da şınıb.

Zaqafqaziya dəmir yolu salındıqdan sonra isə Bakı–Ba -
tum neft kəməri ideyası ortaya çıxdı. Xəzər-Qara də niz boru
kəmərinin tikintisi ideyasını amerikalı Herbert Tvedl ortaya
atmışdı. Məşhur milyonçular H.Z.Tağıyev, İ.P.İlimov və
S.İ.Bağırovla birlikdə A.Rotşild də bu ide ya nı dəstəklədi. Belə
ki, A.Rotşild bu məqsədlə Lion kre dit cəmiyyətinin Peterburq
şöbəsinin 4%-li daxili istiqraz ka ğız larına 1mln. rubl yatıraraq
tikintinin layihəsinin ha zır lanması üzrə görkəmli alim
mühəndis V.Q.Şuxovun iş lərini maliyyələşdirib. 

Nəticədə diametri 200 mm, uzunluğu 885 km olan və 16
nasos stansiyasından ibarət, o dövr üçün ən uzun ma gistral
boru kəməri sayılan Bakı – Batum boru kəməri 10 il ərzində
tikildi. Kəmərin rəsmi açılışı 1907-ci il iyulun 24-də baş tutdu.
Qəbul üzrə hökumət komissiyası kə mə rin inşasında fəal
iştirakına görə Rotşildə minnətdarlıq bil dirib. Bu kəməri
əhəmiyyətinə görə, Parisdəki Eyfel qül ləsi və Rusiyadakı
Transsibir dəmir yolu ilə müqayisə edir dilər.

Daxili bazarı fəth etməyə can atan A.Rotşild Volqa bo yu
şəhərlərdə – Nijni Novqorodda, Samarada, Sa rit sın da,
Həştərxanda,həmçinin Baltikyanı, Belarus və Pol şa kimi

Teatr tamaşası
“Rotşild v" oğlanları”
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ölkələrdə “Xəzər – Qaradəniz
cəmiyyəti”nin kon torlarını açırdı.
A.Rotşildin təsis etdiyi “Mazut”
şir kəti bu regionlara neft
məhsulları daşıyırdı. 1898-ci ildə
“Mazut” təkcə Xəzər dənizində 13
tankeri olan nəhəng da şıma
şirkətinə çevrilmişdi. 

Əgər 1883-cü ildə
A.Rotşildin ilkin kapitalı 1,5 mln.
rubl olmuşdusa, 1912–1913-cü
illərdə bu kapital 10 mln. rub lu
keçmişdi.

A.Rotşildin şirkətinin uğurlu
fəaliyyəti Bakıya fran sız kapitalı
ilə yanaşı, ingilis kapitalını
(C.Vişau və b.) da cəlb etdi. 

A.Rotşild ömrünün son
günlərinədək Bakı neft biznesini
öz nəzarəti altında saxlayıb.
Vəfatından sonra isə Bakı ilə bağlı
işlərlə onun kiçik qardaşı baron
Edmont məşğul olmağa başladı. 

Sovet hakimiyyəti qurulanda Bakı kommunasının 2
iyun1918-ci il tarixli dekreti ilə «Xəzər-Qara dəniz cə miy yəti»
və «Mazut» şirkətləri milliləşdirildi. Amma bu nun Rotşildlərə
ziyanı olmadı. Çünki onlar hələ 1912-ci il də Rusiyadakı neft
müəssisələrini «Royal Datç Şell» ingilis-holland trestinə sa-
taraq əvəzində «Şell» şirkətinin san ballı səhm paketini əldə
etmişdilər. Rotşildlər «Şell» fir masının Parisdəki bank
müəssisəsinin də sahibinə çev ril mişdilər. I Dünya
müharibəsinin başlayacağını vax tın da duyan Rotşildlər
ehtiyatlı tərpənərək Oktyabr in qi la bı na bir neçə il qalmış bu
bazarı tərk etdilər. 

Rotşildlər Bakıda xeyriyyə və tikinti işləri ilə də məş ğul
olublar. Şirkətin pulu ilə Kaspiysk (indiki R.Beh bu dov)
küçəsində tikilmiş sinaqoqun nəzdində pulsuz təh sil verən kişi
və qadın texniki sənət məktəbləri, həm çi nin şənbə günləri
axşam sinifləri fəaliyyət göstərirdi. Ha zırda bu binada
R.Behbudov adına Mahnı Teatrı yer lə şir.

Rotşildlər Bakıda - Ağ şəhərdə və Bayılda məktəb ti -
kintisinə, həmçinin gözəl binaların inşasına böyük və sa it lər
xərcləyiblər. Hazırda həmin binalardan birində  Azər baycan
Dövlət İncəsənət Muzeyi yerləşir. Vaxtilə mü həndis N.A. fon
der Nonnenin inşa etdiyi bu bina de Bu run imarəti olub.
“Xəzər – Qara dəniz cəmiyyəti”nin baş kontorunun binasını isə
1899-cu ildə mülki mü hən dis K.B.Skureviç inşa edib. İndi
həmin binada Res pub li ka Baş Prokurorluğu fəaliyyət göstərir. 

VéSİYYéTİN İCRA EDİLMéSİ – YENİ NéSİL GéLİR
Bakıdan sonrakı dövrdə Rotşildlərin biznesi çox ge niş -

lənib. Bu ilin 17 may tarixindən isə «Rothschild & Co»
bankına Rotşildlər sülaləsinin yeddinci nəslinin nü ma yəndəsi –
37 yaşlı Aleksandr de Rotşild rəhbərlik edir. Alek sandr Rotşild
– «Rothschild & Co»nun bankının ha zır kı rəhbəri 75 yaşlı
Devid Renenin yeganə oğlu  və Rot şildlər şəcərəsinin fransız
budağının banisi - Yakovun bir başa nəslindədir. Parisdə xarici
ticarət üzrə Ali mək tə bi  (ESCE International Business School)
bitirdikdən son ra Aleksandr Nyu-Yorkda Bear Stearns
bankında, həm çinin Londonda Argan Capital investisiya
şirkətində təc rübə keçib. O, ailə biznesinə 2008-ci ildə qoşulub,

dörd il əvvəl Rothschild & Co bankının ikinci şəxsi olub - di -
rektorlar şurasının sədr müavini, yəni atası Devid-in mü avini
vəzifəsində çalışıb. 

Aleksandr rəsmən şirkətin sükanı arxasına keç dik dən sonra,
Devid müşahidə şurasının sədri olaraq ona nə za rət edəcək. Le
Monde qəzeti Rotşild nəsillərinin də yiş mə sini bu cür şərh edir:
"Uğur, bir az bilik həmişə ailədə əsas olmuşdur: karyerasının so-
nuna hər bir Rotşild hə mi şə ailənin ən yaxşı üzvünü seçərək öz
yerinə təyin edirdi. Əgər bu cür şəxsi tapmaq mümkün olmurdur-
sa, pisi seç mir dilər. Çünki əsas məsələ, işi yerinə yetirmək ba ca rı -
ğı dır".

Devid Rene Rotşild 40 ildən artıq ailə biznesini ida rə
etmiş, onun rəhbərliyi altında 2007-ci ildə Rotşildlər tay fanın
Britaniya və fransız budaqlarını birləşdirmişlər. İn di dünyanın
40 ölkəsində 3,5 mindən artıq maliyyəçi özəl kapitalın idarə
edilməsi, konsaltinq və kommersiya ban k çılığı üzrə  xidmət
göstərərək bu ailə üçün işləyir. Rothschild & Co maliyyə hold-
inqinin 48 faizi Rotşild ailə lərinin üzvlərinə məxsusdur, və
10,3 faiz səhm Rot şild lərə yaxın ailələrə və ya tərəfdaşlara
məxsusdur, yer də qalan səhmlər isə birjada satılır. Şirkətin
kapi tal laş dır ması 2,4 milyard avro təşkil edir, 2017-ci ildə gəlir
- 1,9 milyard avro, xalis mənfəət - 247 milyon avro olub. 

Rotşildlər şirkətinin idarəçiliyi altında 74,8 milyard av ro
məbləğində aktiv mövcuddur. Reuters-in mə lu ma tı na görə,
Rotşildlər birləşmə və sahibolma üzrə  sazişlərin ma liyyə
konsultantları arasında dünya reytinqində 12-ci ye ri tuturlar -
bu bazarın altı faizdən çoxu onlara məx sus dur. 2017-ci ildə
ailənin nəzarəti altında olan struk tur la rın iştirakı ilə 181 mil-
yard dollar məbləğində 363 saziş bağ lanıb.

Rotşildlər tayfasının gücü yalnız onun ayrı-ayrı nü ma -
yən dələrinin mükəmməl bacarığa malik olmalarında de yil,
həmçinin sülalə həmrəyliyində, öhdəliklərin bir mə na lı şəkildə
nəsildən-nəslə ötürülməsində və bacarıqlı iş çi l ərin
seçilməsindədir. 

Ailə tənqidçiləri bir şeydə haqlıdırlar - onların fə aliy yə ti
indiki dünyanın formalaşmasına təsir gös tər miş dir, əgər bütün
dünyaya olmasa da, maliyyə sektoruna gös tər dikləri təsir
danılmazdır.

Ata Devid Rotşild v" oğul
Aleksandr Rotşild  
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N"rimanov

Yasamal Nizami X"z"r Pirallahı Sabunçu Abşeron Suraxanı Qaradağ 
0,19%

-0,31% -0,37% -1,18%
-2,31% -2,65% -3,13%

-5,95%

S"bail X"tai N"simi Bin"q"di 

7,07%

4,33%
2,37%

İyun  ayı üzr" qiym"t d"yişm"si

Abşeron Nizami N"simi Yasamal X"tai Bin"q"di N"rimanov Qaradağ

-1,08%
-2,68% -2,69% -3,01% -3,36% -3,90%

-5,22%

-17,92%

S"bail X"z"r Sabunçu Pirallahı 

25,51%

9,77% 9,75%

7,13%

Son 1 ild" qiym"t d"yişm"si 

5,26%

-2,84%

Suraxanı 

3,17%
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DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARI DINAMIKASI (ABŞ dolları ilə ifadədə)
(“MBA Group” konsaltinq şirkəti)

Bakı ş.                                                                                                                                                     İyun 2018

Təkrar mənzil bazarında qiymət dinamikası, %
Torpaq bazarında qiymət

dinamikası, %
Kommersiya obyektləri

bazarında qiymət dinamikası, %

Zonalar ay ərzində
ilin əv və -

lindən 
il ərzində ay ərzində

ilin əv və -
lindən

il
ərzində

ay ər zin -
də, %

ilin əv və -
lindən

il ərzində

1-ci zona 5,71% -11,04% -11,04% -2,25% 9,08% 6,72% -9,30% -5,89% -9,13%

2-ci zona 5,90% -7,06% -3,66% -0,22% 1,31% 2,84% -2,42% 6,22% 7,98%

3-cü zona 2,12% 1,69% -0,74% -2,52% 28,03% 29,76% 0,81% -5,36% -1,02%

4-cü zona -1,38% -3,12% -9,22% -0,38% -3,20% -5,42% 1,74% 3,68% 4,08%

5-ci zona -0,54% -4,20% -4,30% 0,11% 10,72% 6,88% -1,39% -1,13% 7,61%

6.1-ci zona 2,74% 0,11% -0,32% -2,25% 11,25% -26,91% -7,64% -2,59% -16,21%

6.2-ci zona 3,59% 7,85% 6,09% 1,72% 36,03% 39,88% -0,86% 1,10% 3,26%

6.3-cü zona 0,95% 2,90% -7,71% 0,15% -5,71% -33,97% -1,11% 4,95% 4,70%

7-ci zona 2,46% 3,67% -1,69% -0,49% -10,81% 3,69% 4,66% -2,26% -3,42%

8-ci zona 1,49% 5,20% -2,35% -9,96% 28,02% 15,27% 4,77% -4,66% 6,20%

9.1-ci zona 0,00% -0,16% -3,09% 0,41% 0,50% -18,84% 0,00% 9,14% -6,73%

9.2-ci zona -1,83% -6,14% 7,18% 1,64% 6,65% -32,47% -2,71% 0,84% 3,98%

9.3-ci zona 0,00% 0,00% 0,00% -0,48% 0,23% -1,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1-ci zona 1,16% 2,80% 2,20% 0,19% -2,80% -10,39% -2,46% -2,96% -10,21%

10.2-ci zona -1,05% -5,18% 7,18% 1,10% 3,55% 23,82% 3,93% -3,15% -4,29%

10.3-cü zona 6,27% 2,11% 5,61% 0,29% -1,57% -39,48% -1,61% -1,60% -19,45%

10.4-cü zona -0,38% 10,29% 7,94% -0,04% -6,98% -2,94% 3,73% -2,22% -9,06%

11-ci zona 5,96% 17,51% 5,72% 0,18% -14,97% -22,00% -1,93% -4,85% -1,29%

12-ci zona 2,77% 5,30% 2,58% -0,22% 3,83% 36,82% 2,40% -3,18% 9,67%

13-cü zona -1,23% 0,36% -0,88% 0,69% -24,64% 34,44% -1,79% 8,16% 3,35%

13.1-ci zona -5,63% -0,19% 0,39% -0,26% -9,94% -9,13% -1,50% 3,15% 12,16%

Şəhər üzrə -0,21% -2,45% 0,94% -2,35% 3,32% 6,43% -0.52 4,42% -14,92%

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

alman 1040 0,0% 0,00% 12,55%

arxitektura 1462 3,2% 3,84% 5,71%

axundov 1050 0,0% 0,00% 6,71%

eksperimental 961 7,3% -0,52% 7,98%

fransız 875 1,9% 1,98% 8,97%

italiyan 1010 0,0% 0,00% 9,31%

kiyev 738 4,4% -1,99% 7,27%

leninqrad 785 18,3% -1,63% 0,13%

minsk 899 1,0% -0,66% 3,45%

stalin 1306 4,6% 2,35% 6,53%

xruşov 980 4,4% 2,51% 3,81%

xüsusi 990 0,0% 0,00% -4,26%

yeni tikili (təmirli) 974 55,0% -1,52% -0,31%

Bakı ş. 957,0 100,0% -0,21% 0,94%
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Rayonlar üzrə yaşayış mənzil göstəricisi

Rayonlar Ay üzrə qiymət, $/kv.m
Təklif portfelində 

%-payı
Ay üzrə qiymət 

artımı, %
İl üzrə qiymət artımı %

Abşeron 548 6,1% -2,84% -1,08%

Binəqədi 863 10,0% 2,37% -3,90%

Nərimanov 1034 10,8% 0,19% -5,22%

Nəsimi 1157 13,7% 4,33% -2,69%

Nizami 799 7,3% -0,37% -2,68%

Pirallahı 466 0,1% -2,31% 7,13%

Qaradağ 522 0,6% -5,95% -17,92%

Sabunçu 698 5,3% -2,65% 9,75%

Səbail 1545 6,9% 7,07% 25,51%

Suraxanı 618 2,5% -3,13% 3,17%

Xətai 921 15,5% 5,26% -3,36%

Xəzər 584 0,4% -1,18% 9,77%

Yasamal 968 20,7% -0,31% -3,01%

Ay üzrə mənzil bazarı indikatorları
mənzilin
orta sta-

tistik
qiyməti,
$/kv.m

Mənzil
qiyməti

ev
sahəsi

otaq
sayı

kirayə
qiyməti

Aylıq
gəlirlik

Illik
gəlirlik

Kapitalla
şma

müddəti

mənzilin 
orta çəki
qiyməti, $

bank de-
poziti,
%/il

bank de-
poziti ilə
gəlirlik,

$/ay

gəlirlik in-
deksi
(bank

depozitinə
nəzərən)

957 96806 127,92 2,70 501 0,00% 6,21% 16,10 133635,47 6,00% 484,03 0,00

Fərdi həyət evləri üzrə bazar göstəriciləri

Həyət evləri

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

orta qiymət,$/həyət evi 120150 2,04% 33,28%

evin sahəsi, kv.m 214,0 4,39% 12,87%

ümumi torpaq sahəsi, sot 6,2 2,13% 64,99%

otaqların sayı 3,64 1,11% 6,43%

yaşayış sahəsinin orta qiyməti, $/kv.m 836 -2,70% 47,55%

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

144 -0,65% -9,67%

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

6 931 -3,96% 19,36%

torpaq sahəsinin ümumi qiymətdə çəkisi, % 35,88 -3,87% 47,75%






