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ÌÖÑÀÙÈÁß  
«Øÿkidÿ torpaqlara
maraq vÿ qeydiyyàt
kÿskin artûb»
Şəki ərazi idarəsində əmlakın qey -
diyyatı və qeydiyyat prosesi ilə  bağlı
«Daşınmaz Əmlak»ın suallarına idarə
rəisi Eldəniz Hacıyev cavab verir.

ÌÖÑÀÙÈÁß
«Bu mözakirÿlÿr 
qeydiyyat sahÿsindÿ
islahatlara tþhfÿ olacaq»

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
sahəsində baş verən yenilikləri və 
qeyri-hökumət təşkilatlarının bu 
sektora diqqəti ilə bağlı «Daşınmaz
Əmlak»ın suallarına Açıq Hökumət
Platformasının koordinatoru
Əliməmməd Nuriyev cavab verir. 

ÐÅÝÈÎÍÄÀ ßÌËÀÊ
Torpaüû ancaq icarÿyÿ
verirlÿr...  
CßBHß BÞLGßSÈNDß
ßMLAK
«Daşınmaz əmlak»  bu  dəfə cəbhə
bölgəsində yerləşən ərazidə  -
Ağdamda əmlak bazarını araşdırıb.
Burada da spesifik xüsusiyyətlər və
tendensiyalar ortaya çıxıb. 
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38 Ev satışından vergi nec"
öd"nilir? XéBéRDARLIQ

34 REYTÈNQLßR
Qeydiyyata alûnan hÿr 
3 ÿmlakdan biri
Bakûdadûr 

Azərbaycanda əhali arasında
keçirilən çoxsaylı qeydiyyat
kampaniyaları, mobil və elektron
xidmətlərin aktivləşməsi öz
nəticələrini verməkdədir. Ölkədə
əmlakın qeydiyyatı ötənilki
göstəriciləri üstələyib. 

XARÈCDß ßMLAK 
Avropada ÿmlakû
ipoteka ilÿ almaq — 
ÞLKßLßR Vß ØßRTLßR 
Xaricdə, xüsusilə də Avropada əmlakı
ipoteka krediti ilə almaq istəyənlər
çoxalır. Avropanın hansı  ölkəsində
əmlakı ipoteka ilə almaq olar və
şərtlər necədir?
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рясми хроникарясми хроника

İlin ilk 9 ayında ölkә iqtisadiyyatında 0,8% artım
baş verib. Qeyri-neft sektorunda artım 1 faiz, sәnaye is -
teh sa lında 2 faiz, qeyri-neft sәnayesindә isә 10,8 faiz
artım olub. Aparılan işlәr nәticәsindә aqrar sektorda
artım 4,3%-ә yüksәlib. 

İlk 9 ayda әhalinin gәlirlәri 9,5% artıb, inflyasiya
isә cәmi 2,6 faiz olub. Başqa sözlә, gәlirlәrin artımı in -
flya siyanı bir neçә dәfә üstәlәyir. Bu ilin doqquz ayında
öl kә iqtisadiyyatına 9 milyard dollar sәrmayә qoyulub,
onun 5,6 milyard dolları qeyri-neft sektoruna yönәlib.
İlin әvvәlindәn indiyәdәk valyuta ehtiyatları 3 milyard
dol lar artaraq 46 milyard dollara çatıb. 

Doqquz ayda xarici ticarәt dövriyyәsi 37 faiz artıb.
İx rac da tәxminәn bir o qәdәr artıb. Bu da çox müsbәt

hal dır. Qeyri-neft ixracı isә tәxminәn 14 faiz artıb. Hesab
edi rәm ki, bu da çox gözәl göstәricidir. Bu ilin doqquz
ayında ölkәmizdә 85 min daimi iş yeri açılmışdır.

Dövlәt başçısı çıxışında ölkәdә vә ondan kәnarda
hә ya ta keçirilәn neft-qaz, nәqliyyat layihәlәrinin әhә miy -
yә tini xüsusi qeyd edib. Onun sözlәrinә görә, artıq yaxın
vaxt lardan etibarәn «Şahdәniz-2» layihәsi çәrçivәsindә
öl kәyә iri qaz gәlirlәri daxil olmağa başlayacaq. 

Prezident bildirib ki, hazırda müzakirә edilәn 2019-
cu ilin dövlәt büdcәsi hәm investisiyayönümlü, hәm dә
so sialyönümlü olacaq: «Bütün sosial layihәlәr icra edi lә -
cәk. Eyni zamanda, dövlәt kapital qoyuluşu üçün kifayәt
qә dәr vәsait dә nәzәrdә tutulur. Әsas mәsәlә ondan iba -
rәtdir ki, biz bu vәsaitdәn sәmәrәli şәkildә istifadә edәk». 

«İqtisadi c"h"td"n 
heç kimd"n asılı deyilik»

Az"rbaycandakı sosial-iqtisadi v"ziyy"t v" qarşıda dayanan v" zi f" -
l"r prezident İlham éliyevin s"drliyi il" Nazirl"r Kabinetinin iclasında
müzakir" edilib. İclasda çıxış ed"n dövl"t başçısı 2018-ci ilin ilk 9
ayının n"tic"l"rini yüks"k qiym"tl"ndirib: «İlin doqquz ayının
göst"ricil"ri dem"y" "sas verir ki, biz ist"diyimiz" nail oluruq». 
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Dövlәt başçısının sözlәrinә görә, bu il vergi vә göm-
rük sistemindә aparılan islahatlar müsbәt dәyişikliklәrә, o
cümlәdәn büdcә ödәnişlәrinin artımına sәbәb olub. Be lә
ki, gömrük xidmәti bu il 800 milyon manatdan çox әla vә
vәsait toplayıb, ilin sonuna qәdәr bu mәblәğ daha da arta-
caq. Vergi sahәsindә isә әsas  vәzifә kölgә iq ti sa diy yatının
aradan qaldırılmasıdır: «Düzdür, heç bir öl kә dә buna 100
faiz nail olunmayıb, hәr bir ölkәdә kölgә iq ti sa diyyatı var,
amma bunun dәrәcәsi var. Azәrbaycanda köl gә iq ti sa diy -
yatının kәskin şәkildә azalması üçün çox cid di addımlar
atılır. Vergidәn yayınmaya son qo yul ma lı dır. Bu, hәm iri,
hәm kiçik sahibkarlara aiddir. Sa hib kar lar da bilmәlidirlәr
ki, әgәr onlar sahibkarlar kimi öz fә aliy yәtini davam et -
dir mәk istәyirlәrsә, vergilәri tam ödә mә li dir lәr. Heç kimә
heç bir güzәşt edilmir vә edil mә yә cәk». 

İclasda bildirilib ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı
üçün ciddi işlәr görülüb vә bunlar nәticәlәrini verir:
«Tәkcә onu demәk kifayәtdir ki, indiyәdәk 300-dәn çox
investisiya tәşviqi sәnәdi verilib, bu layihәlәrin icrası ilә
20 min iş yeri yaradılıb. İnvestisiya tәşviqi mexa niz mi -
nin işә düşmәsindәn sonra icra edilәn vә nәzәrdә tutulan
la yihәlәrin ümumi investisiya hәcmi 2,7 milyard ma nat -
dır. Әgәr biz bu sistemi tәtbiq etmәsәydik, heç kim gәlib
bu vәsaiti Azәrbaycana qoymazdı». 

Dövlәt başçısı «Azerspace-2» peykinin orbitә
buraxılmasın, Neftçalada «Xәzәr» avtomobillәrinin
istehsalını, elәcә dә Mingәçevir vә Masallı sәnaye
parklarının açılışını vә buradakı işlәri xüsusi qeyd edib.
Hazırda Hacıqabul vә Sabirabad rayonlarında da sәnaye
mәhәllәlәri yaradılır. Qeyd edilib ki, sahibkarlara dövlәt
dәstәyi bundan sonra da göstәrilәcәk. 

İclasda kәnd tәsәrrüfatı vә onun ayrı-ayrı sa hә lә ri -
nin inkişafı xüsusi müzakirә edilib. Dövlәt başçısı bil di -
rib ki, ilk 9 ayda aqrar sahәdә inkişaf 4,3% olub, amma
bu rәqәmi daha da artırmaq olar. Onun sözlәrinı görә, bu
sa hә dә aparılan islahatlar aqrar sahәni daha da irәli apa -
ra caq: «Hesab edirәm ki, bu islahatlar nәticәsindә kәnd
tә sәr rüfatının uzunmüddәtli, dayanıqlı inkişafı tәmin edi -
lә cәk, düşünülmüş, sistemli qaydada, torpaqların münbit -
li yini nәzәrә alaraq, әkin sahәlәrinin sәmәrәliliyini tәmin
edә rәk vә ilk növbәdә, mәhsuldarlığı artıraraq biz möv -
cud olan torpaq fondumuzdan istifadә edәrәk istehsalı
bö yük dәrәcәdә artıra bilәrik». 

Dövlәt başçısı aqroparkların, iri fermer tәsәr rü fat la -
rı nın yaradıldığını xüsusi qeyd edib. İclasda pambıqçılıq,
üzüm çülük, zeytun tәdarükü, tütünçülük vә siqaret is teh -
sa lı barәdә danışıb. Bildirib ki, şәrab vә araq istehsal sa -
hә sin dәki mәnfi hallar araşdırılır vә uçotdan yayınma
hal larının qarşısı alınacaq. Elәcә dә Azәrbaycan özünü
si qaretlә böyük dәrәcәdә tәmin edәcәk. 

Tәrәvәzçilik, meyvәçilik vә fındıq tәdarükü sa hә -
sin dә dә müsbәt irәlilәyişlәrin olduğu bildirilib. İclasda

qeyd edilib ki, kәnd tәsәrrüfatının inkişafı, özü nü mәş ğul -
lu ğa da dәstәk verәcәk: «Özünümәşğulluq proqramı iş -
siz li yin, xüsusilә bölgәlәrdә işsizliyin, yoxsulluğun ara -
dan qaldırılması üçün çox önәmli bir vasitә, alәt olacaq.
Bu rada da hәr il 6-7 min iş yeri yaradılmalıdır». 

İclasda bildirilib ki, ilk doqquz ayda 2900 mәcburi
köç kün ailәsi ev vә mәnzillәrlә tәmin olunub. İlin sonuna
qә dәr әlavә 2800 ailә tәmin edilәcәk. 

Belәliklә, bu il 5700 ailә - tәxminәn 25 min insan
ev lәrlә, mәnzillәrlә tәmin olunacaq. Bununla yanaşı,
döv lәt başçısı köçkünlәr üçün evlәrin bölüşdürülmәsindә
mәn fi halların olduğunu, evә ehtiyacı olmayanların
müx tәlif yollarla ev almağa cәhd etdiyini bildirib: «Bәzi
hal larda mәlumat gәlir ki, köçkünlәr üçün tikilmiş ev lәr -
dә başqa vәtәndaşlar yaşayır. Bәzi hallarda bilәndә ki,
mi sal üçün, ev sökülәcәk, yeni evә köçürülәcәklәr, yerli
ic ra orqanları, digәr qurumlar gedib oraya pul mü qa bi lin -
dә köçkün olmayan adamların adlarını yazdırırlar. Köç -
kün lәrin vәziyyәtindәn istifadә edib әsassız imtiyaz, gәlir
әl dә etmәk әn böyük günahdır, vicdansızlıqdır. Burada
çox ciddi şәffaflıq vә uçot tәmin edilmәlidir vә edi lә -
cәk».

Dövlәt başçısı iclasda bildirib ki, meliorativ tәd bir -
lәr nәticәsindә ölkә әrazisindә üst-üstә 106 min hektar-
dan artıq sahә suvarma ilә tәmin edilib. Bu da aqrar
sahәnin inkişafına dәstәk olacaq.  

İclasda qanunsuz tikililәr mәsәlәsi geniş müzakirә
edilib. Prezident bildirib ki, Bakı şәhәrindә vә digәr
şәhәrlәrdә qanunsuz tikililәrә son qoyulmalıdır vә son
qoyulur: «Çünki әvvәlki dövrlәrdә tәqsiri bәlәdiyyәlәr
rayon icra hakimiyyәtlәrinin, rayon icra hakimiyyәtlәri
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәtinin, Bakı Şәhәr İcra
Hakimiyyәti bәlәdiyyәlәrin, yәni, bir-birinin üstünә
atırdılar. Amma әslindә hamısı әlbir idilәr. Çünki qanun-
suz tikililәrdәn böyük qazanc әldә edirdilәr. Buna son
qoyulub, artıq Sәrәncam imzalanıb. Yәni, bu qaydanı
pozan cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb edilәcәk vә qanunsuz
tikilәn binalar dәrhal sökülәcәk».

İclasda nәqliyyat, xüsusilә dә ölkә әrazisindәki
dәmiryolu yolu layihәlәrinә dә toxunulub: «Mәn ilin
әvvәlindә demişdim ki, bu ilin sonuna qәdәr Bakı-Gәncә
sürәt qatarının işә salınması prosesi başa çatmalıdır. İlin
sonuna artıq az vaxt qalıb. Yәqin ki, biz bunu görәcәyik.
Hәr halda, kifayәt qәdәr vәsait ayrılıb». Qeyd edәk ki,
ölkә daxilindә digәr istiqamәtlәr üzrә - Bakı-Yalama
dәmir yolunun yenidәn qurulması vә  Bakı-Qәbәlә dәmir
yolunun çәkilişi ilә bağlı da işlәr gedir: «Eyni zamanda,
Bakı dairәvi avtomobil yolunun tikintisi davam edir. Bu
da şәhәr nәqliyyatı üçün çox önәmli bir layihә olacaq vә
bunu biz metro tikintisi ilә uzlaşdırmalıyıq. Onu da qeyd
etmәliyәm ki, bu ilin Dövlәt İnvestisiya Proqramında
metro tikintisi üçün dә kifayәt qәdәr vәsait ayrılmışdır».
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комитядя

Komitә sәdri Kәrәm Hәsәnov müşavirәni açıq elan
edәrәk qeyd edib ki, Azәrbaycan Prezidenti İlham Әliyev
tәrәfindәn hәyata keçirilәn uğurlu iqtisadi islahatlar fo-
nunda ölkә iqtisadiyyatı yüksәk inkişaf dinamikasını
saxlamağa müvәffәq olub, müasir çağırışlar şәraitindә
dayanıqlılıq vә sabitlik nümayiş etdirib.

Ölkә rәhbәrinin müәyyәn etdiyi strateji xәttә uyğun
olaraq iqtisadiyyatın digәr sahәlәri ilә yanaşı, әmlak
idarәçiliyindә dә müasir dövrün çağırışlarına uyğun
olaraq bu ildә dә innovativ layihәlәr reallaşdırılıb. Belә
tәdbirlәrin icrası zamanı başlıca amil olan qanunçuluq
prinsipinin qorunub saxlanması, insan faktorunun önә
çәkilmәsi, o cümlәdәn şәffaflığın artırılması, göstәrilәn
xidmәtlәrin vәtәndaşa daha yaxın olmasıdır.

Әmlak idarәçiliyindә beynәlxalq tәcrübәyә әsas la -
nan, müasir informasiya kommunikasiya tex no lo gi ya la -
rı nın tәtbiq edildiyi bir çox iri layihәlәr icra olunur. Bu
sa hәdә önәmli layihәlәrdәn olan Torpaqların Elektron

Ka dastr Uçotu İnformasiya Sisteminin yaradılması uğur -
la davam etdirilir. Ölkәdә torpaq inzibatçılığı vә is ti fa -
dәsi sahәsindә daha optimal nәzarәtin tәmin edilmәsi
üçün Peyk nәzarәt sistemi qurulur. Elektron çıxarış,
Elek tron hәrrac, “Әks zәng”, “Әmlakın qeydiyyatı kal -
kulyatoru”, “Kadastr kalkulyatoru” kimi tәtbiq olunan
funksional yeniliklәr әmlakın müasir texniki imkanlar
әsa sında idarә olunmasını mümkün edir. 

Elәcә dә daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqların döv -
lәt qeydiyyatı ilә bağlı әrizәlәrin icra müddәti sürәt lәn di -
ril mәklә 1, 3 vә 7 iş günü müddәtinә endirilib. Komitә
bey nәl xalq layihәlәrdә dә uğurla çıxış edir. Avropa İt ti fa -
qı nın TAİEX proqramı çәrçivәsindә Komitәnin tәqdim
et diyi 4 layihә Avropa İttifaqının keçirdiyi müsabiqәdә
qә bul edilib. 

Artıq daşınmaz әmlakla bağlı xidmәtlәrin vahid mә -
kan da reallaşdırılması mәqsәdilә yaxın zamanlarda Әm -
lak Xidmәtlәri Mәkanı da istifadәyә verilәcәk. Bu tәd bir -

éMDK 9 aya yekun vurdu
MÜŞAVİRé 

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sind" (éMDK) bu ilin yan-
var-sentyabr ayları "rzind" görülmüş işl"r v" qarşıda du-
ran v"zif"l"r" dair geniş müşavir" keçirilib.



lәr lә yanaşı vәtәndaşa keyfiyyәtli xidmәtin göstәrilmәsi
üçün müasir tәfәkkürlü kadrlar işә cәlb olunur, elәcә dә
kö nüllülәrlә birgә iş prinsipi formalaşdırılır.

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il
19 sentyabr tarixli Fәrmanı ilә dövlәt torpaqların icarәyә
verilmәsi Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin razılığı
әsa sında hәyata keçirilir. Bu isә torpaqlardan daha sә mә -
rә li vә mәqsәdli şәkildә istifadә edilmәsinә, o cümlәdәn
mün bit torpaqların yenidәn әkin dövriyyәsinә qay ta rıl -
ma sı ilә bağlı genişmiqyaslı tәdbirlәr görülmәsinә şәrait
ya ra dacaqdır. 

Kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdi ilә 66 min hektara yaxın
tor paq sahәsi icarәyә verilib. Torpaqlardan tәyinatına uy -
ğun vә sәmәrәli istifadә ilә bağlı İnzibati Xәtalar Mә cәl -
lә si nin tәlәblәrinә әsasәn 800-ә yaxın  inzibati protokol
tәr tib edilib. Xәzәr dәnizinin sahilboyu 20-50 metrlik
his sәsinin nәzarәti ilә әlaqәdar isә bu rәqәm 78-dir.

Ümumilikdә 25 rayonda torpaqların elektron kadastr
uço tuna alınması işlәri yekunlaşıb vә әldә edilәn nә ti cә -
lәr real şәraitdә praktiki istifadә üçün yerli icra ha ki miy -
yәt lәrinә, aidiyyәti qurumlara elektron formada tәhvil ve -
ri lib. Hesabat dövrü әrzindә 600 min hektardan artıq әra -
zi dә irimiqyaslı çöl torpaq tәdqiqatı işlәri, 1.2 milyon
hek tara yaxın әrazidә isә çöl geobotaniki tәdqiqatı işlәri
apa rılıb.

Dövlәt әmlakının sәmәrәli idarәedilmәsi ilә bağlı
Dün  ya Bankının tövsiyәlәri nәzәrә alınmaqla  iri dövlәt
şir kәtlәrinә dair vahid mәlumat bazası formalaşdırılıb.
Bu mәlumat bazasında kadr uçotu üzrә mәlumatlar, ma -

liy yә vә mühasibat göstәricilәri, o cümlәdәn daşınmaz
әm laka dair informasiyalar yer alır. 5000-ә yaxın dövlәt
mü әssisә vә tәşkilatlarından illik xüsusi hesabatlar elek-
tron qaydada qәbul edilib, sahәlәr üzrә tәhlillәr aparılıb.

Cari ilin 9 ayında dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi
ilә bağlı ümumilikdә 160-dan artıq hәrrac keçirilib. Bu
dövr  dә 500-ә yaxın dövlәt әmlakı özәllәşdirilib. Daha iki
mü  әs sisә üzrә investisiya müsabiqәsi baş tutub. Dövlәt
әm  lakının özәllәşmә prosesinin sürәtlәndirilmәsinә vә
şәf  faflığın tәmin edilmәsinә xidmәt edәn “Özәllәşdirmә
por  talı”-na cari ilin 9 ayı әrzindә 650 minә yaxın baxış
olub. 

Ümumilikdә fәaliyyәtә başladığı dövrdәn portala
ba xış sayı 2 milyona  yaxındır. İnvestisiya müsabiqәlәri
va sitәsilә özәllәşdirilmәsi nәzәrdә tutulan vә sәnaye, sә -
hiy yә, xidmәt, turizm kimi sahәlәri әhatә edәn 400-ә ya -
xın müәssisә haqqında  mәlumatlar “Özәllәşdirmә por ta -
lı”n da yerlәşdirilib. Eyni zamanda yerli sahibkarların
özәl lәşdirmә prosesinә cәlb edilmәsi ilә bağlı  Azәr bay -
can Sahibkarlar Konfederasiyasının iştirakı ilә bir neçә
ra yon da işgüzar forumlar keçirilib.

2018-ci ilin 9 ayı әrzindә ölkә üzrә 160 mindәn çox
da şınmaz әmlak obyekti üzәrindә mülkiyyәt hüquqları
qey diyyata alınmışdır. Komitәnin “Kütlәvi çıxarış” vә
“Әm  lakını qeydiyyata al vә mülkiyyәtinә sahib ol” kam -
pa  niyaları әhatә dairәsini genişlәndirmәkdәdir. Gös tә ri -
lәn xidmәtlәrin birbaşa olaraq vәtәndaşın ünvanına çat dı -
rıl ması üçün komitәnin müasir texnologiyalarla tәchiz
olun muş yeni mobil ofisi fәaliyyәtә başlayıb.

Göstәrilәn elektron xidmәtlәrin sayı 39-a çatıb.
2018-ci ilin 9 ayında elektron vә onlayn xidmәtlәr va si tә -
si lә 150 min müraciәt daxil olub vә cavablandırılıb. Bun -
dan başqa 193 saylı Vahid Çağrı Mәrkәzi, Komitәnin so -
si al şәbәkәlәri vә internet resurslarına da onlayn olaraq
vә tәndaşlar tәrәfindәn 11 mindәn çox müraciәt daxil ol-
ub vә cavablandırılıb.

Müşavirәnin sonunda Komitә sәdri Kәrәm Hәsәnov
qar  şıdakı fәaliyyәtlә bağlı tapşırıqlarını sәslәndirib. Tor -
paq ların mühafizәsinә dövlәt nәzarәtinin daha da güc lәn -
di ril mәsi, qanunsuz tikililәrin qarşısının alınması, torpaq
mü nasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsinin effektiv aparılması, o
cüm lә dәn, torpaqların elektron kadastr uçotu sisteminin
tәk millәşdirilmәsi, kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәrinin
mü әyyәn edilmәsi ilә bağlı görülәn işlәrin sürәtlәnmәsi
ba rәdә tapşırıqlarını verib. 

Eyni zamanda daşınmaz әmlakın qeydiyyatı sa hә -
sin dә şәffaflığın daha da artırılmasının, vәtәndaş mәm -
nun luğunun tәmin edilmәsi ilә bağlı işlәrin davam et di -
ril mәsinin, dövlәt әmlakının idarә edilmәsi, onun özәl -
lәş dirilmәsi  istiqamәtindә zәruri işlәrin görülmәsinin va -
cib li yini vurğulayıb. 
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8 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №92 ’2018

комитядя

Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanları rәhbәrlәrinin
böl gәlәr üzrә vәtәndaş qәbulu cәdvәlinә uyğun olaraq
Әm lak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin (ӘMDK) sәdri
Kә rәm Hәsәnov oktyabrın 19-da Quba şәhәrindә vәtәn -
daş ları qәbul edib. Qәbul çәrçivәsindә Quba rayonu ilә
ya naşı Qusar, Xaçmaz vә Şabran rayonlarından olan vә -
tәn daşların da müraciәtlәri dinlәnilib. Komitәnin struktur
böl mә rәhbәrlәrinin dә iştirak etdiyi qәbulda fәrdi mü ra -
ci әt lәr әsasәn, daşınmaz әmlakın qeydiyyatı, mülkiyyәt
hü qu qunun әldә edilmәsi qaydası, o cümlәdәn tor paq la -
rın tәyinatına uyğun istifadәsi, kateqoriyasının dә yiş di ril -
mә si prosedurları ilә bağlı olub. Hәmçinin vaxtı ilә ve ril -
miş pay torpaqları ilә bağlı faktiki vә sәnәd uy ğun suz -
luq la rının aradan qaldırılması, dövlәt әmlakının özәl lәş -
di ril mәsi dә vәtәndaşları maraqlandıran mәsәlәlәr olub.

Qәbulda sәslәndirilәn vәtәndaş müraciәtlәrini diq -
qәt lә dinlәyәn komitә sәdri bir sıra mәsәlәlәrin qanunve -
ri ci lik çәrçivәsindә dәrhal hәll olunması üçün gös tә riş lә -
ri ni verib. Komitәnin sәlahiyyәtlәrinә aid olmayan mә sә -
lә lә rin isә aidiyyәti qurumlara göndәrilәcәyi barәdә mü -
ra ci әt edәnlәrә mәlumat verilib. Vәtәndaşların ün van la -
dı ğı bәzi araşdırılma tәlәb edәn müraciәtlәr isә qeydiyya-
ta alınıb.

Komitә sәdri Kәrәm Hәsәnov bildirdi ki, Prezident
İl ham Әliyevin 19 sentyabr 2018-ci il tarixindә qәbul et-
diyi fәrmana uyğun olaraq artıq kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı

tor paqların icarәyә verilmәsi Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Ko mitәsinin razılığı әsasında aparılacaq. Ölkә başçısının
mü vafiq tapşırıqlarına әsasәn, respublika üzrә mövcud
kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqların düzgün idarәsinin
tәş kili ilә bağlı komitә bir sıra tәdbirlәr hәyata keçirir.
İca rәyә verilәn bu kateqoriyadan olan torpaqların mü ha -
fi zәsi, münbitliyinin qorunması, icarәdarlar tәrәfindәn
sәmәrәli istifadәsi komitәnin diqqәt mәrkәzindәdir.

Ölkә üzrә elektron kadastr sistemi barәdә vә tәn daş -
la ra mәlumat verәn komitә sәdri bildirdi ki, hәyata ke çi -
ri lәn tәdbirlәr nәticәsindә ümumilikdә 25 rayonda tor -
paq ların kadastr uçotuna alınması işlәri yekunlaşmışdır.

Komitә tәrәfindәn daşınmaz әmlakın qeydiyyatı pro -
se sini optimallaşdırmaq, vәtәndaş mәmnunluğunu tә min
etmәk üçün müxtәlif bölgәlәr üzrә sosial aksiyalar tәş kil
edilir. Vәtәndaşlara tәklif olunan sәyyar xid mәt lә rin
keyfiyyәtini yüksәltmәk  üzrә prosesdә bir sıra ye ni lik lәr
tәtbiq edilir. Daha geniş mobil ofislәrin prosesә cәlb
edilmәsi, yeni vә müasir texnologiyanın istifadәsi ilә ar tıq
operativ xidmәtlәr daha çox vәtәndaş kütlәsinә yö nә lib.

Qәbul zamanı komitә sәdri göstәrilәn xidmәtlәrdә
şәf faflığın vә әlçatanlığın tәmin olunması barәdә bütün
zә ruri tәdbirlәrin görülmәsi üçün komitәnin әrazi ida rә lә -
ri nin, tabeli qurumlarının yerli şöbәlәrinin rәhbәrlәrinә
tap şırıqlarını verib. Komitә sәdrinin regionlarda vәtәndaş
qә bul ları qarşıdakı aylarda da davam etdirilәcәk.

K"r"m H"s"nov Qubada v"t"ndaşları q"bul edib
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Gürcüstanın Dövlәt Әmlakı üzrә Milli Agentliyinin
6 nәfәrlik nümayәndә heyәti sentyabrın 21-dә Azәr bay -
ca na tәlim sәfәrinә gәlib. Tәlimin mәqsәdi dövlәt әm la -
kı nın idarә edilmәsi vә özәllәşdirmәsi, elәcә dә әmlak
ida rәçiliyi sahәsindә Azәrbaycan tәcrübәsinin gürcü mü -
tә xәssislәrә tәqdim edilmәsidir. Qonaqlar üçün Әmlak
Mә sәlәlәri Dövlәt Komitәsinin (ӘMDK) İnformasiya
Tex nologiyaları Mәrkәzindә tәlim-seminar keçirilib.
Tәd bir çәrçivәsindә özәllәşmә sahәsindә müxtәlif tәq di -
mat vә çıxışlar olub.

Tәdbirdә ӘMDK rәsmilәri Azәrbaycanda hәyata
keçirilәn iqtisadi islahatlar, әmlak idarәçiliyi, elәcә dә
özәl lәşdirmә sahәsindә hәyata keçirilәn iri layihәlәr vә
tәt biq olunan innovasiyalar barәdә mәlumat veriblәr. Bil -
di rilib ki, özәllәşdirmә ölkәdә iqtisadi fәallığı güc lәn dir -
mәk vә özәl tәşәbbüslәrә dәstәk vermәk vә bu sahәyә in -
ves tisiyaların cәlb edilmәsi üçün әsas istiqamәtlәrdәndir.
O cümlәdәn qeyd edilib ki, özәllәşdirmәdә yeni üsullar-
dan istifadә edilir. 

Görüşdә dövlәt әmlakının idarәedilmәsi vә özәl lәş -
mә yә aid tәqdimatlar olub. Bildirilib ki, bu sahәlәrdә
elek tron xidmәtlәrin artması ciddi irәlilәyişә, o cümlәdәn
şәf faflığın artmasına ciddi dәstәk olub. 

İri dövlәt şirkәtlәrinә dair vahid mәlumat bazası
formalaşdırılmışdır. Burada kadr uçotu üzrә mәlumatlar,
maliyyә vә mühasibat göstәricilәri, o cümlәdәn daşınmaz
әmlaka dair informasiyalar yer alır. Mәlumat bazasına iri
dövlәt şirkәtlәri tәrәfindәn onlayn rejimdә müvafiq
mәlumatları daxil etmәyә imkan verәn veb platforma
yaradılmışdır. Hazırda bazada 20-dәn çox dövlәt

müәssisәsinin mәlumatları yerlәşdirilib.
Özәllәşmәnin keyfiyyәtcә yeni mәrhәlәsi olan Elek -

tron hәrracın tәtbiqi ilә dövlәt әmlakına sahib olmaq
“Mә safәsiz özәllәşdir” formatı әsasında aparılır. Sistemin
әsas üstünlüklәrindәn biri vәtәndaşın sifarişçi qismindә
qa tılmadan da hәrracın gedişatını real vaxt rejimindә, on-
layn izlәmәk imkanın olmasıdır. Qeyd edilmәlidir ki,
hәr raclarda qeydiyyatdan keçmәk, әmlaka dair sifariş
ver mәk elektron şәkildә aparılır. Bu günә qәdәr dövlәt
әm lakının özәllәşdirilmәsi ilә bağlı 68 elektron sifariş qә -
bul olunub. 11 vәtәndaş olduğu mәkanı dәyişmәdәn hәr -
ra ca internet vasitәsilә onlayn rejimdә qatılıb.  Ümu mi -
lik dә isә cari il әrzindә 150-dәn çox hәrrac keçirilib.

Vurğulanıb ki, sәrmayәçilәr hәrraca çıxarılan dövlәt
әmlakları ilә virtual tanış olmaq imkanına malikdir. Belә
ki, "Özәllәşdirmә portalında" hәr bir әmlakın mövqeyi,
yerlәşmәsi, mövcud vәziyyәti barәdә fotoşәkillәr vә
mәtn mәlumatları var. Artıq portala baxış sayı 2 milyona
yaxınlaşıb.

Qeyd olunub ki, ölkәdә ilk dәfә olaraq Torpaqların
Elektron Uçotu İnformasiya Sistemi yaradılmaqdadır.
Bildirilib ki, torpaqların elektron kadastr uçotu 4,2 mil -
yon hektara yaxın әrazini әhatә edәcәkdir. Bu günә qәdәr
3 milyon hektara yaxın sahәnin elektron kadastr uçotu
aparılıb. Bildirilib ki, 24 rayonda torpaqların elektron
kadastr uçot işlәri yekunlaşıb. Artıq 10 rayonda uçot
işlәrinin real şәraitdә tәtbiqi mexanizminә başlanılıb.

Daşınmaz әmlakın qeydiyyatı sahәsindә dә әl ça tan -
lıq artırılır, prosedurlar sadәlәşdirilir. Artıq çıxarışları 1 iş
günü müddәtindә dә almaq mümkündür.

Öz"ll"şm" il" bağlı Az"rbaycan-Gürcüstan t"liml"ri
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İCTİMAİ DİALOQ - 
ŞéFFAFLIQ Vé éMéKDAŞLIQ DEMéKDİR

Vәtәndaş cәmiyyәtini bu sahәdә görülәn işlәrlә
tanış etmәk, onların tәkliflәrini almaq, birgә fәaliyyәt
imkanlarını araşdırmaq mәqsәdilә Açıq Hökumәtin
Tәşviqinә Dair Hökumәt Vәtәndaş Cәmiyyәti Dialoqu
Platforması çәrçivәsindә «Daşınmaz әmlakın
qeydiyyatında şәffaflıq, әlçatanlıq vә innovasiyalar»
mövzusunda ictimai dialoq tәşkil edilib. 

Tәdbirdә ӘMDK rәhbәrliyi vә әlaqәdar qurumların
nümayәndәlәri ilә yanaşı, 30-dan çox ictimai birliklәrin,
aidiyyәti dövlәt qurumlarının nümayәndәlәri, xarici vә
beynәlxalq tәşkilatların üzvlәri, o cümlәdәn GİZ-in,

Asiya İnkişaf Bankının, Azәrbaycanda Amerika Ticarәt
Palatasının nümayәndәlәri, ekspertlәr iştirak ediblәr.

«TÖVSİYéLéR ALMAĞA Vé 
YENİ İDEYALARA HAZIRIQ» 

Toplantıda R.Cәlilov vurğulayıb ki, açıq cәmiyyәt
institutları ilә aparılan dialoq, qurulacaq әmәkdaşlıq
imkan verәcәk ki, daşınmaz әmlak sahәsi ilә bağlı töv si -
yә lәr alınsın vә bu sahә ilә bağlı yeni ideyalar ortaya çıx -
sın. 

Әvvәlcә daşınmaz әmlakın qeydiyyatı sahәsindә
ӘMDK-nin hәyata keçirdiyi yeniliklәr barәdә әtraflı
mәlumat verildi vә mәlum oldu ki, bu işlәrin bәzilәri

émlak xidm"tl"ri V"t"ndaş 
C"miyy"tinin diqq"tind" 
İCTİMAİ DİALOQ

Az"rbaycanda daşınmaz "mlakın qeydiyyatı sah"sind" görül"n
işl"r, baş ver"n yenilikl"r v" qarşıdakı planlar ölk"nin v"t"ndaş
c"miyy"tinin d" diqq"tind"dir. Ölk" iqtisadiyyatı, "hali v" biznes
üçün vacib olan "mlak xidm"tl"ri son ill"r sür"tl" d"yişir, inkişaf
edir v" bu prosesi qeyri-hökum"t t"şkilatları, ictimai birlikl"r v"
v"t"ndaş c"miyy"tinin f"alları da izl"yirl"r. 
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vәtәndaş cәmiyyәtinin nümayәndәlәri üçün xoş sür-
prizdir. 

Mәsәlәn, bildirildi ki, bundan sonra daşınmaz
әmlakın qeydiyyatı üçün әmlak idarәsinә getmәyә ehtiy-
ac olmayacaq. Artıq vәtәndaşlar bu prosedurları evdәn vә
ya ofisdәn dә hәyata keçirib әmlak çıxarışı ala bilәrlәr.
Bu yeni elektron bazanın yaradılması sayәsindә mümkün
olub: «Son illәr әmlakın qeydiyyatı birbaşa elektron
bazada aparılır. Paralel olaraq, әvvәlki illәrin qeydiyyat
mәlumatları da elektron sistemә köçürülür. Bu proses
bitәndәn sonra әmlakla bağlı bütün әmәliyyatlar
mәsafәdәn aparılacaq. Mәsәlәn, tutaq ki, vәtәndaş
Bakıda qeydiyyat ofisinә müraciәt etmәklә respublikanın
hәr hansı ucqar rayonundakı әmlak üçün çıxarış ala
bilәcәk». 

éMLAKIN QEYDİYYATI 10 İL éVVéLKİ DEYİL
Sәdr müavini deyib ki, әmlakın qeydiyyatının

sadәlәşmәsi üçün qanunvericiliyә ciddi dәyişikliklәr
edilib, qeydiyyat üçün әsas sayılan sәnәdlәrin әhatәsi
genişlәnib. 

Son 10 ildә qeydiyyat sahәsindә köklü dә yi şik lik -
lәrin baş verdiyini vurğulayan R.Cәlilov әlavә edib ki,
öl kәdә daşınmaz әmlakın kadastrı, qeydiyyatı vә
idarәedilmәsi üzrә vahid elektron mәlumat sistemi
yaradılıb vә әmlakla bağlı coğrafi vә hüquqi mәlumatlar
bir yerә cәmlәnir: «Bütün mәlumatlar bir yerә
toplandığına görә, qeydiyyat üçün müraciәtin
araşdırılması vaxtı azalacaq, qeydiyyat daha sürәtli ola-
caq. Nәticәdә artıq bu gün әmlak çıxarışlarını 1 gün
әrzindә almaq mümkündür». 

«BELé DİALOQLARIN OLMASI MÜSBéT HALDIR»
İctimai dialoqda çıxış edәn Azәrbaycan Açıq

Hökumәt Platformasının koordinatoru, Azәrbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lәrә Dövlәt
Dәstәyi Şurasının üzvü Әlimәmmәd Nuriyev bildirib ki,
dövlәt qurumlarının fәaliyyәtindә vәtәndaş cәmiyyәti
institutlarının iştirakı çox mühümdür: «Tәqdirә layiqdir
ki, Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi vәtәndaş
mәmnunluğunun tәmin edilmәsi, әlçatanlığın artırılması
üçün yeni metodlar tәtbiq edir. Komitәnin
elektronlaşmaya yer vermәsi vә әmlak xidmәtlәrinin
birbaşa olaraq vәtәndaşın ünvanına çatdırılması müsbәt
haldır. Bütün bunlar vәtәndaşlar üçün yaradılan rahat
şәraitdәn xәbәr verir. Görülәn işlәrlә  yaxından tanış ol-
maq, әtraflı informasiya almaq Qeyri Hökumәt
Tәşkilatlarını olduqca maraqlandırır».

QEYDİYYAT MÜDDéTİ AZALIB, 
PROSEDURLAR SADéLéŞİB

Tәdbirdә ӘMDK yanında Daşınmaz Әmlakın
Dövlәt Reyestri Xidmәtinin (DӘDRX) rәis müavini
Elşad Mәmmәdov «Daşınmaz әmlak üzәrindә mülkiyyәt
hüquqlarının dövlәt qeydiyyatına alınması sahәsindә qa-

nunvericiliyin tәkmillәşdirilmәsi» mövzusunda
tәqdimatla çıxış edib. Bildirib ki, әsas dәyişikliklәr qey-
diyyat müddәtinin  azaldılması, prosedurların
sadәlәşdirilmәsi, tәlәb olunan sәnәdlәrin dairәsinin
dәqiqlәşmәsi, qeydiyyat prosesinin elektronlaşması vә
şәffaflığın artması olub: «Ölkәdә ilk dәfә olaraq
mülkiyyәt üzrә çıxarışlar elektron formada verilir.
Bununla da çıxarışların alınması prosedurları tam olaraq
elektronlaşdırılıb. Belә ki, 3 prosedur 1 addımda hәyata
keçirilir. Hazırda 8 minә yaxın elektron çıxarış sahibi
var». 

Dialoq çәrçivәsindә digәr tәqdimat «Daşınmaz
әmlakın qeydiyyatında elektron xidmәtlәr, innovasiyalar
vә vәtәndaş mәmnunluğu» mövzusunda olub. 

éMLAKLA BAĞLI BÜTÜN éMéLİYYATLARI
İNTERNETLé APARMAQ OLAR 

Bildirilib ki, hazırda әmlakın qeydiyyatı ilә bağlı
demәk olar ki, bütün xidmәtlәr elektronlaşıb. Komitәnin
39 elektron xidmәtinin әksәriyyәti daşınmaz әmlakın
qeydiyyatına aiddir. Bu günәdәk Komitәnin göstәrdiyi
804 minә yaxın elektron xidmәtin dә 781 mini әmlakın
qeydiyyatına aid olub: «Bu sahәdә maraqlı yeniliklәr ki-
mi dövlәt rüsumunu vә xidmәt haqlarını öyrәnmәk üçün
Әmlakın Qeydiyyatı Kalkulyatorunu, Kadastr Kal kul ya -
torunu vә yüklülüyün internetlә öyrәnilmәsi xidmәtini
göstәrmәk olar»-deyә R.Cәlilov bildirib. 

Sәdr müavini deyib ki, ilk dәfә olaraq bu ildәn
әmlak çıxarışları elektron şәkildә dә verilir: «Nәticәdә
hәm dövlәt orqanlarının işi yüngüllәşir, hәm dә
vәtәndaşlar operativ xidmәtdәn yararlanırlar. Bu günәdәk
fiziki vә hüquqi şәxslәrә 8 minә yaxın elektron çıxarış
verilib»

VéTéNDAŞ CéMİYYéTİNİ Né MARAQLANDIRIR?
– SUALLAR Vé CAVABLAR

Tәdbir qarşılıqlı diskussiya ilә davam edib, ӘMDK-
nın tәmsilçilәri iştirakçıları maraqlandıran sualları
cavablandırıblar. Suallar әsasәn, uzun illәrdir
sәnәdlәşmәsi mümkün olmayan evlәrin taleyi, sәyyar
xidmәtlәr, әlillәrә xidmәt, dövlәt rüsumu vә xidmәt
haqları, bәlәdiyyәlәrә mәxsus torpaqların satışı vә
buradakı tikililәrin qeydiyyatı ilә bağlı olub. 

TORPAQLARIN TéYİNATI NECé DéYİŞİR? 
Әn çox toxunulan mәsәlәlәrdәn biri torpaqların

tәyinatının dәyişdirilmәsinә aid idi. Suallara cavab verәn
Rafiq Cәlilov bildirib ki, qanunvericiliyә әsasәn,
torpaqların tәyinatının dәyişdirilmәsi üçün torpağın
sәrәncamçısı olan qurum Nazirlәr Kabineti qarşısında
vәsadәt qaldırır. Nazirlәr Kabineti isә hәmin müraciәti
araşdırmaq üçün aidiyyatı dövlәt qurumlarına göndәrir.
Әgәr hәmin qurumlar öz sahәlәrinә aid müsbәt rәy
verәrlәrsә, sәnәdlәr Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
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комитядя

Komitәsinә göndәrilir. Komitә isә torpağın tәyinatının
dәyişdirilmәsi ilә bağlı sәrәncam layihәsini iqtisadi
әsaslandırma ilә birlikdә Nazirlәr Kabinetinә göndәrir.
Hәmin qurum sәrәncamı imzaladıqdan sonra torpağın
tәyinatının dәyişdirilmәsi mümkün olur. Bu zaman
kadastr vә yer quruluşu xәritәlәrindә dә müvafiq
dәyişikliklәr edilir.  

TEXNİKİ PASPORTLAR Vé BéLéDİYYéLéRİN
AYIRDIĞI TORPAQLAR

Sovet vaxtından texniki pasportu olan әmlaklara
çıxarışların verilmәsinә gәlincә, R.Cәlilov bildirib ki,
prezident İlham Әliyevin 2015-ci il 13 yanvar tarixli
fәrmanı ilә «Daşınmaz әmlakın reyestri haqqında» qa-
nunda nәzәrdә tutulmayan әlavә sәnәdlәr dә hәmin qa-
nuna әlavә edilib. Bu sәnәdlәrә әsasәn, indi hәmin
dövrdә alınan әmlaklara çıxarış almaq mümkündür:
«Texniki pasportda torpaq әks olunubsa, o torpağa biz
sәnәd veririk. Digәr texniki pasportlarla verilәn әm lak -
la ra isә hәlәlik sәnәd verilmir. Texniki qurumların ver -
diyi texniki pasportların mülkiyyәt üçün әsas hesab
olun ması ilә bağlı biz aidiyyatı üzrә müraciәt etmişik.
Ha zırda bu mәsәlәyә hökumәtdә baxılır».

Mәlumdur ki, 2007-ci ildәn etibarәn bәlәdiyyә
torpaqları yalnız hәrraclar vasitәsilә satılır. Amma o
vaxtadәk bәlәdiyyәlәr istәnilәn yerdә qәrarlar verәrәk
torpaqları ayırıblar. İndi isә vәtәndaşlar hәmin tora-
paqlara vә burada tikilmiş әmlaklara çıxarışlar ala
bilmirlәr. 

Bu mәsәlәyә münasibәt bildirәn R.Cәlilov qeyd edib
ki, bәlәdiyyәlәrin sәnәdlәrini araşdırdıqda, yәni xәritә ilә
müqayisә etdikdә bәzәn mәlum olur ki, onların
ayırdıqları sahәlәr heç bәlәdiyyә torpağı deyilmiş.

Komitә rәsmisi bildirib ki, bu mәsәlәlәrin araşdırılaraq
nizama salınması ilә bağlı konsepsiya işlәnilir vә bunun-
la bağlı yeni  qәrarlar qәbul olunacaq. 

YENİ TİKİLİLéRİN QEYDİYYATI NİYé LéNGİYİR? 
İctimai Dialoqda qaldırılan әsas mәsәlәlәrdәn biri

yeni tikilәn binalarda mәnzillәrә çıxarışların verilmәmәsi
ilә bağlı olub. Hәmin binalarda sakinlәrin sәnәdsiz
qalmasının sәbәbi binanın istismara qәbul aktının
olmaması göstәrilir. R.Cәlilov bildirib ki, bu mәsәlә
qanunvericilikdә hәllini tapmalıdır vә bu zaman  is-
tismara qәbul aktının  qeydiyyat üçün әsas
götürülmәmәsi tәklif edilib.

«TéSéRRÜFAT HESABLIYIQ – BÜTÜN İŞLéR
XİDMéT HAQQI HESABINA GÖRÜLÜR»

Müzakirәlәrdә sәslәnәn suallardan biri daşınmaz
әmlakın qeydiyyatı zamanı xidmәt haqqı vә dövlәt
rüsumlarının mәblәği ilә bağlı olub. Sәdr müavini
bildirib ki, Komitәnin qeydiyyat idarәlәri tәsәrrüfat
hesablıdır, yәni reyestr xidmәtinin yalnız aparatı
büdcәdәn maliyyәlәşir: «Digәr bütün idarәlәrimiz, o
cümlәdәn rayonlardakı şöbәlәr vә regional idarәlәr
özünümaliyyәlәşdirmә prinsipi ilә işlәyirlәr. Onlara bi-
nalar tikilmәli, tәmir olunmalı, avadanlıq, avtomobillәr,
xüsusi forma alınmalı, xidmәt mәkanı tәşkil edilmәlidir.
Bütün bu işlәr hәmin xidmәt haqlarından yığılan vәsait
hesabına  görülür». 

Sәdr müavini deyib ki, arxivlәrin elek tron laş dı rıl -
ma sı, müasir xidmәt vә innovativ tәdbirlәr üçün müasir
ava danlıqlar lazımdır: «Bunun üçün tәlәb olunan vәsaiti
büd cәdәn almırıq, yalnız xidmәt haqqlarından yığılan vә -
sa it hesabına edilir. Xidmәt haqları Tarif Şurası tә rә fin -
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dәn tәs diq olunan rәqәmlәrdir. Onlar әsaslandırılıb, maya
dә yә ri әsasında hesablanıb».

HANSI éMLAKLARIN 
QEYDİYYATINDAN İMTİNA EDİLİR  

Tәdbirdә vәtәndaş cәmiyyәti nümayәndәlәri maraq -
la nıb lar ki, daşınmaz әmlakın qeydiyyatı ilә bağlı mü ra -
ci әt lәrin hansı hissәsinә imtina verilir. Mәsәlәyә aydınlıq
gә tirәn Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin
(DӘDRX) rәisi Hikmәt Mustafayev bildirib ki, imtinalar
ümumi müraciәtlәrin çox kiçik hissәsini tәşkil edir:
«Tәh lillәr göstәrir ki, 2018-ci ilin 9 ayında edilәn mü ra -
ci әt lәrin 97,4%-i çıxarışla tәmin olunub vә 151 min nәfәr
mül kiyyәt hüququ әldә edib. Müraciәtlәrin cәmi 2,6% vә
ya 4 500-nә qanuna uyğun olaraq imtina verilib. Bu xü -
su sәn, mühafizә zolaqlarında -  Xәzәr dәnizinin, yüksәk
gәr ginlikli elektrik xәtlәrinin vә dәmiryolu xәtlәrinin mü -
ha fizә zolağında yerlәşәn torpaqlara aiddir. Bundan әla -
vә, әksәr hallarda bәlәdiyyәlәr ümumi istifadәdә olan
yer lәrin alqı-satqı yolu ilә mülkiyyәtә verilmәsi ilә bağlı
qә rar lar verirlәr. Tәbii ki, ümumi istifadә yerlәri mül kiy -
yә tә verilә bilmәz. Onlara da dövlәt qurumu olaraq imti-
nalar veririk».

QANUNSUZ SAYILAN éMLAKLARIN TALEYİNé
AYDINLIQ GéTİRİLDİ 

Müzakirәlәrdә qaldırılan әsas mәsәlәlәrdәn biri dә
Bakıәtrafı qәsәbәlәrdә qanunsuz tikili kimi sayılan
daşınmaz әmlakların taleyi olub. Tәdbirdә sәslәndirilib
ki, ölkәdә 127 qanunsuz kәnd vә qәsәbә salınıb. O
cümlәdәn, Abşeron rayonunda Masazır, Saray,
Mehdiabad qәsәbәlәrindәki pay torpaqlarında çoxsaylı
qanunsuz tikililәr var. Bu tikililәrin sәnәdlәşdirilmәsi
üçün hәmin torpaqların tәyinatı dәyişilmәlidir. 

R.Cәlilov bildirib ki, bununla bağlı xarici
mütәxәssislәrlә iş aparılıb: «Biz Dünya Bankının
Daşınmaz Әmlakın Qeydiyyatı Layihәsi çәrçivәsindә
mütәxәssislәr cәlb etmişdik vә onlar konsepsiya
işlәmişdilәr. Araşdırma zamanı hәr hansı bir әrazi
nümunә üçün götürülüb, müvafiq qurumların iştirakı ilә
tәhlil olunmuşdu. Mәsәlәn, Sәhiyyә Nazirliyi hәmin
әrazidә 1 xәstәxananın, Tәhsil Nazirliyi  1 mәktәbin
olmasını tәklif edir. Yolların sxemi tәklif olunur. Kom -
munal xidmәtlәr - qaz, su, elektrik vә s. xәtlәri xәritәnin
üs tündә çızılandan sonra kommunikasiya xәtlәrinin al tı -
na düşәn, ictimai obyektlәrin altına düşәn sahәlәrdәn kö -
çü rülmәk şәrti ilә yerdә qalanlar  müasir qәsәbә halını al -
mış şәkildә  saxlanılır. Qalan tikililәr isә sәnәdlәşmәlidir.
Konsepsiya belә idi. Amma bunun yenidәn müzakirә
olunmasına ehtiyac var». 

éLİLLéRé BİRBAŞA EVLéRİNDé XİDMéT
GÖSTéRİLİR

Görüşdә daşınmaz әmlakın qeydiyyatında sәyyar

xidmәtlәrin genişlәndirilmәsi dә diqqәt mәrkәzindә olub.
R.Cәlilov bildirib ki, son vaxtlar ӘMDK sәyyar xid -
mәt lә rin dairәsini genişlәndirib: «Artıq tarlalarda, is-
tehsal sa hә lәrindә, elәcә dә, ucqar dağ kәndlәrindә
vәtәndaşlara xid mәtlәr göstәrilir. Әlillәrә isә qeydiyyat
xidmәtlәri bir ba şa evlәrindә verilir». 2 ay әvvәl Komitә
yeni olaraq «Әm lakını qeydiyyata al, mülkiyyәtinә
sahib ol» kam pa ni ya sına başlayıb. R.Cәlilovun
sözlәrinә görә, vә tәn daş lar 193 çağrı mәrkәzinә
müraciәt etmәklә sәyyar xid mәt lәr dәn yararlana
bilәrlәr. 

«KÜÇéLéRé AD VERİLMéSİNİ GÖZLéMéYİB,
NÖMRé VERİRİK» 

Ünvanlarla bağlı әsas problemlәrdәn biri isә kü çә lә -
rә ad verilmәsi ilә bağlıdır. Bu barәdә suallara cavab ve -
rәn R.Cәlilov deyib ki, küçәlәrә ad verilmәsi yerli icra
ha ki miyyәtlәrinin sәlahiyyәtinә aiddir. İndiyә qәdәr adı
olan bütün küçәlәrdә ünvanlar verilib, әsas çәtinlik adsız
küçәlәrlә bağlıdır: «Biz dәfәlәrlә icra hakimiyyәtlәrinә
müraciәt etmişik ki, küçәlәrә ünvanlar verilsin. Mәhz
buna görә ünvanların verilmәsi lәngiyir. Bu yaxınlarda
be lә qәrara gәlmişik ki, ad vermәni gözlәmәyәk. Kü çә lә -
rә nömrә qoymaqla ünvanvermә işini davam etdirәk. Ün -
van lar verildikdәn sonra digәr mәsәlә ünvanların istehsal
olu nub küçәlәrә vurulmasıdır. Maliyyә ayrıldıqca bu sa -
hә dә dә işlәr görülür. Amma ünvan reyestri mükәmmәl
sis temdir, artıq AzNav naviqasiya sistemindәn 400 min
nә fәrә yaxın istifadә edәn var. Bu reyestrә digәr dövlәt
qu rumları da qoşulub».

«BELé GÖRÜŞLéR DAVAM ETMéLİDİR, 
ÇOX FAYDALIDIR»

Vәtәndaş cәmiyyәti tәmsilçilәri xarici vәtәndaşların
Azәr baycanda әmlak sahibi olması imkanlarına da toxu -
nublar. Bildirilib ki, bununla bağlı yalnız bir mәh du diy -
yәt var: «Әcnәbilәr Azәrbaycanda torpağı xüsusi mül kiy -
yә tә ala bilmәz, yalnız icarә qaydasında istifadә edә bilәr.
Qa lan әmlakların alınmasında heç bir mәhdudiyyәt yox-
dur». 

Görüşdә daşınmaz әmlakların qeydiyyatı ilә bağlı
digәr mәsәlәlәr, elәcә dә tәkliflәr sәslәndirilib. Komitә
rәsmilәri bunların araşdırılacağını bildiriblәr. 

Ümumilikdә әmlakın qeydiyyatı ilә bağlı ictimai di-
aloq olduqca maraqlı vә mәhsuldar olub. Azәrbaycan
Açıq Hökumәt Platformasının koordinatoru Әlimәmmәd
Nuriyev bildirib ki, müzakirәdә iştirak edәn tәrәflәr fay -
da lı mәlumatlar alıb, әmәkdaşlıq istiqamәtlәri mü әy yәn -
lәşib: «Belә açıq müzakirәlәrin aparılması, xüsusilә döv -
lәt qurumlarının vәtәndaş cәmiyyәtinә açıqlığı, ümumi iş
üçün әmәkdaşlığa hazır olması olduqca müsbәt haldır vә
bu na görә, Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin apar -
dığı işlәr tәqdirәlayiqdir». Tәdbirdә belә müzakirәlәrin
da vamlı olması vә mütәmadi görüşlәrin keçirilmәsi qә ra -
ra alınıb. 



Bakının «Sovetski» kimi tanınan әrazisindә söküntü
iş lәri başa çatdıqdan sonra 2016-cı ilin avqustundan burada
ye ni yollar çәkilmәsi, yaşıllaşdırma vә abadlıq işlәrinin apa -
rıl ması layihәsi çәrçivәsindә bir çox işlәr görülür. Hazırda
26 hektar әrazidә yolların salınması vә abadlıq işlәri aparılır.

Azәrbaycan Avtomobil Yolları Dövlәt Agent li yin dәn
bil dirilib ki, uzunluğu 7 kilometrdәn çox olan Nә ri man Nә -
ri manov, Abdulla Şaiq, Balababa Mәcidov, Mir zә ağa Әli -
yev vә Füzuli küçәlәrinin yenidәn qurulması ötәn il tam
ola raq yekunlaşdırılıb.

Bakı şәhәrinin yol infrastrukturunun yax şı laş dı rıl ma sı,
әha linin vә avtonәqliyyat vasitәlәrinin rahat hә rә kә ti nin tә -
min edilmәsi istiqamәtindә mühüm işlәr gö rü lür: «Hәlә öt әn
әsr әrzindә ölkә paytaxtının inkişafı ilә bağ lı hazırlanmış şә -
hәrsalma sәnәdlәrinә uyğun olaraq, Fü zu li küçәsini ge niş -
lәn dirmәklә Nәrimanov prospekti ilә birlәşdirәcәk yeni
pros pektin salınması vә hәmin pros pekt boyunca yaşıllıq
zo laq larının yaradılması nә zәr dә tutulmuşdu».

Hazırda layihә üzrә 23 hektar sahәdә yaşıllaşdırma vә

abadlıq işlәri aparılır: «Bu çәrçivәdә Tәzәpir mәscidi komp -
leksinin qarşısında 12,9 min kv.m sahәdә 347 yerlik yeraltı
avtomobil dayanacağı tikilib vә hazırda son ta mam lanma
işlәri aparılır. Sözügedәn avtodayanacağın üzә rindә parkın
salınması üzrә işlәr isә 90% yerinә yetirilib».

Agentliyin sözçüsü әlavә edib ki, Akademik Milli Dram
Teatrının qarşısındakı parkın yenidәn qurulması iş lә ri isә 70%
yerinә yetirilib: «Füzuli, Mirzәağa Әliyev vә Ab dul la Şaiq
küçәlәri üzә  rindәn piyada korpülәrinin tikintisi iş lә ri 90% başa
ça tıb. M.Әliyev vә A.Şaiq küçәlәri arasında olan sahәdә par kın
ti kin tisi üzrә torpaq işlәri 90%, bitki ör tü yü – 70%, suvarma
sis temi – 70%, drenaj işlәri – 95%, elektrik işlәri 55% ye ri nә
yetirilib. Hәmçinin parkda әrazi bo yunca 670 әdәd ağac әkilib.
Hazırda parkın ot ör tü yü nün salınması işlәri aparılır».

«N.Nәrimanov prospekti ilә A.Şaiq küçәsinin ara sın da
olan sahәdә idman meydançalarının, hәmçinin pros pektdә
yeraltı piyada keçidinin tikintisi üçün hazırlıq iş lәri aparılır:
«Layihәnin tam olaraq 2019-cu ildә ye kun laş dırılması
nәzәrdә tutulub».

«Sovetski»d" işl"r g"l"n il bit"c"k 
AÇIQLAMA

Dövl"t "halid"n böyük
h"cmd" torpaq alacaq -
SéRéNCAM

Azәrbaycan hökumәti ölkәdә ilk azad iqtisadi zo -
nanın yaradılması üçün torpaq sahiblәrindәn torpaq almağı
planlaşdırır.

Bu prezident İlham Әliyevin sentyabrın 17-dә
imzaladığı «Әlәt azad iqtisadi zonasının inkişafı ilә
әlaqәdar әlavә tәdbirlәr haqqında» sәrәncamda nәzәrdә tu-
tulur. 

Sәrәncama әsasәn, Azad zonanın inkişafının tәmin
edilmәsi üçün İşçi qrup yaradılıb. Bu qrup 10 ay әrzindә
zonanın inkişaf konsepsiyası vә onun reallaşması planını
hazırlamalıdır. Bundan başqa, zonanın yaradılacağı
әrazinin sәrhәdlәri, ona daxil olan әrazilәr müәyyәn
edilәcәk. Eyni zamanda işçi qrup hәmin әrazidәki torpaq
sahiblәrinin vә torpaq istifadәçilәrinin siyahısını da
hazırlamalıdır.

İndiy"d"k ipoteka 
krediti alanların sayı
açıqlandı

İpoteka vә Kredit Zәmanәt Fondunun xәtti ilә verilәn
ipoteka kreditlәrinin sayı vә mәblәği açıqlanıb.

Fonddan verilәn mәlumata görә, indiyәdәk 24 min
250 ipoteka krediti verilib. Fondun vәsaitlәri hesabına
verilmiş ipoteka kreditlәri üzrә mәblәğ 1 milyard 147 mil -
yon 300 min manatdan çoxdur.

«Sovetski»d" işl"r g"l"n il bit"c"k 
AÇIQLAMA
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Azәrbaycanda taxta evlәrin istehsalı ilә bağlı yenicә
fәaliyyәtә başlayan  “Birlik-3A» MMC hәm biznes sek-
torundan, hәm dә fәrdi şәxslәrdәn sifarişlәri qәbul
etmәyә başlayıb. Şirkәtin sahibi Әziz Bәdirov bildirib ki,
hazırda Azәrbaycanda taxta evlәri hәm yaşamaq, hәm
bağ evi, hәm dә turizm obyekti üçün sifariş edilir.

Sahibkarın sözlәrinә görә, taxtadan olsa da, bu evlәr
daş evlәrdәn dә  keyfiyyәtli vә dözümlüdürlәr. Bunlar
qәtiyyәn çürümür, hәtta daş evlәrә 50 il istifadә müddәti
müәyyәn edilsә dә, ağac evlәr üçün bu müddәt 100 ildir.
Mәsәlәn, Rusiyada 200-300 il bundan әvvәl qurulmuş
taxta evlәr qalır vә istifadә edilir.

İş adamının sözlәrinә görә, üstәlik, indi çoxsaylı
texnoloji yeniliklәr dә var ki, onların vasitәsilә taxta
evlәrin istifadә müddәtini uzatmaq, onları kәnar
tәsirlәrdәn qorumaq olar: «Hazırda bәzi mәhlullar var ki,
onlar vasitәsilә bu evlәri yanğından, qurdlardan vә
çürümәkdәn tam qorumaq olur».

Taxta evlәrin sahәsi edilәn sifmrişdәn asılıdır vә әn
kiçik ölçülәrdә dә ola bilәr. Belә ki, әn kiçik evin sahәsi
15 kvadratmetrdәn başlayır. Qiymәti isә layihәdәn,
arakәsmәlәrin sayından, evin sahәsindәn, istifadә edilәn
taxtanın diametrindәn, mәrtәbәdәn vә sair mәsәlәlәrdәn
asılıdır: «Evlәrin 1 kvadratmetrinin qiymәti göstәrilәn
mәsәlәlәrdәn asılı olaraq dәyişir vә әn ucuzu 400 manat-
dan başlayır, sonra is 700 manat vә daha yüksәk ola
bilәr». Onların tikintisi üçün icazә mәsәlәlәri isә adi
evlәrdәki kimi hәll edilir.

Turizm kotteclәri üçün ölçülәri 5,5 metr olan
ikimәrtәbәli kotteclәrin qurulması isә tәqribәn 25 min
manata başa gәlәr.

Әvvәllәr Azәrbaycan, sonra isә Rusiyada bizneslә
mәşğul olan iş adamı bildirir ki, şirkәt ayda sahәsi 100
kvadratmetr olan 5 ev qura bilәr: «Artıq 4-5 real
sifarişimiz var, ondan әlavә çoxsaylı müraciәtlәr vә
danışıqlarımız var. Sifarişlәr hәm biznes, hәm dә fәrdi
şәxslәrdәn daxil olur».

Әziz Bәdirovun sözlәrinә görә, müracәtlәr hәm
Bakıdan, hәm dә Bakı әtrafı zonalardan vә rayonlardan
daxil olur. Bura Quba, Masallı, Lәnkәran vә başqa ra -
yonlar aiddir: «Biz burada tәkcә taxta ev deyil, söhbәt
yerlәri, skamyalar, taxta bağ mebellәri, rus hamamları vә
sair dә istehsal edә bilәrik».

Oktyabrın 23-26-da Bakıda Bakı Ekspo Mәr kә zin -
dә «Xәzәr İnşaat Hәftәsi» keçirilib. Regionda iş ti rak çı la -
rın sayına görә qeyri-neft sektorunun әn böyük sәrgi tәd -
bi ri sayılan  - «Xәzәr İnşaat Hәftәsi» çәrçivәsindә Azәr -
bay can Beynәlxalq İnşaat sәrgisi  «BakuBuild Azer ba -
ijan», elәcә dә, beynәlxalq mebel vә interyer, istilik, ha -
va landırma vә santexnika, mühafizә vә tәhlükәsizlik sәr -
gi lәri baş tutub. 

«Iteca Caspian» vә onun tәrәfdaşı Böyük Bri ta ni ya -
nın «ITE Group» şirkәti tәrәfindәn tәşkil edilәn «Xәzәr
İnşaat Hәftәsi»ndә ümumilikdә 22 ölkәdәn 301 şirkәt
iştirak edib.

İnşaat sәrgisindә Azәrbaycan, ABŞ, Danimarka,
Fin landiya, Kanada, Çin, Rusiya, Sloveniya, Türkiyә,
Uk rayna, Yunanıstan vә digәr ölkәlәri tәmsil edәn şir kәt -
lәr yer alıb. Dörd ölkәnin milli stendi qurulub, bunlar –

Almaniya, Polşa, Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәri vә İtaliyadır.
Sәrgi iştirakçılarının 40%-i yerli şirkәtlәr olub, onlar

öz mәhsullarını «Made in Azerbaijan» brendi altında
tәqdim ediblәr. 

«Xәzәr İnşaat Hәftәsi» bir sıra ixtisaslaşmış semi-
narlar, peşәkar görüş vә müzakirәlәr, o cümlәdәn yeni
texnologiyaların vә inşaat ustalığının tәqdimatı da keçi -
rilib. Sәrgi çәrçivәsindә iş adamları vә şirkәtlәr arasında
«V2V» formatlı görüşlәr dә keçirilib. Bu il belә işgüzar
görüşlәrdә 60-dan çox şirkәt iştirak edib. 

«BakuBuild Azerbaijan» vә «Aquatherm Baku»
Sәrgilәri çәrçivәsindә (ilk dәfә olaraq) tәşkilatçılar
sәrgidә tәqdim edilәn material vә mәhsulların sınanması
üçün «Sınaq otağı» adlı xüsusi zona yaradıb vә
ziyarәtçilәr burada mәhsulların imkan vә keyfiyyәtlәrini
şәxsәn yoxlaya biliblәr. 

«Bizim evl"rin kvadratı 400 manatdan başlayır» 
İŞ ADAMI

Bakıda tikinti s"rgisi keçirilib 
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Bu qәrar «Daşınmaz әmlakın dövlәt reyestri
haqqında» qanuna bu ilin fevralın 13-dә edilәn
dәyişikliklәr vә hәmin qanunla bağlı dövlәt başçısının
fevralın 20-dә imzaladığı fәrmanı icra etmәk mәqsәdi ilә
qәbul edilib. Baş nazir Novruz Mәmmәdovun imzaladığı
qәrarda bәlәdiyyәlәrin әmlakla bağlı mәlumat almalı
olduğu hallar, mәlumatın verilmәsi, ödәnişin mәblәği vә
ödәniş edilmәsi prosesi әksini tapıb. Qәrara әsasәn,
bәlәdiyyәlәrin aldığı hәr bir әmlak mәlumatına görә,
Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestrinә 1 manat ödәniş
edilәcәk. 

QAYDADA DEYILIR:  
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin

2018-ci il 26 sentyabr tarixli 417 nömrәli qәrarı ilә tәsdiq
edilmişdir. 

Bәlәdiyyәlәrin yazılı vә ya elektron sorğuları әsa -
sın da daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrinin mә lu mat la rı -
nın verilmәsi qaydası vә bununla bağlı ödәnişin miqdarı

1. ÜMUMI MÜDDéA
1.1. Bәlәdiyyәlәrin yazılı vә ya elektron sorğuları

әsa sında daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrinin mә lu mat la -
rı nın verilmәsi qaydası vә bununla bağlı ödәnişin miq da -
rı (bundan sonra – Qayda) “Daşınmaz әmlakın dövlәt re -
yestri haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun
5.1-1-ci maddәsinin ikinci cümlәsinә uyğun olaraq, bә lә -
diy yә lәrin yazılı vә ya elektron sorğuları әsasında da şın -
maz әmlakın dövlәt reyestrinin mәlumatlarının verilmәsi

B"l"diyy"l"r" "mlak m"lumatlarının 
verilm"sind" YENİ QAYDA 

Nazirl"r Kabineti «B"l"diyy"l"rin yazılı v" ya elektron
sorğuları "sasında daşınmaz "mlakın dövl"t reyestrinin
m"lumatlarının verilm"si qaydası v" bununla bağlı öd"nişin
miqdarı»nın t"sdiq edilm"si bar"d" q"rar q"bul edib.



№92 ’2018 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     17

qay dasını vә bununla bağlı ödәnişin miqdarını müәyyәn
edir. 

2. SORĞU éSASINDA DAŞINMAZ éMLAKIN
DÖVLéT REYESTRİNİN MéLUMATLARININ
VERİLMéSİ 

2.1. Bәlәdiyyәlәrin yazılı vә ya elektron sorğuları
әsa sında daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrindәn aşağıdakı
hal larda mәlumatlar verilir:

2.1.1. Azәrbaycan Respublikasının 2002-ci il 15
mart tarixli 274-IIQ saylı Qanunu ilә tәsdiq edilmiş “Bә -
lә diyyә torpaqlarının ayrılmasına dair sәnәdlәrin ha zır -
lan ması vә razılaşdırılması qaydaları haqqında Әsas na -
mә”nin 23-cü maddәsinә uyğun olaraq, bәlәdiyyә tә rә -
fin dәn torpaq sahәsinin mülkiyyәtә ayrılması ilә әlaqәdar
hә min torpağın qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi mәqsәdi
ilә notariat qaydasında tәsdiq edilmiş alqı-satqı mü qa vi -
lә lә rindә göstәrilmiş qiymәtlәr barәdә;

2.1.2. fiziki şәxslәrin torpaq vә әmlak vergisinin
hesablanması vә tutulması mәqsәdi ilә bәlәdiyyә әra zi -
sin dә yerlәşәn daşınmaz әmlak üzәrindә mülkiyyәt hü -
quq ları qeydiyyata alınmış fiziki şәxslәr, onların binanın
sahәsindәki payları, mülkiyyәtdә olan tikililәrin vә ya
onların hissәlәrinin ölçülәri vә ünvanı, hәmçinin onların
mülkiyyәtindә vә istifadәsindә olan torpaq sahәlәrinin
ölçülәri, ünvanı vә kateqoriyası barәdә;

2.1.3. Qanunda nәzәrdә tutulmuş sәlahiyyәtlәrin ye ri -
nә yetirilmәsi ilә bağlı “Daşınmaz әmlakın dövlәt re yestri
haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 5.1-1-ci
maddәsinә uyğun olaraq әsaslandırılmış sorğular әsa sında
dövlәt reyestrindә saxlanılan digәr mәlumatlar ba rәdә. 

2.2. Bәlәdiyyә tәrәfindәn tәqdim olunmuş әsas lan -
dı rıl mış yazılı vә ya elektron sorğular Azәrbaycan Res -
pub li kasının Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi yanında
Da şınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin müvafiq
әra zi idarәsi (bundan sonra - әrazi idarәsi) tәrәfindәn ca -
vab lan dırılmaqla dövlәt reyestrindәn elektron qaydada,
bu mümkün olmadıqda isә yazılı mәlumatın verilmәsi tә -
min edilir.

2.3. Bu Qaydanın 2.1.1-ci yarımbәndindә göstәrilәn
mә lumatlar bәlәdiyyәnin sorğusu әsasında 3 (üç) gün
müd dәtindә, 2.1.2-ci yarımbәndindә göstәrilәn mә lu mat -
lar bәlәdiyyә әrazisindә yerlәşәn bütün daşınmaz әmlakı
әha tә etmәklә bәlәdiyyәnin sorğusu әsasında dövri ola -
raq hәr il әn geci 1 iyun tarixinәdәk, onların tәrkibindә
baş vermiş dәyişikliklәr, hәmçinin bu Qaydanın 2.1.3-cü
ya rımbәndindә göstәrilәn mәlumatlar isә 7 (yeddi) gün
müd dәtindә verilir.

2.4. Hüquq sahibinin yazılı vә ya elektron sor ğu su -
na әsasәn ona mәxsus olan daşınmaz әmlak haqqında
әra zi idarәsi tәrәfindәn bәlәdiyyәyә verilmiş arayışlar ba -

rә dә yazılı vә ya elektron bildiriş, sorğunun verildiyi gün
iş vaxtı әrzindә hüquq sahibinә göndәrilir.         

3. MéLUMATIN VERİLMéSİ MÜQABİLİNDé
ÖDéNİŞİN MİQDARI 

3.1.  Fiziki şәxslәrin әmlak vә torpaq vergisinin
hesablanması vә tutulması mәqsәdi ilә dövri olaraq sorğu
әsasında hәr il әn geci 1 iyul tarixinәdәk tәqdim olunan
daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrinin mәlumatlarının әldә
edilmәsi üçün bәlәdiyyә tәrәfindәn haqqında mәlumat
әldә edilәn hәr bir әmlaka vә ya torpaq sahәsinә
münasibәtdә 1 (bir) manat xidmәt haqqı ödәnilmәlidir.

3.2. Bu Qaydanın 2.1.1-ci vә 2.1.3-cü yarım bәnd lә -
rin dә qeyd edilәn mәlumatların әldә edilmәsi üçün bә lә -
diy yә tәrәfindәn haqqında mәlumat әldә edilәn hәr bir
әm laka vә ya torpaq sahәsinә münasibәtdә 1 (bir) manat
xid mәt haqqı ödәnilmәlidir.

3.3. Bәlәdiyyәlәrin sorğusu әsasında daşınmaz
әmlakın dövlәt reyestrindәn verilәn mәlumatlara görә bu
Qayda ilә müәyyәn edilәn xidmәt haqqından başqa, hәr
hansı digәr ödәnişlәr tәlәb oluna bilmәz. 

4. MéLUMATIN VERİLMéSİ MÜQABİLİNDé
ÖDéNİŞİN HéYATA KEÇİRİLMéSİ PROSEDURU 

4.1. Dövlәt reyestrindәn mәlumatın әldә edilmәsi
üçün nәzәrdә tutulan xidmәt haqqının ödәnişi elektron
ödәmә sistemlәri, o cümlәdәn internet vasitәsilә,
hәmçinin köçürmә yolu ilә hәyata keçirilir. Xidmәt
haqqının ödәnilmәli olduğu әrazi idarәsinin hesabı
barәdә mәlumat qeydiyyat orqanının rәsmi internet
saytında yerlәşdirilir.

4.2. Dövlәt reyestrindәn mәlumatın әldә edilmәsi
üçün yazılı qaydada sorğu verilәrkәn, sorğuya xidmәt
haqqının әrazi idarәsinin hesabına ödәnildiyini tәsdiq
edәn sәnәd әlavә olunur. Xidmәt haqqı elektron ödәmә
sistemlәri, hәmçinin internet vasitәsilә ödәnildikdә, mü-
vafiq ödәmә sistemindәn çıxarış, köçürmә yolu ilә
ödәnildikdә, ödәnişin icrasını tәsdiqlәyәn bank vә ya
poçt sәnәdi verilir.

4.3. Dövlәt reyestrindәn mәlumatın әldә edilmәsi
üçün elektron qaydada sorğu verilәrkәn, xidmәt haqqı
bәlәdiyyә tәrәfindәn real vaxt rejimindә elektron forma-
da әrazi idarәsinin hesabına ödәnilir. Bu zaman xidmәt
haqqının elektron qaydada ödәnilmәsi imkanı әrazi
idarәsi tәrәfindәn sistem vasitәsilә tәmin edilir. 

Qeyd. Bu Qaydada dәyişikliklәr Azәrbaycan
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli
772 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “İcra hakimiyyәti
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması vә
qәbul edilmәsi qaydası haqqında Әsasnamә”nin 2.6-1-ci
bәndinә uyğun edilә bilәr.



«Þäkidä torpaqlara maraq vä
qeydiyyat käskin artýb»

Ölk" başçısının daşınmaz "mlakın qeydiyyatı il" bağlı ardıcıl imzaladığı s"n"dl"r v" yerl"rd"
torpaqların elektron kadastrının hazırlanması regionlarda bu sah"d" işl"ri xeyli sad"l"şdirib.
Artıq mükiyy"t hüququ ver"n b"zi s"n"dl"r d" hüquqi status qazanıb. V"t"ndaşlar dövl"t
rüsumunu öd"m"kl" öz "mlaklarını rahat formada qeydiyyata  ala bilirl"r. 
Daşınmaz émlakın Dövl"t Reyestri Xidm"tinin (DéDRX) 12 saylı Ş"ki érazi İdar"sind" d"
"mlakın qeydiyyatı xeyli artıb. 
İdar"nin "hat" etdiyi "razil"rd" "mlakın qeydiyyatı v" qeydiyyat prosesi il"  bağlı «Daşınmaz
émlak»ın suallarına 12 saylı Ş"ki érazi İdar"sinin r"isi Eld"niz Hacıyev cavab verib: 
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- Eld"niz mü"llim, érazi İdar"sin" daxil olan
rayonlarda indiy"d"k n" q"d"r "mlak qey-
diyyata alınıb? 

- 2018-ci ilin oktyabrın 15-dәk Şәki vә Qax ra yon -
la rı üzrә ümumilikdә 6 108 әmlak üzәrindә mül kiy yәt çi -
lә rin hüquqları dövlәt reyestrindә qeydiyyata alınıb. Bu -
nun 4 422-si Şәkinin, 1 686-sı isә Qaxın payına düşür.

- Qeydiyyatın hansı hiss"si ilkin v" t"krar qey -
diy yatın payına düşür? 

- Qeydiyyata alınan әmlakların 2 055 әdәdi ilkin
qey diyyata, 4053 әdәdi tәkrar qeydiyyata aiddir. Şәki ra -
yo nu üzrә ilkin qeydiyyatın sayı 1504 әdәd, tәkrar qey -
diy yatın sayı isә 2 918 әdәd olub. Qax rayonu üzrә ilkin
qey diyyatın sayı 551 әdәd, tәkrar qeydiyyatın sayı 1 135
әdәd dir.

- én çox ilkin qeydiyyat hansı rayondadır v"
bunun s"b"bi n"dir? 

- Әrazi üzrә aparılan ilkin qeydiyyatın sayı Şәkidә
da ha çoxdur. Bu, әsasәn, rayonların әrazisinin ölçüsünә
görә fәrqlәnir. Şәki rayonunun әrazisinin Qax rayonuna
nisbәtәn böyük olması ilә әlaqәdar olaraq bu rayonda
aparılan qeydiyyatların sayı çoxluq tәşkil edir.

- Bu "razid" "n çox hansı "mlaklara maraq var
v" sizc" bunun s"b"bi n"dir? 

- Regionda, әsasәn, kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı әkin
tor paqlarına vә kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı çoxillik әkmә
tor paqlarına  maraq daha çoxdur. Bu isә son zamanlar
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı ilә bağlı ayrı-ayrı sa hib kar la -
rın torpaq sahәlәrindә kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının be -
cә ril mәsi vә meyvә bağlarının salınması ilә әlaqәdardır.

- Qeydiyyat zamanı "n çox hansı probleml"r or-
taya çıxır v" bu probleml"r nec" h"ll olunur? 

- Qeydiyyat zamanı, әsasәn, mülkiyyәtçilәr arasında
olan sәrhәd mübahisәlәri vә islahat aparılan zaman “tor -
pa ğın mülkiyyәtә verilmәsinә dair şәhadәtnamә” vә “tor -
pa ğa mülkiyyәt hüququna dair dövlәt akt”ı ilә vә tәn daş -
la rın mülkiyyәtinә verilmiş torpaq sahәlәrinin faktiki is ti -
fa dә vәziyyәtinә uyğun olmaması müәyyәn problemlәr
ya ra dır.

- Qeydiyyatdan imtina edilm"si il" bağlı r"yl"r
verilirmi? Bel" r"yl"r ümumi müracit"l"rin neç"
faizini t"şkil edir?

- Mülkiyyәt hüquqlarının qeydiyyatı ilә bağlı vә tәn -
daş ların müraciәtlәrinә verilәn imtinalar ümumi mü ra ci -
әt lә rin 1%-ni tәşkil edir.

- Bu imtinaların "sas s"b"bi  n"dir?

- İmtinaların әsas sәbәbi daşınmaz әmlakların kom-
munikasiya xәttlәrinin mühafizә zonasında inşa edilmәsi
vә kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaq sahәlәrindә inşa edi -
lәn әmlakların qeydiyyata alınması ilә bağlıdır.

- T"krar qeydiyyatda v"ziyy"t nec"dir? Artımın
s"b"bi n"dir?

- 2018-ci ilin oktyabrına qәdәr  12 saylı Әrazi İda rә -
si üzrә tәkrar qeydiyyata alınan әmlakların sayı 4 053
әdәd dir. Şәki rayonu üzrә tәkrar qeydiyyatın sayı 2 918
әdәd, ilkin qeydiyyatın sayı 1 135 әdәddir. Bu göstәrici
öt әn illә müqayisәdә Әrazi İdarәsi üzrә 31%, Şәki ray-
onu üzrә 40% vә Qax rayonu üzrә isә 12% artıb. Tәkrar
qey diyyatın artması daşınmaz әmlak bazarının bu әra zi -
dә daha aktiv olması ilә bağlıdır.

- én çox hansı t"krar "m"liyyatlar aparılır? Bu-
rada aktivliyin s"b"bi n"dir? 

- Aparılan tәkrar qeydiyyatlar, әsasәn, kәnd tә sәr rü -
fa tı tәyinatlı torpaq sahәlәrinin alqı-satqısı vә vәrәsәlik
yo lu ilә әldә edilmiş әmlakların qeydiyyatı ilә bağlıdır.
Bu nun sәbәbi isә kәnd tәsәrrüfatına marağın artması ilә
әlaqәlidir.

- érazi idar"sin" daxil olan rayonlarda hansı
"m"liyyatlar daha aktualdır?

- Әrazi İdarәsinә daxil olan rayonlarda, әsasәn, ilkin
qey diyyat vә alqı-satqı nәticәsindә әldә edilmiş әm lak la -
rın qeydiyyatı daha çoxdur.

- Qeydiyyatın olmaması "mlak sahibl"ri üçün
hansı probleml"ri yaradır? 

- Hәr hansı bir әmlakın dövlәt reyestrindәn çıxarışı
yoxdursa, bu o demәkdir ki, hәmin әmlakın sahibi onun
üzәrindә sәrәncam vermәk hüququna malik deyil. Bu da
dövlәt tәrәfindәn mülkiyyәt hüququnun qorunmasını
tәmin etmәyә, vәtәndaşın mülkiyyәt hüququnu  müdafiә
etmәyә  imkan vermir. Vә ya qeydiyyata alınmayan
әmlak başqa şәxs tәrәfindәn zәbt olunursa, bu mәhkәmә
predmeti olur. Lakin mәhkәmәlәr belә işlәrә baxa
bilmirlәr. Onlar da qeydiyyat tәlәb edirlәr. Mübahisәli
әmlaklar isә qeydiyyata alınmır. Bundan әlavә, vәtәndaş
әmlakı ipoteka üçün girov qoya, alqı-satqı edә bilmir.
Qeydiyyatsız әmlak üzәrindә hәr hansı әmәliyyat apar -
maq mümkün olmur. Bәzәn vәtәndaşlar yanlış olaraq
әkin zamanı başqasının sahәsinә daxil olaraq orada әkin-
bi çin aparır. Sonra biz ona sәnәd verәrkәn ancaq öz tor -
pağını rәsmilәşdiririk. Bu zaman narazılıq yaranır. Vә -
tәn daş iddia edir ki, mәn o torpağı yararlı hala salmışam,
mün bitlәşmә işlәri aparmışam, artıq biz ona heç nә edә
bil mirirk. Çünki sәnәdlә hәmin torpaq başqa vәtәndaşa
mәx susdur. Ancaq әvvәlcәdәn qeydiyyata alanda vә tәn -
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мцсащибя

daş öz torpağının sәrhәdlәrini tanıyır vә әlindә dövlәt re -
yes trindәn çıxarış vә plan-ölçü olduqdan sonra öz mül -
kiyyәtindә olan torpaq sahәsindә münbitlәşmә işi aparır. 

- Bir neç" il "vv"l Ş"kid" torpaqların elektron
kadastrı layih"si h"yata keçirildi v" buradakı
bütün torpaqların s"rh"dl"ri m"lum oldu. Bu
layih" Ş"kid" torpaq v" dig"r "mlakların
qeydiyyatına nec" t"sir etdi? Qeydiyyat prosesi
asanlaşdımı?

- Şәki rayonu üzrә bütün әmlaklar mülkiyyәtçilәrin
fak tiki istifadә vәziyyәtinә görә KFW Bankı tә rә fin dәn
maliyyәlәşdirilәn Kadastr vә Daşınmaz Әmlakın Qey -
diyyatı Layihәsi әsasında elektronlaşdırılıb. Bu la yi hә
qeydiyyat prosesini asanlaşdırıb. Belә ki, artıq mül kiy -
yәtçilәr mülkiyyәtlәrindә olan әmlakların konkret sәr -
hәd lәrini tanıyırlar vә mübahisә halları baş vermir.

- Kiçik torpaq sah"l"ri h"rhansı sah"d" istifad"
üçün o q"d"r d" "lverişli deyil. Onların
birl"şdirilm"si halları baş verirmi? 

- Bәli, doğrudur. Şәki regionunda da kiçik to rpa q la rın
birlәşmәsi halları mövcuddur. Birlәşmә yolu ilә әldә edi lәn
әmlaklar tәkrar qeydiyyat hesab olunur vә vahid sta -
tistikada birlәşir. Onları ayırmaq üçün ayrıca bir böl mә
mövcud deyildir. Ona görә onların  sayını deyә bil mә -
yәcәm. Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı üçün әgәr o torpaqlar
birlәşirsә mülkiyyәtçilәrin notarial qaydada alqı-sat qısından
sonra yaranır. Bununla da mülkiyyәtçi hәm sәr hәd olan
torpaqları satın alaraq birlәşmәyә nail olur. Ar dınca İda rәdә

qeydiyyat aparılır. Bu sahәdә heç bir problem yox dur.  

- Sizin fikrinizc", Ş"ki érazi  İdar"sin" daxil olan
"razil"rd" "mlakların neç" faizi s"n"dl"şdirilib?
Sizc", bütün "mlakların s"n"dl"şm"si n" vaxt
tam başa çata bil"r? 

- Bu әrazidә әmlakların tәxminәn 30%-i  qeydiyya-
ta alınıb. Bu, elә dә az göstәrici deyil. Çünki, Şәki ra -
yonunun әrazisindә 1 şәhәr, 2 qәsәbә, 64 kәnd var vә bu-
rada 44 bәlәdiyyә fәaliyyәt göstәrir. Әhalinin sayı rayon
üzrә 200 min nәfәrә yaxındır. Burada xüsusi bir mәqam
var ki, tәkcә şәhәr әhalisinin sayı 80 min nәfәrdir. Ancaq
digәr әrazilәrә nisbәtәn şәhәrdә әhali daha çoxdur. Әhali
çox olduqca tәbii ki, onların әmlaklarının sayı da artır. 

Qaxda isә 1 şәhәr, 58 kәnd vardır. Burada 20
bәlәdiyyә fәaliyyәt göstәrir. Rayonun 55 min nәfәr
әhalisi var. Dәqiq demәk mümkün deyil ki, bütün
әmlakların qeydiyyatı nә vaxtadәk tam başa çata bilәr.
Amma qeyd etmәk lazımdır ki, әmlakların qeydiyyatı ilә
bağlı ölkә başçısının fәrman vә sәrәncamları var. Elәcә
dә, komitә rәhbәrliyinin xüsusi göstәrişlәri var, ona görә
dә qeydiyyat indi çox asandır. Yerlәrdә hәtta kәnd icra
nümayәndәliyinin arayışı әsasında әmlakın qeydiyyatını
aparmaq mümkündür. Eyni zamanda keçmiş sovxoz vә
kolxozların qәrarı ilә ayrılan torpaqların sәnәdlәri dә
hüquq müәyyәnedici sәnәd sayılır. Әvvәllәr vәtәndaşlar
әllәrindә olan sәnәdlәrlә mülkiyyәt hüququ әldә edә
bilmirdilәr. Ancaq indi ala bilirlәr. Demәk olar ki, bu
sahәdә 95% problemlәr aradan qaldırılıb vә qeydiyyat
rahatlaşıb.



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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Az"rbaycanda daşınmaz "mlakın qeydiyyatı sah"sind" baş ver"n
yenilikl"ri v" bu sah"d" aparılan  d"yişiklikl"ri v"t"ndaş c"miyy"ti d"
diqq"tl" izl"yir. Qeyri-hökum"t t"şkilatlarının bu sektora diqq"ti v" t"klifl"ri
il" bağlı «Daşınmaz émlak»ın suallarına Açıq Hökum"t Platformasının ko-
ordinatoru, Az"rbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-l"r"
Dövl"t D"st"yi Şurasının üzvü élim"mm"d Nuriyev cavab verir: 

«Bu müzakir"l"r qeydiyyat 
sah"sind" islahatlara töhf" olacaq» 
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- élim"mm"d mü"llim, daşınmaz "mlakın qey -
diyyatı il" bağlı ictimai müzakir"l"r ideyası har-
dan yarandı? Buna n" d"r"c"d" ehtiyac var idi?

- Azәrbaycan  Açıq Hökumәt Platforması açıq mü -
za ki rә lәr, dialoq vә әmәkdaşlıq üçün әlverişli formatdır.
Bu rada dövlәt qurumları ilә vәtәndaş cәmiyyәti tәş ki lat -
la rı birbaşa tәmasa vә müzakirәlәrә nail ola bilirlәr. Azәr -
baycan Açıq Hökumәt Platformasının fәaliyyәt is ti -
qamәtlәrindәn biri dә ictimai müzakirә vә diskussiyalar
yolu ilә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtindә şәffaflığa vә
he sabatlılığın tәmin olunmasına yardım göstәrmәkdir.
Be lә müzakirәlәrdә mövcud problemlәrin hәlli üçün fikir
mü badilәsi aparılır vә yeni ideyalar irәli sürülür. 

Biz çoxdan bәri daşınmaz әmlakın qeydiyyatı sa hәs -
indә vә ümumiyyәtlә, Әmlak Mәsәlәlәri Komitәsinin
fәaliyyәtindә islahatları, yeniliklәri, qabaqcıl beynәlxalq
tәcrübәnin tәtbiqi vә orjinal yeni yanaşmaların, texniki hәl -
lәrin tәtbiqini müşahidә edirik. Bu sahәdә  son illәr әl dә ol-
unan tәrәqqi vә naliyyәtlәr, vәtәndaşlara vә biznesә xidmәt
sahәsindә müasir standartların tәtbiqi, elektron xidmәtlәrin
inkişaf etdirilmәsi diqqәtimizi çәkmәyә bilmәzdi. 

Qeyd edim ki, “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondu
tәrәfindәn  Korrupsiyaya Qarşı Mübarizәyә dair 2012-
2015-ci illәr üçün Milli Fәaliyyәt Planının vә Açıq Hö -
ku mәtin Tәşviqinә dair 2016-2018-ci illәr üçün Milli Fә -
aliy yәt Planının icrasının monitorinqi zamanı Komitәyә
sor ğular verib,  onun ekspertlәri ilә müzakirәlәr apa r mı -
şıq. Eyni zamanda “Açıq Hökumәt Platforması fә aliy -
yәtdә” layihәsi çәrçivәsindә Platformanın üzvü olan
“Şәffaflıq Azәrbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizә İB
“ASAN xidmәt” mәrkәzlәrindә rәhbәr tutulan fәaliyyәt
prinsiplәri vә şәffaflıq standartlarının dövlәt orqanlarında
tәtbiqi vәziyyәtini araşdırıb. Tәdqiqat aparılan zaman
Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin Bakı
şәhәr Әrazi İdarәsindә dә monitorinq aparılıb. 

Bu monitorinq vә tәdqiqatlarda daşınmaz әmlakın
qey diyyatı, dövlәt әmlakının idarәolunmasında  na liy yәt -
lәr vә çәtinliklәr qeyd edilib, müvafiq tövsiyyәlәr verilib.
Bü tün bu nәticәlәrin, tәkliflәrin  maraqlı tәrәflәrin iş ti ra -
kıy la  müzakirәsi, tәhlil edilmәsi vә yeni tәşәbbüslәr
üçün fikir mübadilәsinә ciddi ehtiyac vardı. Belә mü za -
ki rәnin tәşkili üçün Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Ko mi tә si -
nә müraciәt etdik. Müraciәtimiz müsbәt qәbul olundu. 

Komitә vәtәndaş cәmiyyәtinin fikirlәrini, irad vә
tövsiyyәlәrini dinlәmәk, vәtәndaş cәmiyyәti isә islahatlar
pers pektivi, gәlәcәk planları müzakirә etmәkdә ma raq -
lıy dı. İctimai müzakirәdә buna nail olundu. Tәdbirdә 70-
dәn çox QHT, nüfuzlu, müstәqil ekspertlәr, beynәlxalq
tәş ki latların, transmilli şirkәtlәr vә bankların  nü ma yәn -
dә lә ri iştirak edirdilәr. Komitә rәhbәrinin müavini, vә zi -
fә li, mәsul şәxslәri iştirak edirdi. Çox maraqlı tәdbir baş

tut du, ciddi vә mәhsuldar müzakirәlәr oldu, 30-dan çox
sual sәslәndi. Bütün suallara әtraflı, dolğun  cavab veril-
di, tәkliflәr dinlәnildi. Әminәm ki, bu fikir mübadilәsi
da şınmaz әmlakın qeydiyyatı sahәsindә islahatların daha
bö yük sәmәrә vermәsinә töhfә olacaq. 

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin rәhbәrliyinә
bu әmәkdaşlığa görә tәşәkkür edirik. Komitәnin
rәhbәrliyi, cәnab Kәrәm Hәsәnov vәtәndaş cәmiyyәti ilә
әmәkdaşlığa, ictimai tәşәbbüslәrә önәm verir. Komitә ilә
birgә keçirdiyiniz tәdbir bu әmәkdaşlığın nümunәsi kimi
qeyd oluna bilәr. 

- Açıq Hökum"tin T"şviqin" dair 2016-2018-ci
ill"r üçün Milli F"aliyy"t Planı  daşınmaz "mlak
üz"rind" hüquqlar v" onların idar" edilm"si il"
bağlı hansı m"qamlar vurğulanıb? Hazırda bu
sah"d" görül"n işl"ri nec" qiym"tl"ndirirsiniz?

- Milli Fәaliyyәt  Planının  2.3-cü bәndindә  ti kil -
mәk dә olan vә ya tikilmiş vә istismara qәbul edilmәmiş
çox mәnzilli binalarda mәnzillәrә dair verilmiş hüquq
mü әyyәnedici sәnәdlәrin vahid informasiya bazasının
ya radılması, bu istiqamәtdә daşınmaz әmlakın qabaqca -
dan qeydiyyatı mexanizmlәrinin tәkmillәşdirilmәsi ilә
bağ lı tәdbirlәr görülmәsi qeyd olunub. 

Daşınmaz әmlak bazarının vә inşaat sektorunun
inkişafı bu sahәdә tәnzimlәmәnin tәkmillәşmәsinә ehti -
yac yaradıb. Müasir çağrışlara әsaslanan yeni me xa nizm -
lәrin tәtbiqi Milli Fәlaiyyәt Planında da nәzәrdә tutulub. 

Bu mexanizm son illәr geniş yayılan tikinti şir kәt lәri
vә işbazlar tәrәfindәn vәtәndaşların aldadılması, bir
mәnzilin bir neçә nәfәrә satılması hallarının aradan qal dı -
rıl ması üçün lazımdır. Bu sahәdә atılan mühüm ad dım lar -
dan biri qabaqcadan qeydiyyat mexanizminin tәt bi qi dir.

Qabaqcadan qeydiyyat fiziki vә hüquqi şәxslәrin
mülkiyyәt hüquqlarının qorunmasını, әldә etdiklәri vә ya
inşa etdiklәri әmlakdan sәmәrәli istifadә etmәsini, onlara
maneәsiz sahiblik etmәsini tәmin etmәkdir. Bundan baş -
qa alqı-satqı zamanı baş verә bilәcәk qanun po zun tu la rı -
nın aradan qaldırılması, bazarda leqal әmlakların sayının
ar tırılması, vәtәndaşların gәlәcәkdә daha operativ şәkildә
çı xa rışla tәmin olunması da mexanizmin әsas vә zi fә lә rin -
dәn dir. Mexanizm vasitәsilә bütün kateqoriyaya aid edi -
lәn әmlaklar - fәrdi yaşayış, bağ evi, çox mәrtәbәli
yaşayış binaları, hәmin binadakı mәnzillәr, әmlak kom-
pleksi, qurğular qabaqcadan qeydiyyata alına bilәr. Hәtta
vәtәndaşın kommersiya obyektlәrini dә hәlә tikilmәzdәn
әvvәl vә ya tikintisi yarımçıq olduğu halda qabaqcadan
qeydә almaq imkanı var. 

Bunun üçün tәlәb olunan sәnәdlәr “Daşınmaz әm la -
kın dövlәt reyestri haqqında” qanunun 17-ci maddәsindә
gös tәrilib. Qabaqcadan qeydiyyat zamanı dövlәt
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reyestrindәn çıxarış deyil, arayış verilir, burada lazımi
mәlumatlar göstәrilir. Mәsәlәn, çoxmәrtәbәli yaşayış
binasının  qabaqcadan qeydiyyatı barәdә arayışda,
binanın mәrtәbәlәrinin, girişlәrin vә mәnzillәrin sayı,
binanın ümumi sahәsi, o cümlәdәn yaşayış vә qeyri-
yaşayış obyektlәrinin sahәsi göstәrilir. Mәnzil üçün
arayışlarda isә onun mәrtәbәsi, otaqlarının sayı, ümumi
vә yaşayış sahәsi göstәrilir.  Tikinti şirkәtlәri binanın in -
şa sı zamanı tikilәn hәr mәnzili әvvәlcәdәn qeydiyyata al -
dır maqla hәm öz işini asanlaşdırır, hәm dә vәtәndaşların
mәn zil ehtiyaclarının tәmin edilmәsinә şәrait yaradır.
Әm lak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi qabaqcadan qeydiyy-
atla bağlı  ictimaiyyәt arasında tәbliğat vә ma arif lәn dir -
mә işlәri dә aparır. 

Bununla yanaşı, bildiyim qәdәr, il әrzindә tikintisi
ba şa çatmayan binaların tәrkib hissәlәrinin (mәnzillәrin)
al qı-satqısı, hәmin binalarda mәnzil әldә edәn şәxslәrin
mül kiyyәt hüquqlarının qeydiyyatı ilә bağlı çoxlu ça tış -
maz lıqlar, o cümlәdәn mәnzillәrin eyni zamanda bir neçә
şәx sә satılması kimi sui-istifadә hallarının aradan qal dı -
rıl ması üçün tam yeni bir mexanizm hazırlanacaqdır. 

Komitә MFP üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini hәr
zaman diqqәtdә saxlayır vә yüksәk nәticәlәr nümayiş etdirir.

Qeyd edim ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizәyә dair 2012-
2015-ci illәr üçün Milli Fәaliyyәt Planında 15-ci istiqamәt
üzrә - daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrinin aparılması
sahәsindә şәffaflığın artırılması  ilә әlaqәdar nәzәrdә tutulan
tәdbirlәrin orta icra göstәricisi 92% olub. Bu Milli Fәaliyyәt
Planı üzrә әn yaxşı göstәricilәrdәn biridir. 

- Tikintil"r" icaz"l"r v" istismara q"bulla bağlı
hansı d"yişiklikl"ri gözl"yirsiniz?

- Bildiyimiz kimi, son illәr  tikintisinә icazә tәlәb ol-
unmayan vә mәlumatlandırma icraatı qaydasında hәyata
keçirilәn tikintilәrlә bağlı  prosedurların asanlaşdırılması
vәtәndaşlar üçün әhәmiyyәtli töhfә oldu. Fikrimcә,
mәlumatlandırma icraatı ilә tikilmiş obyektlәrlә bağlı
mәlumatlandırmanın elektron müraciәtlә edilmәsi, bu sa -
hә dә daha tәkmil mexanizm yaradılması böyük irәlilәyiş
olar dı. Bundan başqa, bilirsiniz ki, “Azәrbaycanda biznes
mü hitinin әlverişliliyinin artırılması vә beynәlxalq rey -
tinq lәrdә ölkәmizin mövqeyinin daha da yax şı laş dı rıl -
ması ilә bağlı әlavә tәdbirlәr haqqında” dövlәt başçısının
2016-cı il 13 iyul tarixli Sәrәncamının hәyata ke çi ril mә -
si nә dair Tәdbirlәr Planı da tәsdiqlәnib. Bu plana uyğun
ola raq tikintiyә icazә, istismara qәbulla bağlı bir çox işlәr
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hә yata keçirilib. Ekspertizası tәlәb olunmayan ob yekt -
lәrin sayının artırılması ilә bağlı tәkliflәrin hazırlanması,
ti kin tisinә icazә tәlәb olunan obyektin tikinti layihәsinin
hazırlanması vә hәmin obyektin yerlәşdirilәcәyi torpaq
sa hәsinin planlanması mәqsәdilә topogeodeziya, mü hәn -
dis-axtarış işlәrinin yerinә yetirilmәsi prosedurlarının
tәk millәşdirilmәsi vә bu mәlumatların Milli Mәkan Mә -
lumatları İnfrastrukturuna daxil edilmәsi istiqamәtindә
әlavә sәylәrә ehtiyac var. 

O cümlәdәn,  paytaxtda çox sayda istismara qәbul
olunmayan çoxmәrtәbәli yaşayış binaları var. Bu çox
ciddi problem kimi vurğulanmalıdır. İstismara qәbul
olun mayan, binaların qazlaşdırılması, idarә edilmәsi vә
alqı-satqısı, vergilәrin toplanması ilә bağlı çoxlu
problemlәr yaşanmaqdadır. Mülki Mәcәllәyә әsasәn
daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrindә qeydiyyata
alınmamış daşınmaz әmlak barәsindә müqavilәlәrin no-
tariat qaydasında tәsdiqlәnmәsinә yol verilmir vә bu cür
әmlak barәsindә bağlanmış müqavilәlәr etibarsız sayılır.
Bu mәsәlәlәrlә uzun müddәtdir ki, müzakirәlәr aparılır.
Bi lirәm ki, Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi bu is ti qa -
mәt dә xeyli әmәk sәrf edib. Bu istiqamәtdә mәsәlәlәrin
hәl linә çalışmaq lazımdır. Eyni zamanda icazәsiz tikilәn
ya şayış evlәri ilә bağlı da qәrarların qәbulu istiqamәtindә
iş lәmәk vacibdir. Bu istiqamәtdә sәlahiyyәt bölgüsünün
dә qiqlәşdirilmәsinә, yenidәn nәzәrdәn keçirilmәsinә cid-
di ehtiyac var. Eyni zamanda qanunvericiliyin tәk mil lәş -
di rilmәsi mәsәlәsinә baxılmasına zәrurәt duyulur. 

- Yeni innnovasiyaların daşınmaz "mlak sekto-
runa g"tirilm"si v" onların üz"rind" biznes
subyektl"rinin yaradılması mümkündürmü?
Buna nail olmaq üçün n" etm"k olar?

- Hazıda bu istiqamәtdә dünyada  çox böyük әhә -
miyyәtli işlәr görülür. Daşınmaz әmlak sektoru çox di-
namik inkişaf edir vә yeni rәqәmsal texnologiyalar yeni
xidmәtlәr yaranmasına imkan yaradır. Azәrbaycanda
Milli Mәkan Mәlumatları İnfrastrukturunun yara -
dılması imkan verir ki, naviqasiya, layihәlәndirmә, biz-
nesin planlaşdırılması vә idarәedilmәsi üçün biznes
mәhsullar yaratmaq mümkün olsun. Mәsәlәn, bu
mәlumatlardan istifadә edәrәk iş adamlarına paytaxt
daxilindә yaşayış üçün yerdәyişmә, bu yerdәyişmәnin
ticarәtә tәsiri, orta tәbәqәnin mәskunlaşması, cәm -
lәnmәsi arealı kimi mәlumatları ehtiva edәn tәtbiqlәr
yaratmaq müm kün dür. Yerli investorlar bu sahәyә xü-
susi diqqәt ye tir mә li dir lәr. 

- Binaların idar"edilm"si sah"sind" hansı
yenilikl"ri gözl"yirsiniz? V"t"ndaş c"miyy"tini
bu prosesl"r" daha yaxından c"lb etm"k üçün
n" etm"k lazımdır? 

- Çoxmәnzilli binaların sahә mülkiyyәtçilәri ilә
hәyata keçirilәn maariflәndirmә vә tәbliğat işinin nәticәsi
olaraq, Bakı şәhәrinin ayrı-ayrı ünvanlarında yerlәşәn bi-
nalarda mәnzil mülkiyyәtçilәri müştәrәk cәmiyyәtlәri ya -
ra dılaraq Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn dövlәt qey diy ya tı -
na alınıb. Hәmçinin Yasamal, Nәrimanov, Xәtai, Sәbail
vә başqa rayonlarda, elәcә dә ölkәnin digәr re gi on la rın -
da, o cümlәdәn, Sumqayıt vә Mingәçevir şәhәrlәrindә
yer lәşәn çoxmәnzilli binalarda MMMC-lәrin yaradılması
is tiqamәtindә müvafiq işlәr aparılmaqdadır. 

Bütün dünyada kondominium kimi tanınan Mәnzil
mülkiyyәtçilәri müştәrәk cәmiyyәti (MMMC) binanı
birgә idarә etmәk, ona sahibliyi hәyata keçirmәk üçün
yaradılır. Lakin vәtәndaşların mәlumatsızlığı nәticәsindә
bu sahәdә dönüş yoxdur. Eyni zamanda hökumәt tәrә fin -
dәn әlavә sәylәrә, lazım gәlәrsә, qanunvericiliyin tәk mil -
lәş dirilmәsinә ehtiyac var. Burada bir çox qurumların
ma raqları var, lakin әsas mәsәlә vәtәndaşların maraqları
ol malıdır. Vәtәndaş cәmiyyәti bu istiqamәtdә çox işlәyib.
Vә tәndaşlar üçün Bәlәdçilәr hazırlanıb, tәlim vә semi-
narlar keçirilib. Başqa ölkәlәrin tәcrübәsi öyrәnilib vә
müqayisәli tәhlil edilib.  Düşünürәm ki, vәtәndaş cә miy -
yә ti bu fәaliyyәtlәri davam etdirmәlidir. Bu istiqamәtdә
hö kumәt tәrәfindәn vәtәndaş cәmiyyәtinә sifarişlәr verilә
bi lәr. Qrant müsabiqәlәri elan edilә, layihә tәkliflәri qә -
bul oluna bilәr. Hәmçinin, vәtәndaş cәmiyyәti bu sahәdә
qә rarların qәbulu zamanı mütlәq müzakirә vә diskussi -
yalara cәlb olunmalıdır. 

- Daşınmaz "mlaka dair hüquqların qeydiyyat
sah"sind" ictimai şurasının yaradılmasını t"klif
etmisiniz. Bu şura hansı işl"ri gör"c"k?  

- 2014-cü ildә qüvvәyә minmiş “İctimai iştirakçılıq
haq qında” Qanuna әsasәn, icra hakimiyyәti vә yerli özü -
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nü idarәetmә orqanları yanında ictimai nәzarәti hәyata
ke çir mәk mәqsәdilә VCS (vәtәndaş cәmiyyәti sub yekt lә -
ri)  nümayәndәlәrindәn ibarәt İctimai şuralar ya ra dıl ma -
lı dır. Bu mәsәlә “2012-2015-ci illәrdә Açıq Hökumәtin
Tәş viqi üzrә Milli Fәaliyyәt Planı” vә "Açıq hökumәtin
tәş viqinә dair 2016-2018-ci illәr üçün Milli Fәaliyyәt
Planı”nda da nәzәrdә tutulub. Eyni zamanda Azәrbaycan
Res publikasının Prezidenti dә dәfәlәrlә öz çıxışında bu -
nun vacibliyni xüsusi olaraq vurğulayıb. 

Hökumәtlәrin açıq vә hesabatlı olması  mütәrәqqi
dünyanın, demokratik dövlәtlәrin vә xalqların gündәmini
tәş kil edir. İctimai Şuraların yaradılması isә bu vә zi fә lә -
rin yerinә yetirilmәsinә yardım göstәrir vә real ictimai iş -
ti ra kçılığı tәmin edir. İctimai Şura dövlәt qurumu ilә ic ti -
ma iy yәt, vәtәndaş cәmiyyәti, cәmiyyәtin müxtәlif tә bә -
qә lә ri arasında kommunkator rolunu da oynayır. 

- Dövl"t "mlakının idar" edilm"si, daşınmaz
"mlakın dövl"t reyestrinin  aparılması,
hüquqların qeydiyyatı v" émlak M"s"l"l"ri
Dövl"t Komit"sinin f"aliyy"tini, görül"n işl"ri
nec" qiym"tl"ndirirsiniz?

- Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn son
illәrdә daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqların qeydiyyatı,
elektron kadastr mәlumat bazasının (rәqәmsal kadastr
xәritәlәrinin) yaradılması, müasir ünvan reyestrinin
qurulması, daşınmaz әmlakların bazar prinsiplәri
әsasında kütlәvi qiymәtlәndirilmәsi sahәsindә
әhәmiyyәtli tәdbirlәr görülüb. Әldә edilәn mәlumatlar
mәrkәzlәşdirilib, vәtәndaşlara, biznes qurumlarına,
dövlәt orqanlarına vә bәlәdiyyәlәrә elektron xidmәtlәrin
göstәrilmәsi, informasiya mübadilәlәri üçün hazırlanıb
vә istifadә edilir.  Dünya Bankının dәstәyi ilә hәyata
keçirilәn "Daşınmaz Әmlakın Qeydiyyatı Layihәsi"
çәrçivәsindә әhәmiyyәtli nәticәlәr әldә edilib. Görülәn
işlәr nәticәsindә qeydiyyat prosesi xeyli sadәlәşib.
Qaydaların sadәlәşmәsi ilә qeydiyyat müddәtlәri dә
kifayәt qәdәr qısalıb. 

Mәlumat bazaları da elektron formata gәtirilib,
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi vә Әdliyyә Nazirliyi
tәrәfindәn daşınmaz әmlaka dair yüklülük arayışlarının
(Forma-1) notariuslarda real vaxt rejimindә - onlayn
verilmәsinә başlanılıb. 

Komitә 37   elektron xidmәt göstәrir. Vәtәndaşlar
vә hüquq sahiblәrinin heç bir ünvana getmәdәn internet
vasitәsilә öz әmlakları barәdә zәruri mәlumatlar, o
cümlәdәn reyestr vә kadastr mәlumatlarını ala bilirlәr. 

Paralel olaraq Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
tәrәfindәn “ASAN-Xidmәt” mәrkәzlәrindә daşınmaz
әmlakla bağlı mәnzillәr, әmlak barәdә arayışların
verilmәsi ilә bağlı xidmәtlәr tәşkil edilib. Komitә hәmin

mәrkәzlәrdә öz xidmәt bölmәlәri vasitәsi ilә mәnzillәrin
ilkin qeydiyyatı, fәrdi yaşayış evlәrinin tәkrar qeydiyyatı
vә texniki pasportların verilmәsi ilә bağlı xidmәtlәri
tәşkil etmәkdәdir. 

Dünya Bankı vә Beynәlxalq Maliyyә Kor po ra si ya -
sı nın tәrtib etdiyi әnәnәvi illik «Doing Business 2018»
he sabatında da Azәrbaycan әmlakın qeydiyyatının sa -
dәliyinә görә ötәn illә müqayisәdә daha bir pillә irә li lә -
yә rәk 21-ci yerdә qәrarlaşıb. 

Azәrbaycan Prezidentinin tәsdiqlәdiyi Strateji Yol
Xәritәlәrinin 2017-ci ilin birinci yarısının monitorinq vә
qiymәtlәndirmә nәticәlәrindә bütün istiqamәtlәr üzrә
qiymәtlәndirilmәsi aparılan 47 dövlәt qurumu arasında
Ko mitә 8-ci yeri tutmaqla, ümumi hәdәflәrin 53%-in ic ra -
sı nı tәmin edib. Eyni zamanda “Azәrbaycan Res pub li ka -
sının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrә Strateji Yol Xә ri -
tәsi”ndә 4 әsas strateji hәdәfdәn biri “Özәllәşdirmә vә
dövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrlә bağlı is la hat la rın
hәyata keçirilmәsi” strateji hәdәfidir ki, Monitorinq qru pu
Komitәnin bu istiqamәtdә fәaliyyәtinin icra sә viy yәsini
70% vә icraçı tәşkilatlar arasında isә 5-ci yerdә gös tәrib. 

Daşınmaz әmlak idarәçiliyi sahәsindә ölkә әhә miy -
yәt li 2 yenilik tәtbiq edilmişdir ki, bunlardan biri “Elek -
tron hәrrac”, digәri isә “Elektron çıxarış” xidmәtlәrinin
is tifadәyә verilmәsidir. Ötәn il komitә 5 yeni elektron
xid mәt istifadәyә vermәklә, elektron xidmәtlәrin sayını
37-yә çatdırıb. 2017-ci il әrzindә elektron vә onlayn xid -
mәt lәrdәn 180 min nәfәr yararlanıb. Özәllәşdirmә sa hә -
sin dә innovativ xidmәt olan “Elektron hәrrac” sistemi
va si tәsilә bütün dövlәt әmlakı elektron qaydada özәl lәş -
di ri lir. Sistem vasitәsilә hәrracın gedişini internet üzә rin -
dәn canlı izlәmәk mümkündür. Rahatlıq vә şәffaflıq üçün
görülәn tәdbirlәrdәn isә «Bir pәncәrә» prinsipini qeyd
etmәk lazımdır. Әmlakına çıxarış almaq istәyәn hәr kәs
yalnız bir quruma - Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri
Xidmәtinә müraciәt edir. Komitәnin “Kütlәvi çıxarış”
kampaniyasına da  diqqәt çәkmәk istәrdim. “Kütlәvi
çıxarış” kampaniyası vә mobil ofis layihәlәri vasitәsilә
birbaşa olaraq yerlәrdә qeydiyyat xidmәtlәri göstәrilir.
Kampaniya paytaxtla yanaşı, regionları, hәtta ucqar
kәndlәri dә әhatә edir, tarlalarda, әkin-biçin sahәlәrindә,
iş yerlәrindә keçirilir. Belә sosial layihәlәr qeydiyyat
xidmәtlәrini birbaşa ünvanlarda әhaliyә çatdırmaqla,
onların işdәn ayrılmamasına, vaxt itkisi olmadan çıxarış
әldә etmәsinә, vәtәndaşların razılığına imkan yaradır. 

Bütün bunlar göstәrir ki, Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsi ölkәdә aparılan islahatlar çәrçivәsindә uğurlu
nәticәlәr әldә edir. Burada Komitә rәhbәrliyinin modern
viziyonu, yanaşmasını, innovativ tәşәbbüslәrә açıqlığını
xüsusi qeyd etmәk lazımdır vә әldә olunan naliyyәtlәrdә
bu yanaşma özünü biruzә vermәkdәdir. 
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Bütöv ş"h"r satışa çıxarıldı
1,7 MİLYON DOLLAR

ABŞ-ın Corciya ştatında Tumsboro şәhәri 1,7 milyon
dollara satışa çıxarılıb. Bu qiymәtә şәhәrdәki yaşayış
binaları ilә yanaşı, mülki tikililәr - restoranı, oteli,
dәyirmanı vә hәtta Tumsboronun mәşhur opera teatrı da
daxildir.

Sahәsi 16 hektar olan şәhәrin satış qiymәti Nyu-
Yorkdakı orta mәnzillәrin qiymәtinә bәrabәrdir. Әvәzindә
burada içәrisindә  sakinlәri olan 36 hәyәt evi, restoran,
dәyirman vә opera teatrı ilә yanaşı, şәhәrdә Viktorian üslub-
da tikilmiş otel, banket zalı, pambıq saxlamaq üçün anbar,
qәdim kresloları olan bәrbәrxana, qәdim bank binası, 1869-
cu ildә tikilmiş dәmir yolu deposu, süni göl, artezian qu yu -
su, sirop fabriki, anbar  vә işlәnilmәmiş boksit yataqları var.
Bu obyektlәr şәhәrin yeni alıcısına çatacaq.

Şәhәrin saytında potensial müştәrilәrә tәklif edilir ki,
aldıqdan sonra buranı musiqi festivalı yerinә çevirsin vә ya
burada kino çәkilişlәri tәşkil etsin. Buradakı göl isә turistlәr
üçün yaxşı әylәncә yerinә çevrilә bilәr.

Türkiy"d" endiriml"
"mlak satışı olub 
ŞéRTLéR

Türkiyә hökumәti ölkәnin daşınmaz әmlak
bazarına yatırım cәlb etmәk üçün böyük ipoteka
endirim kampaniyası hәyata keçirib. İki ay davam
edәn kampaniyada ipoteka kreditlәri daha aşağı
faizlәrlә vә daha yumşaq şәrtlәrlә verilib, elәcә dә
әmlakın satış qiymәti dә endirilib. 

Belә ki, ipoteka ilә әmlak alınarkәn әmlak
satıcıları qiymәti 10% azaldıblar, ilkin ödәniş 20%-
dәn 10%-ә endirilib, illik ipoteka faizi isә 0,98% olub. 

Avqustun 29-da qüvvәyә minәrәk oktyabrın
31-dәk davam edәn kampaniyanın şәrtlәrinә görә,
10%-lik ilkin ödәnişlә yanaşı, alıcı 12-24 ay әrzindә
әmlakın qiymәtinin daha 15%-ni ödәmәlidir.
Әmlakın dәyәrinin qalan hissәsi üçün 120 aylıq
(yәni 10 illik) ipoteka krediti açılacaq ki,  onun da
illik faiz dәrәcәsi 0,98% olacaq.

Azәrbaycanda dövlәt әmlakının icarә haqqının
internetә ödәnilmәsinә başlanıb. Bu Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin (ӘMDK) istifadәyә
verdiyi “Dövlәt әmlakının icarәyә verilmәsi
müqavilәlәri üzrә icarә haqqı borcunun ödәnilmәsi»
elektron xidmәti sayәsindә mümkün olub.

Komitәnin mәlumatına görә, bu interaktiv
ödәniş xidmәtindәn fiziki vә hüquqi şәxslәr, dövlәt
orqanları vә bәlәdiyyәlәr istifadә edә bilәr. Qeyd
edilmәlidir ki, müvafiq sistem vasitәsilә dövlәt
әmlakının icarә haqqı vә ya müamilә borclarının
öyrәnilmәsi dә mümkündür. 

Adı çәkilәn elektron xidmәtdәn istifadә etmәk
üçün Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin elek-
tron xidmәtlәr portalına (www.e-emdk.gov.az) daxil
olmaq lazımdır. Mövcud xidmәtlәr siyahısından 37-ci
bölmәdә yerlәşәn “Dövlәt әmlakının icarәyә verilmәsi
müqavilәlәri üzrә icarә haqqı borcunun ödәnilmәsi»
elektron xidmәti seçilir. Açılan yeni pәncәrәdәn
göstәrilәn 3 rekvizitdәn biri o cümlәdәn sәnәd nömrәsi,
qeydiyyat nömrәsi vә ya dövlәt әmlakının icarәyә
verilmәsi zamanı istifadәçi ilә bağlanılmış müqavilә üzrә
ona tәqdim edilmiş “İcarәçinin kodu» elektron müraciәt
formasına daxil edilir. Dövlәt әmlakı ilә bağlı icarә bor-
cunu öyrәnәn istifadәçi ödә düymәsini sıxaraq ödәnişi
onlayn qaydada hәyata keçirir. İstifadәçi “İstifadә

tәlimatı» vә ya “Reqlament» faylını yüklәyәrәk elektron
xidmәtdәn istifadә qaydaları ilә tanış ola bilәr.

Bundan başqa 9193 SMS xidmәti vasitәsilә dә
vәtәndaşlar icarә haqqı vә ya müamilә borclarını da
öyrәnә bilәrlәr.

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi  vәtәndaşların
dövlәt rüsumları, xidmәt haqları elәcә dә әmlakla bağlı
digәr ödәnişlәri rahat üsullarla hәyata keçirmәsi üçün
müasir vә sürәtli idarәetmәni tәmin edir. Hәyata keçirilәn
genişmiqyaslı tәdbirlәr nәticәsindә bu sahә tam
elektronlaşdırılır.

İcar" haqqı internetl" öd"nil"c"k ÖLKéDé İLK DéFé
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реэионда ямлак

Ayrı-ayrı regionların "mlak bazarını araşdırdıqca özün"m"xsus
xüsusiyy"tl"r, tendensiyaları üz" çıxır. Qonşu ölk"l"rd"ki iqtisadi
prosesl"rd"n tutmuş ölk"y" g"l"n turistl"r" q"d"r müxt"lif m"s"l"l"r
regionların "mlak bazarında özünü göst"rir. “Daşınmaz "mlak” bu d"f"
c"bh" bölg"sind" yerl"ş"n "razid" - Ağdamda "mlak bazarını araşdırıb.
Burada da spesifik xüsusiyy"tl"r v" tendensiyalar ortaya çıxıb.

Torpaðý ancaq 
icaräyä verirlär...
CéBHé BÖLGéSİNİN éMLAK BAZARI



Әmlak bazarı ilә bağlı mәlumatlar, әsasәn, ev alqı-
satqısı, kirayәsi ilә mәşğul olan şәxslәrdәn әldә edilir.
Çünki onlar hәm alıcılarla, hәm dә satıcılarla birbaşa
tәmasda olur, onların istәk vә addımlarını analiz edәrәk
bazarla bağlı qәrarlar verirlәr. Ancaq Ağdamda mәsәlә
bir qәdәr fәrqlidir. Ona görә ki, digәr rayonlardan fәrqli
olaraq Ağdamın әrazisinin çox hissәsi işğal altındadır.
Qalan kiçik әrazidә isә mәskunlaşma sıx olduğundan bu-
rada әmlak alqı-satqısı çox zәifdir.

Rayonun cәbhә xәttinә yaxın yerlәşmәsi dә bu
bazara ciddi tәsir edib. Belә ki, digәr bölgәlәrdәn gәlib
burada әmlak alan, demәk olar ki, yoxdur. Ona görә dә
Ağdamda әmlakçılar da çox az sayda qalıb. Fәaliyyәt
göstәrәn maklerlәr dә alıcı olmamasından şikayәtlәnirlәr.
Rayonda evini, torpağını satanlar da, alanlar da çox azdır.
Ona görә qiymәtlәr dә o qәdәr yüksәk deyil. Әmlakını
satanlar isә maklerlәrә çox az müraciәt edirlәr. Vәtәn daş -
lar әsasәn özlәri elan vermәklә alıcı tapmağa üstünlük
verirlәr.

CéBHé BÖLGéSİNDé 
YERLéŞMéSİ BAZARA TéSİR EDİR

Rayonda әmlak alqı-satqısı ilә mәşğul olan Nemәt
Cәfәrov deyir ki, indi maklerlәr evlәrin kirayәsindәn әldә
etdiklәri gәlirlә kifayәtlәnmәli olublar:

“Ağdamda әmlak alqı-satqısı demәk olar ki, yoxdur.
Çünki vәtәndaşların alıcılıq qabiliyyәti çox aşağıdır, bu -
nun üçün әllәrindә kifayәt qәdәr büdcә yoxdur. Biz an-
caq kirayә ilә mәşğul oluruq. Mәn 3 ildi bu işlә mәş ğu -
lam, cәmi 1 dәfә ev satılmasının şahidi olmuşam. Ağ da -
mın cәbhә bölgәsindә yerlәşmәsi dә bu bazara ciddi tәsir
edir”.

EVLéRİN QİYMéTİ 12 MİN MANATDAN BAŞLAYIR
Az sayda olsa da satılan evlәrin qiymәtinә gәlincә,

әmlakçı bunun әsasәn ev sahiblәrinin şәxsi tәlәblәrinә
uyğun müәyyәn edildiyini deyib. Qeyd edәk ki, hazırda
Ağdamda hәyәt evlәri üstünlük tәşkil edir. Binalar an-
caq әlillәr üçün nәzәrdә tutulub, onların satışına icazә
verilmir. Ona görә dә satışlar kәnd evlәrinә aiddir.
Hәmin evlәr sırasında 1 otaqlı yoxdur. 2 otaqlılar isә
çox azdır. Hәyәt evlәri әsasәn 3 vә daha artıq otaqdan
ibarәt olur.

Az sayda olan 2 otaqlı evlәrin satış qiymәti 12 min
manatdan başlayır. Rayon әrazisindә evlәr hәm dә
yaşayış şәraitinә görә qiymәtlәndirilir. Hamam vә sanitar
qovşaqları olmayan evlәrin qiymәti ucuz olur. Hәmin
hissәlәrin qurulduğu evlәr isә 15-20 min manata tәklif
edilir. Burada qiymәtlәr evin hәyәtyanı torpaq sahәnin
ölçüsünә görә dәyişir. Kәndin kәnarında hәtta 10 min
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manata da 2 otaqlı ev almaq mümkündür. Hәmin
әrazidәki evlәrә qaz, su xәtlәri çәkilmәyib. Ona görә ora-
da qiymәt daha ucuzdur.

300 MİN MANATA FéRDİ EVLéR VAR
Quzanlıda 3 otaqlı evlәri 20-25 min manata almaq

olar. Burada evlәrin kommunal tәminatı - işığı, suyu,
qazı çәkilib. 4 otaqlı evlәrin qiymәti isә sahәsindәn vә
tәmirindәn asılı olaraq 40-60 min manat arasında dәyişir.

N. Cәfәrovun sözlәrinә görә, ev sahiblәri alıcı tap-
maqda çox çәtinlik çәkirlәr: “Ağdamda evlәr otaqların
sayına görә deyil, yaşayış şәraitinә vә әhatә etdiyi torpaq
sahәsinә görә qiymәtlәndirilir. Mәsәlәn, hazırda
hәyәtyanı sahәsi 15 sot olan 3 otaqlı evi 22 min manata
tәklif edirlәr. Ancaq alan yoxdur. 2 mәrtәbәli böyük
sahәsi vә torpaq yeri olan başqa bir evi 300 min manata
deyirlәr. Onun da alıcısı yoxdur”.

Әmlakçıların sözlәrinә görә, Quzanlıda әsas magis-
tral yoldan vә mәrkәzdәn kәnarda olan, hәyәti geniş vә
normal şәraitli 3 otaqlı evlәr 30-35 min manata satılır.
Onlar orta tәmirli, hamam vә sanitar qovşaqla tәmin olu-
nan evlәrdir. 

Quzanlı qәsәbәsinin mәrkәzindә vә әsas magistral
yo la yaxın olan әrazilәrdә isә evlәr daha bahadır. Çünki
on ların sahәsi dә genişdir. Әmlakçı Elnur Abdulayev de -
yib ki, әsas yolun kәnarında әsasәn, 2 mәrtәbәli, tәmirli
vә yüksәk şәraiti olan evlәr yerlәşir. Onların satış
qiymәti 100-130 min manat arasında dәyişir: “İndi
satışda bir ev var, 6 otaqlı 2 mәrtәbәli evdir. Hәyәtdә dә
ha ma mı, digәr qurğuları var, 110- 120 min manata tәklif
edi lir”.

éSAS BAZAR KİRAYé EVLéRDİR
İndi Ağdam әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn әm lak çı la -

rın әn gәliri kirayә evlәrdәndir. N.Cәfәrovun sözlәrinә
gö rә, Quzanlıda vә әtraf әrazilәrdә kirayә qiymәtlәri 100
ma natdan başlayır. Qiymәtlәr otaqların sayına görә deyil,
evin yaşayış üşün mövcud şәraitinә görә müәyyәn ol-
unur. Mәsәlәn, tәmirsiz vә ev sahibi ilә eyni hәyәtdә yer -
lә şәn evlәr 100-120 manata kirayә verilir. Ayrıca hәyәtdә
yer lәşәn vә hәyәtindә hamamı, sanitar qovşağı olan ev lә -
ri isә 150-200 manata, hәtta 300 manata da verirlәr. Bu
qiy mәt digәr kәndlәrә dә aiddir.

TéLéBéLéR Vé EZAMİYYéTé GéLéNLéR
Qeyd edәk ki, kirayә evlәr daha çox tәlәbәlәr, hәr bi -

çi lәr, Ağdama ezam olunan müxtәlif dövlәt qurumlarının
әmәkdaşlarına verilir. Tәlәbәlәr üçün isә fәrqli qiymәtlәr
tәt biq edilir. Belә ki, onlar tәk yaşadıqları üçün adam ba -
şı na ödәniş edә bilәrlәr. Başqa sözlә, bir evdә 2-3 nәfәr

tә lәbә qalırsa, hәrәsi 40 manat ödәyir. Onlar әtraf rayon-
lardan - Bәrdә, Yevlax, Mingәçevirdәn gәlәrәk Ağdam
Mu siqi Texnikumu vә Ağdam Dövlәt Sosial İqtisad Kol -
le cindә tәhsil alırlar.

“Bu il tәlәbәlәr dә azdır. Cәmi 6-7 nәfәrә ev tapıb
ver mişik” –deyә N.Cәfәrov vurğulayıb. 

CéBHé XéTTİNDé TORPAQ QİYMéTLéRİ
Ağdamda torpaq satışı da digәr bölgәlәrdәn fәrq lә -

nir. Bu sektorda qiymәtlәr әsasәn, sahәnin sәnәdlәrinin
qay dasında olub-olmamasından asılıdır. Әmlak satışı ilә
mәş ğul olan Elnur Abdullayevin sözlәrinә görә, әn ucuz
torpaq qiymәtlәri 1 sot üçün 400 manatdan başlayır. Bu
qiymәtә Quzanlının mәrkәzindәn kәnarlarda – kәndin
içindә, qıraqlarda torpaq almaq olar. “Quzanlı qәsәbәsi
әtrafında - Xındırıstan yolu, Bala Quzanlı adlanan
әrazilәrdә, İmamaqulubәyli әrazisindә torpaq qiymәtlәri
500 manatdan başlayır. Hәmin әrazilәrdә hәyәtyanı tor-
paq sahәlәrinin qiymәti 1000 manata qәdәr artır”.

OBYEKT TİKMéK ÜÇÜN TORPAQ QALMAYIB
Әmlakçı әlavә edib ki, indi Ağdamda daha çox ev

tikmәk üçün torpaq alırlar. Obyekt yerlәri demәk olar ki,
satışda yoxdur, hamısı alınıb. Yaşayış yerlәrindәn kәnar
olan yerlәrdә isә obyekt tikmәk sәrfәli olmadığı üçün tor-
paq almırlar. Mәrkәzdә dә çox yerlәrdә mağaza vә
xidmәt sahәlәri tikilib.

“Magistral yolun kәnarındakı әrazilәrdә ancaq ob -
yekt lәrdir. Orada boş yer qalmayıb. Mәrkәzdә dә boş hә -
yәt yanı torpaqlar demәk olar ki, yoxdur. Az miqdarda ol-
sa, 1 sotu 2-3 min manata satılır”.

PAY TORPAQLARI ÇOX BAHADIR
Kәnd tәsәrrüfatı üçün nәzәrdә tutulan torpaqlar da

sa tılmır. Hәmin sahәlәri ancaq icarәyә götürmәk müm -
kün dür. Torpaqlar 9 ay, 3 il, 5il müddәtinә icarәyә verilir.
Pay torpaqları isә 1 hektarı 3-5 min manata satılır. Qiy -
mәtlәr әrazinin suya yaxınlığına görә dәyişir. Suvarma
sistemlәrinә yaxın olan әrazilәrdә torpaqlar daha bahadır.

Obyektlәrin dә qiymәti sәnәdinin, yәni çıxarışının
olub-olmamasından asılı olaraq dәyişir. E.Abdullayevin
söz  lәrinә görә, Ağdamda sәnәdli obyektlәr çox azdır, an-
caq qiymәtlәri bahadır. Mәsәlәn, 35-40 kvadratmetr sa -
hә  si olan sәnәdli obyekti 40 min manata almaq olar. Bu -
rada 1 kvadratmetri tәxminәn 1000 manata başa gәlir.
An caq hәmin ölçüdә sәnәdsiz obyekti 15-20 min manata
al maq olar.

“Quzanlı qәsәbәsinin әtrafında, yaxın kәndlәrdә 10
min, 8 min, 5 min manata da obyekt almaq mümkündür.
Magistraldan kәnarda bütün әrazilәrdә qiymәt eynidir”.
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Tikintiy" icaz" qaydası d"yişdi
BAŞ NAZİRDéN QéRAR

Nazirlәr Kabinetinin
“Müfәssәl plan olmadığı
vә ya onun müddәti bit-
diyi hallarda tikintiyә
icazә verilmәsi vә ya
mәlumatlandırma icraatı
mәqsәdlәri üçün tikinti
layihәlәrinin onların
hәyata keçirilәcәklәri
әrazinin planlaşdırılması
sәnәdlәrinә (baş planlara
vә (vә ya) ümumi planlara), habelә müfәssәl planın hazırlanması
zamanı nәzәrә alınan tәlәblәrә uyğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәsi
Qaydaları»nda dәyişiklik edilib.

Dәyişikliyә görә, sifarişçi tikintiyә icazә almaq üçün müvafiq icra
hakimiyyәti orqanına vә ya müvafiq icra hakimiyyәti orqanının
yaratdığı quruma әrizә ilә müraciәt etdiyi zaman torpaq sahәsi üzәrindә
mülkiyyәt, icarә vә ya istifadә hüququnu tәsdiq edәn sәnәdin surәti ilә
yanaşı tikinti layihәsini dә tәqdim etmәli olacaq.

Hәmçinin şәhәrsalma әsaslandırılması bu Qaydaların 2-ci
hissәsinin tәlәblәrinә uyğun işlәnilәrәk yerli icra hakimiyyәti
orqanının, Bakı şәhәrinin vә digәr şәhәrlәrin inzibati әrazisindә isә
Dövlәt Şәhәrsalma vә Arxitektura Komitәsinin qәrarı ilә tәsdiq
edilәcәk.

G"nc"d" kiray"
evl"r neç"y"dir?

Yeni tәdris ili ilә bağlı Gәncә
şәhәrindә hiss olunacaq dәrәcәdә sıxlıq
müşahidә edilmәkdәdir. Gәncәyә axın
hәm dә kirayә bazarında canlanma
yaradıb.

Hazırda Gәncәnin kirayә bazarında
qiymәtlәr 15-20 faiz bahalaşıb. Artıq
Gәncәdәki universitet vә kolleclәrә qәbul
olunan tәlәbәlәr ev axtarışına çıxıb. Bu
isә kirayә bazarında tәlәbin artmasına
sәbәb olub. Gәncәdә ev alqı-satqısı ilә
mәşğul olan әmlak şirkәtindәn verilәn
mәlumata görә, sentyabrda Gәncәdә
kirayә qiymәtlәri avqust ayı ilә
müqayisәdә artıb.

Hazırda universitetlәrin yerlәşdiyi
әrazilәrdә tәmirindәn asılı olaraq 1 otaqlı
evlәr 150-200 manata, 2 otaqlı evlәr 250-
300 manata, 3 otaqlı evlәr isә 300 manat-
dan başlayan qiymәtlәrlә tәklif olunur.

Artım daha çox ali mәktәblәrin
yerlәşdiyi әrazilәrdә vә şәhәrin mәrkәzi
hissәlәrindә olan evlәrdә müşahidә ol-
unur. 

Köşkdә 28 yataq otağı, 38 vanna otağı, Olimpiya
ölçüsündә üzgüçülük hovuzu, tennis kortu, bilyard otağı
vә iki ev kinoteatrı vardır.

«Xaç atası» filmindә Beverly Hills-dә olan әmlak
135 milyon dollara satılır. Bu barәdә mәlumatı elit da -
şınmaz әmlak nәşri Mansion Global Amerika tәrәfindәn
verilir.

Köşk 2016-cı ildә 195 milyon dollar dәyәrindә
bazarda satışa çıxmışdı, ancaq alıcı tapılmadı vә bina
satışdan çıxarıldı. İndi bu әmlakın sahibi hüquqşünas vә
investor Leonard Rossdur, o, bu evi müxtәlif yığın -
caqlarda icarәyә vermәk üçün satın almışdır. Köşk yaxın
vaxtlarda Amerikanın media magnatı, Hearst Cor -
poration nәşriyyatının tәsisçisi William Randolph
Hearstә mәxsus idi. Әlavә olaraq, qeyddә bildirilir ki bu-
rada John Cannady vә hәyatyoldaşı Jacqueline bal
aylarını keçiriblәr.

Bu mәkanda «Xaç atası»filmindәn bir neçә mәşhur
sәhnә çәkilib. Bu evdә, kinostudiyanın başçısı Jack Valsın
yatağında Don Corleone’un göndәrdiyi atın başını tapır.

İspan müstәmlәkә üslubunda inşa edilәn әmlakın
sahәsi 50 min kvadratmetrdir. Burada 28 yataq otağı, 38
vanna otağı, Olimpik ölçülü bir üzmә hovuz, tennis kor-
tu, bilyard salonu, iki ev teatrı vә 400-dәn çox qonaq
üçün nәzәrdә tutulmuş bir teras var.

«Xaç atası» filmind"ki "mlak satılır

хябярляр
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юзялляшдирмя

Hәmin gün hәrracda 20 sәhmdar cәmiyyәtin
sәhmlәrinin bir hissәsi, 10 kiçik dövlәt müәssisә vә
obyekti, 13 istifadәsiz qalan qeyri-yaşayış sahәsi, elәcә
dә 1 yarımçıq tikili vә 10 avtomobil dә satışa çıxarılıb. 

Qeyd edәk ki, satılan dövlәt әmlaklarına ilkin satış
qiymәtlәri müәyyәn olunur. Ancaq hәrracda hәmin
әmlaklar daha yüksәk qiymәtә alına bilәr. Başqa sözlә,
obyektlәrә, müәssisәlәrә әn yüksәk qiymәt tәklif edәn

şәxs hәrracın qalibi olur. Budәfәki hәrracda da eyni qay-
dalar tәtbiq edilib. 

Hәrrac komissiyasının mәlumatına görә, satışa
çıxarılan 6 әmlak üzrә hәrraca 6 sifariş, 2 avtomobil
üçün isә 7 sifariş daxil olub. Bu da hәrracın rәqabәt şә ra -
itin dә keçdiyini söyәmәyә әsas verir. 

Hәrracdan öncә komissiya hәrrac qaydalarını iş ti -
rak çılara izah edib. Bildirilib ki, hәrraca çıxarılan, lakin

İnvestorlar üçün xüsusi fürs"t olan "mlak h"rracları davam edir.
émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) h"r h"ft" keçirdiyi
h"rraclardan daha biri oktyabrın 16-da baş tutub. H"rraca
ümumilikd" 83 dövl"t "mlakı satışa çıxarılıb. Onlardan 51-i Bakıda
yerl"ş"n müxt"lif t"yinatlı obyektl"r v" qeyri-yaşayış sah"l"ri olub. 

Qarajlar sahibini tapdı 
HéRRACDAN REPORTAJ
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alın ması  barәdә sifariş daxil olmayan әmlaklar yenidәn
sa tıcının, yәni  Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin sә -
rәn camına  qaytarılır. 

Qaydalara görә, hәrraca çıxarılan әmlakın ilkin satış
qiymәti elan edildikdәn sonra ona iddia edәn vәtәn daş -
lar dan almaq barәdә cavab gәlmәsә hәrrac baş tutmamış
he sab edilir. Sonda isә iştirakçıların hәrrac barәdә fi kir -
lәrini öyrәnmәk üçün müştәri mәmnunluğu sorğusu ke çi -
rilir.      

Hәrrac Bakıdakı istifadәsiz qalan qeyri-yaşayış sa -
hә lә rinin satışı ilә başlayıb. İlk olaraq satışa Nәsimi ray-
onu, Cavadxan küçәsi, 23-dә yerlәşәn 5 mәrtәbәli bi na -
nın yarımzirzәmisinin  bir hissәsi hәrraca çıxarılıb. Sa hә -
si 35,5 kvadratmetr olan obyektin ilkin satış qiymәti 8
500 manat elan edilib. Digәr iddiaçı olmadığı üçün 2
say lı iştirakçı hәmin qiymәtlә qalib elan edilib. 

Ardınca Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qәsәbәsi, Zaur
Şә rifov,4-dәki 5 mәrtәbәli binanın yarımzirzәmisinin bir
his sә sinin satışı başlayıb. İlkin satış qiymәti 6 min manat
olan obyektin sahәsi 39 kvadratmetrdir.  Onu almaq üçün
yal nız bir nәfәr razılıq bildirib vә 3 saylı biletin sahibi

qa lib elan edilib. 
Nizami rayonu, R.Rüstәmov küçәsi, 48 ünvanında

yer lәşәn qeyri-yaşayış sahәsi dә öz sahibini tapıb. Sahәsi
26,1 kvadratmetr olan obyektin ilkin satış qiymәti 2 600
manat elan edilib. Bu hәrracda 5 mәrtәbәli binanın zir -
zәmisinin bir hissәsini 4 saylı iştirakçı almağa nail  olub. 

Rayondakı digәr bir obyekt isә 4 min manata satılıb.
Sahәsi 18,5 kvadratmetr olan qeyri-yaşayış sahәsi
Ş.Mirzәyev küçәsi, 76a ünvanındakı 5 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsini әhatә edir. 

Nәsimi rayonu, D.Әliyeva küçәsi, 243 saylı binanın
hәyәtindәki 2 qaraj da satılıb. Sahәsi 38,3 kvadratmetr
olan hissәsini 6 saylı iştirakçı 24 500 manata ala bilib.
Qarajın 26,2 kvadratmetrlik hissәsini isә 7 saylı biletin
sahibi 15 min manata alıb. 

Sonra avtomobillәrin hәrracı keçirilib. Bu dәfә 2
әdәd «BMW 730» markalı (2006-cı ilә aid) maşın
sahiblәrini tapıb. Onlardan biri 10 750 manata, digәri 14
min manata satılıb. 

Sonda qaliblәr  ayrı-ayrılıqda hәrrac protokollarına
im za atıblar. Qeyd edәk ki, protokol imzalanmadıqda hә -
min әmlak alıcıya verilmir vә ödәnilәn beh geri qay ta rıl -
mır. Qaydaya görә, hәrrac qaliblәri 1 ay müddәtindә al -
dıq ları әmlakların dәyәrinin qalan hissәsini (hәrraca qa -
tıl maq üçün 10% beh ödәnilmişdi) ödәmәlidirlәr. Bu baş
vermәzsә, hәrracın nәticәlәri lәğv edilәcәk. 

Hәrrac barәdә iştirakçıların fikirlәri dә maraqlı olub.
Hәr rac dan razı qalan Musa Xәlilli «Daşınmaz Әmlak»a
bildirib ki, proses çox şәffaf vә obyektiv şәraitdә keçib:
«Bizә bildirdilәr ki, D.Әliyeva küçәsi, 243 ünvanında ya -
şa dığımız binanın yaxınlığında bәzi әmlaklar özәl lәş di -
ril mәyә çıxarılıb. Dәqiqlәşdirmәk üçün Әmlak Mә sә lә lә -
ri Dövlәt Komitәsinә müraciәt etdik vә bizә bu barәdә әt -
raf lı mәlumat verdilәr. Biz dә hәrraca qatıldıq». 

M.Xәlilli әvvәllәr bir müddәt hәmin qarajı istifadә
et di yini deyib. «Hәrraca çıxarılanda da iştirak etmәk qә -
ra rına gәldik vә bu gün istәyimizә nail   olduq. Qiymәtlәr
dә qane edir. Şәhәrin mәrkәzindә olduğu üçün o qәdәr dә
baha sayılmaz». 

Digәr iştirakçı Rasim Mәmmәdov da, hәrracın yük -
sәk sәviyyәdә tәşkil edildiyini vurğulayıb: “Hәrracı tәşkil
edәn qurumların әmәkdaşlarından razıyam.  Aldığım ob -
yekt dәn dә razıyam. Çox tәşәkkür edirәm. Hәr zaman
belә şәffaf hәrracların keçirilmәsini vacib sayıram”. 

Hәrrac barәdә televiziya  vә qәzetdәn mәlumat al dı -
ğı nı deyәn iştirakçı aldığı obyektin yaşadığı binanın al -
tın da yerlәşdyini bildirb: “ Әmlakı kiçik sahibkarlıq fә -
aliy yәtimi qurmaq üçün istifadә etmәyi düşünürәm. Çox
gü man ki, telefon tәmiri, mәişәt avadanlıqlarının tәmiri
ilә mәşğul olacağıq. Qiymәt dә qane edir. Bazardan 15-
20% ucuzdur”. 
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Sad"l"şm", elektronlaşma 
v" yüks"k maraq 
éMLAKIN QEYDİYYATI ARTIR 

Daşınmaz "mlakın qeydiyyatı il" bağlı t"tbiq olunan yenilikl"r v"
xidm"tl"rin s"viyy"sinin yüks"ldilm"si n"tic"sini verir. Sentyabr
ayının yekunlarına gör", Az"rbaycanda qeydiyyata alınan "mlakların
sayı yüks"lm"kd"dir. 
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Paralel olaraq Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
(ӘMDK) tәrәfindәn qeydiyyat prosesinin vә
sәnәdlәşdirmәnin hәddәn artıq sadәlәşdirilmәsi, elektron
xid mәtlәrin sayının artması da әmlakını sә nәd lәş di rәn lә -
rin sayını artırıb. Yeri gәlmişkәn, komitәnin daimi davam
edәn «mobil ofis» vә «kütlәvi çıxarış» kampaniyalarına
bu ay «Әmlakını qeydiyyata al, mülkiyyәtinә sahib ol»
aksiyası da әlavә olunub. Nәticәdә ilkin sәnәdlәri
qaydasında olan şәxslәrin әmlakının qeydiyyatı demәk
olar ki, avtomatik hәyata keçirilir. 

Belәliklә, ӘMDK-nin mәlumatlarına görә, 2018-ci
ilin sentyabr ayında ölkәdә 16 722 әmlak üzәrindә
mülkiyyәt hüququ qeydә alınıb. Aparılan qeydiyyatın 4
415-i (26,4%) ilkin, 12 307-si (73,6%) tәkrar qeydiyyata
aiddir. Ötәn ilin sentyabrı ilә müqayisәdә әmlakın
qeydiyyatı 11,4%, o cümlәdәn ilkin qeydiyyat 8,8%,
tәkrar qeydiyyat 12,4% artıb. 

Sentyabrda 14,4 min әmlaka texniki pasport, 10,6
min müayinә aktı tәrtib edilib, 241 yüklülük, 3,2 min
ipoteka qeydә alınıb. Ötәn ay mәhdudlaşdırmaya dair
18,8 min arayış verilib. Ötәn ilin sentyabrı ilә
müqayisәdә texniki pasportlar 15%, ipoteka qeydiyyatı
3%, mәhdudiyyәt arayışları 33% artıb (Cәdvәl 1.). 

Sentyabrda mülkiyyәt hüquqlarının qeydiyyatı
aparılan әmlaklardan 3 242-si fәrdi yaşayış vә bağ evi, 4
468-i mәnzil, 8,3 mini torpaq sahәsi, hәrәyә 300-ü qeyri-
yaşayış binası vә qeyri-yaşayış sahәsi, 68-i әmlak kom-
pleksi, 6-sı çoxmәrtәbәli yaşayış binaları, 6-sı çoxillik

әkmә olub. Ötәn ilin sentyabrı ilә müqayisәdә fәrdi
evlәrin qeydiyyatı 13%, mәnzillәrin qeydiyyatı 13,5%
artıb, qeyri-yaşayış sahәlәrinin vә binalarının
qeydiyyatında isә 20-23% artım var. Çoxmәrtәbәli
yaşayış binalarının qeydiyyatı 33% azalıb (Cәdvәl 2.). 

Ümumilikdә, bu ilin 9 ayında ölkәdә 161,4 min
әmlaka aid hüquqlar dövlәt qeydiyyatına alınıb. Bu ötәn
ilin eyni dövrünә nisbәtәn 12,5% artıqdır. Qeydiyyatdan
keçәn әmlakın 45 372-si (28,1%) ilkin, 116 mini (71,9%)
tәkrar qeydiyyatdan keçib. Ötәn ilin eyni dövrünә
nisbәtәn ilkin qeydiyyat 6%, tәkrar qeydiyyat 15% artıb
(Cәdvәl 3.)

Cәdvәl 1. 2018-ci ilin sentyabr ayında 
ӘMDK yanında Daşınmaz Әmlakın 

Dövlәt Reyestri Xidmәtinin әsas göstәricilәri

№ Göstәricilәr 
sentyabr,

2018 

sentyabr,
2017-yә
nisbәtәn
dәyişmә

1
Mülkiyyәt hüquqları üzrә apa -
rılmış dövlәt qeydiyyatının sayı  

16 722 11,4%

o cümlәdәn,
ilkin qeydiyyat

4 415 8,8%

tәkrar qeydiyyat 12 307 12,4%

2 Texniki pasportların sayı 14 415 14,7%

3 Yüklülük (icarә, istifadә) 241 9,5%

4 İpoteka qeydiyyatı 3 259 2,9%

5
Mәhdudlaşdırmaya (yüklülüyә)
dair dövlәt reyestrindәn arayış

16 830 33,3%

6
Әhaliyә xidmәtlә bağlı müxtәlif

arayışlar 
3 123 28,7%

7 Müayinә aktı 10 550 1,8%

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

№ Göstәricilәr 
sentyabr,

2018

sentyabr,
2017-yә
nisbәtәn
dәyişmә

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 16 722 11,4%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 3 242 13,1%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 4 468 13,5%

3 Torpaq sahәlәri 8 328 9,1%

4 Qeyri yaşayış binası 304 23,1%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 300 20,0%

6 Әmlak kompleksi 68 23,6%

8 Çoxmәrtәbәli yaşayış binaları 6 -33,3%

9 Çoxillik әkmәlәr 6 0,00%

Cәdvәl 3. 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında
ӘMDK yanında Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri

Xidmәtinin әsas göstәricilәri

№ Göstәricilәr 
Yanvar-
sentyabr,

2018

Yanvar-
sentyabr
2017-yә
nisbәtәn
dәyişmә

1
Mülkiyyәt hüquqları üzrә
dövlәt qeydiyyatının sayı  

161 384 12,5%

o cümlәdәn, ilkin qeydiyyat 45 372 5,8%

tәkrar qeydiyyat 116 012 15,3%

2 Texniki pasportların sayı 137 254 11,2%

3 Yüklülük (icarә, istifadә) 3 293 32,3%

4 İpoteka qeydiyyatı 30 599 11,2%

5
Mәhdudlaşdırmaya (yüklülüyә)
dair dövlәt reyestrindәn arayış

132 554 17,6%

6
Әhaliyә xidmәtlә bağlı müxtәlif

arayışlar 
52 637 27,5%

7 Müayinә aktı 102 028 7,2%
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Yanvar-sentyabr aylarında mülkiyyәt hüquqlarının
qey diyyatı aparılan әmlaklardan 29,2 mini fәrdi yaşayış
vә bağ evi, 42,2 mini mәnzil, 82,2 mini torpaq sahәsi,
106-sı  çoxmәrtәbәli yaşayış binası, 106-sı çoxillik әkmә
ol ub. Yanvar-sentyabr aylarında 3 min qeyri-yaşayış bi -
na sı, 3,9 min qeyri-yaşayış sahәsi qeydiyyata alınıb. Öt -
әn ilin eyni dövrü ilә müqayisәdә qeyri-yaşayış sa hә lә ri -
nin qeydiyyatı 56%, mәnzillәrin qeydiyyatı 15%, tor paq -
la rın qeydiyyatı 13% artıb. Çoxmәrtәbәli binaların qey -
diy ya tında 8% artım, çoxillik әkmәlәrin qeydiyyatında
26% azalma var (Cәdvәl 4.). 

Әnәnәvi olaraq әmlak bazarında әmәliyyatların
böyük hissәsi ölkәnin regionlarının payına düşür. Belә ki,
yan var-sentyabr aylarında әmlakın qeydiyyatında Ba kı -
nın payı 32% olub. Әvvәlki kimi, fәrdi yaşayış evi, tor-
paq sahәlәri, qeyri-yaşayış binaları vә әmlak kom pleks -
lәri üzrә әmәliyyatların böyük hissәsi, çoxillik әkmәlәrlә

әmәliyyatların isә hamısı regionlarda aparılır (Cәdvәl 5.). 
Ötәn ilin eyni dövrünә nisbәtәn әmlakın qey diy ya tı -

nın artımı hәm Bakı şәhәrindә, hәm dә regionlarda baş
ve rib. Belә ki, yanvar-iyun aylarında Bakıda әmlakın
qey diyyatı 7,8%, regionlarda isә 14,8% artıb.  

Yanvar-sentyabr aylarında ӘMDK yanında Daşın -
maz Әmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin 18 әrazi ida rә -
si nin 16-da daşınmaz әmlakın qeydiyyatının artımı, 2-dә
isә azalması  müşahidә edilib (ilk 8 ayın nәticәlәrinә gö -
rә, әrazi idarәlәrinin 16-da artım, 2-dә azalma olmuşdu).
Әn çox artım Lәnkәran (60,2%) vә Ucar (33,6%) әrazi
idarәlәrindә, azalma isә Qәbәlә (8,1%) vә Tovuz (3,8%)
әrazi idarәlәrindә qeydә alınıb. 

Yanvar-sentyabr aylarında daşınmaz әmlak üzәrindә
qeydә alınan mülkiyyәt hüquqlarının 28,1%-i ilkin
qeydiyyatın payına düşür. Әrazi idarәlәri üzrә ilkin
qeydiyyatın әn yüksәk payı Zaqatala (39,3%) vә Şәki
(33,7%) әrazi idarәlәrindә qeydә alınıb. İlkin qeydiyyatın
әn aşağı olduğu әrazi idarәlәri Lәnkәran (17,7%) vә
Xaçmaz (19,1%) әrazi idarәlәridir.  Ümumiyyәtlә 18
әrazi idarәsinin 5-dә ilkin qeydiyyatın payı 30%-i keçir.
Bakıda isә ilkin qeydiyyat ümumi qeydiyyatın 33,5%-i
qәdәrdir. 

2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkә üzrә
12 657 mәnzil özәllәşdirilib. Ötәn ilin müvafiq
döv rünә nisbәtәn özәllәşdirilmiş mәn -
zillәrin sayı 26,1% artıb. Ümumilikdә,
özәllәşdirmә başlayandan 2018-ci il
oktyabrın 1-dәk ölkә üzrә 556 242
mәnzil özәllәşdirilib.

Cәdvәl 4. 2018-ci ilin yanvar-sentyabr 
aylarında hüquqların dövlәt qeydiyyatının 

әmlak növlәri üzrә hesabatı

№ Әmlak Bölmәlәri

Yanvar-
sent -
yabr,
2018

Yanvar-
sentyabr
2017-yә
nisbәtәn
dәyişmә

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 161 384 12,5%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 29 230 3,6%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 42 218 14,8%

3 Torpaq sahәlәri 82 157 13,2%

4 Qeyri yaşayış binası 3 016 14,7%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 3 922 56,3%

6 Әmlak kompleksi 629 12,9%

8 Çoxmәrtәbәli yaşayış binaları 106 8,2%

9 Çoxillik әkmәlәr 106 -26,4%

Cәdvәl 5. 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında
hüquqların dövlәt qeydiyyatının әmlak bölmәlәri, Bakı

vә regionlar üzrә hesabatı

№ Әmlak Bölmәlәri
Ölkә
üzrә

Bakı üz rә
Sayı 

Bakı
üzrә %

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 161 384 51 899 32,2%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 29 230 9 017 30,8%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 42 218 29 629 70,2%

3 Torpaq sahәlәri 82 157 8 738 10,6%

4 Qeyri yaşayış binası 3 016 933 30,9%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 3 922 3356 85,6%

6 Әmlak kompleksi 629 196 31,2%

8 Çoxmәrtәbәli yaşayış binaları 106 30 28,3%

9 Çoxillik әkmәlәr 106 - -

Cәdvәl 6. 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında
daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqların dövlәt

qeydiyyatının Bakı vә regionlar üzrә artım dinamikası

Әrazi İdarәlәri
Yanvar-
sentyabr,

2017 

Yanvar-
sentyabr,

2018
Artım

Respublika üzrә cәmi 143 485 161 384 12,5%

Bakı şәhәr Әrazi İdarәsi 48 132 51 899 7,8%

Regional Әrazi İdarәlәri 95 353 109 485 14,8%
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Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin torpaq
sahәlәrinin tәyinatı üzrә istifadәsi, münbit qatının
korlanmasının qarşısının alınması üçün reydlәri
nәticәsindә 2 şәxs cәrimәlәnib. 

Mәlum olub ki, Xaçmaz rayon sakini Tәrxan
Laçınov qanunsuz olaraq pay torpağının tәyinatını
dәyişib. Bununla da kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpağın
münbit qatı korlanıb. Eyni zamanda hәmin әrazidә qeyri
qanuni tikinti işlәrinin aparılması faktı müәyyәn edilib.
Bununla bağlı hәmin şәxs barәsindә İnzibati Xәtalar
Mәcәllәsinin 244.2-ci maddәsinә әsasәn protokol  yazılıb
vә 1000 manat cәrimә olunub.

Analoji hadisә Qusar rayonunda da aşkar edilib.

Belә ki, rayonun Küzunqışlaq  kәnd sakini Qurban
Ağabalayev kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı pay torpağında
qeyri-qanuni tikinti işlәri hәyata keçirib. Bu isә hәmin
torpağın münbit qatının korlanmasına, yararlılıq
dәrәcәsinin aşağı düşmәsinә sәbәb olub. Hәmin şәxs
barәsindә İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin müvafiq
maddәsinә әsasәn protokol  yazılıb vә 1000 manat
cәrimә edilib. Hәr iki qanun pozuntusu üzrә torpaqla
bağlı qeyri-qanuni istifadә halı dayandırılıb.

Belә tәdbirlәrin nәticәsindә torpaqların mәqsәdli
dövriyyәsinә qaytarılması tәmin olunur. Tәyinatına zidd
istifadәdә olan torpaqlar qanunauyğun şәkildә yenidәn
iqtisadi dövriyyәyә cәlb edilir.

Torpaq pozuntularına gör" 4 min, 
8 min v" 40 min manatlıq – CéRİMéLéR

H"r biri 1000 manat olmaqla 2 n"f"r c"rim"l"nib

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin (ӘMDK) Xәzәr
dәnizinin sahilboyu 20-50 metr-
lik mühafizә zolağına düşәn tor-
paq sahәlәrinin istifadәsi ilә bağ -
lı aparılan monitorinqlәr artıq nә -
ti cә sini verir. Komitә tәrәfindәn
mәh kәmәlәrә göndәrilәn iş lәr -
dәn 5-i haqqında qәbul edilәn
qә rarın icrasına başlanılıb. Belә
ki, dövlәtin mülkiyyәtindә olan
torpaq sahәsindә inşa edilmiş
tikililәr cavabdehlәrin hesabına
sökülәrәk, torpaq sahәsi әvvәlki
vәziyyәtinә qaytarılacaq. Ha zır -
da Cinayәt Mәcәllәsinin 188-ci
mad dәsinә әsasәn 76 hal ba rә sin -
dә Daxili İşlәr Nazirliyinә mәk -
tub lar göndәrilib, 78 halla bağlı
isә İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinә
müvafiq olaraq cәrimә tәtbiq olunub.

Belә qanun pozuntusuna yol verәn fiziki, vәzifәli vә
hüquqi şәxslәr müvafiq olaraq 4 min manat, 8 min manat
vә 40 min manat cәrimәlәnir. Hәmçinin Cinayәt
Mәcәllәsindә Xәzәr dәnizinin sahilboyu 20-50 metrlik
zolağının altında olan torpaqlara münasibәtdә 7 ildәn 10
ilәdәk müddәtә azadlıqdan mәhrum etmә nәzәrdә tutulub.

Qeyd edәk ki, Nazirlәr Kabineti Xәzәr dәnizinin

sahilboyu 20-50 metrlik zolağının qrafik tәsvirini tәsdiq
edib. Qәrara görә hәmin zolağa düşәn torpaq
istifadәçilәrinin sayı 517 nәfәrdir. Torpaq Mәcәllәsinin
46-cı maddәsinin müvafiq bәndinә uyğun olaraq Xәzәr
dәnizinin 20-50 metrlik sahilboyu zolağına düşәn torpaq
sahәlәri Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin tәqdimatı
әsasında Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә istifadәyә vә
icarәyә verilә bilәr.

хябярляр
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«Daşınmaz Әmlak» xәbәr verir ki, bu ilin ilk 7
ayın da ölkәdә satılan әmlaklara görә ödәnilәn vergilәr
açıqlanıb. Vergilәr Nazirliyinin mәlumatına görә, 2018-ci
ilin ilk yeddi ayı әrzindә mәnzil vә qeyri-yaşayış sa hә si -
nin alqı-satqısından dövlәt büdcәsinә 22 milyon 875,3
min manat vergi ödәnilib. 

«Yanvar-iyul aylarında notariuslar tәrәfindәn tәq -
dim olunmuş ödәmә mәnbәyindә tutulan sadәlәşdirilmiş
vergi bәyannamәsinә әsasәn, ölkәnin regionları üzrә
mәnzil vә mülklәrin satışından әn çox vergi ödәnişlәri
paytaxt Bakının payına düşür»-deyә mәlumatda bildirilir. 

Bu müddәtdә yaşayış vә qeyri-yaşayış sahәlәrinin
alqı-satqısına görә fiziki vә hüquqi şәxslәr tәrәfindәn
Bakı şәhәri üzrә vergi daxilolmalarının mәblәği 18 mil -
yon 50,8 min manat tәşkil edib. Abşeron rayonunun
qәsәbә vә kәndlәri (Xırdalan şәhәri istisna olmaqla),
Şirvan vә Mingәçevirdәn daxil olmuş vergilәrin mәblәği
928,2 min manat, Gәncә, Sumqayıt vә Xırdalan üzrә
2.386,9 min manat, digәr rayon (şәhәr) vә qәsәbәlәr
(kәndlәr) üzrә isә 1.509,3 min manat olub.

Xatırladaq ki, 2016-cı ildә bina tikintisi fәaliyyәti
ilә mәşğul olan vә sadәlәşdirilmiş qaydada vergi ödәyәn
şәxslәrin vergitutma bazası genişlәndirilib. 

Vergi Mәcәllәsinin 218-ci maddәsinә edilmiş
dәyişikliklәrә әsasәn, mülkiyyәtindә olan yaşayış vә
qeyri-yaşayış sahәlәrini tәqdim edәn şәxslәr 1 yanvar
2016-cı ildәn etibarәn sadәlәşdirilmiş vergiyә cәlb olu -
nur. Hәmin vәsaitlәr notarius tәrәfindәn ödәmә mәn bә -
yin dәn tutularaq dövlәt büdcәsinә ödәnilir. 

Vergi hesablanarkәn alqı-satqı zamanı mәnzilin
neçәyә satılması heç bir әhәmiyyәt daşımır. Fiziki şәxs
mülkiyyәtindә olan yaşayış sahәsini satarkәn, mәnzilin
satış qiymәtindәn asılı olmayaraq, hәr kvadratmetrә görә
15 manat mәblәğindә sadәlәşdirilmiş vergi ödәmәlidir.
Satılan mәnzil Bakı şәhәri, habelә onun qәsәbә vә
kәndlәrindә yerlәşirsә, bu mәblәğә Nazirlәr Kabineti
tәrәfindәn müәyyәn olunmuş zonalardan asılı olaraq,
әmsallar tәtbiq olunur.

Cәdvәldәn dә göründüyü kimi, mәrkәzdәn kәndlәrә
doğru mәnzil satışı ilә bağlı verginin mәblәği azalır.

Ev satışından vergi nec" öd"nilir?
XéBéRDARLIQ 

Az"rbaycanda mülkiyy"tind" olan yaşayış v" qeyri-yaşayış
sah"sini satan ş"xsl"r" vergi öhd"likl"rini yerin" yetirm"si il"
bağlı x"b"rdarlıq edilib. 
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Belәliklә, Bakının mәrkәzi hissәsindә, yәni 1-ci
zonaya aid әrazilәrdә mәnzil satılarkәn onun hәr
kvadratmetrindәn tutulan vergini hesablamaq üçün 15
manat baza mәblәği 4-ә vurulmalıdır. Bununla da
yaşayış sahәsi 100 kvadratmetr olan mәnzilin satışı
zamanı sadәlәşdirilmiş vergi mәblәği bu cür hesab -
lanmalıdır:

100 m2 (mәnzilin sahәsi) x 15 manat (baza
mәblәği) x 4 (zona әmsalı) = 6 000 manat.

MéNZİL DéYİŞDİRİLéNDé Dé VERGİ TUTULUR
Yeri gәlmişkәn, son illәr Azәrbaycanda mәnzillәrin

barter üsulu ilә alqı-satqısına da maraq artıb. Xüsusәn dә
daşınmaz әmlak agentliklәri vasitәsilә yayılan elanlarda
mәnzillәrin barter üsulu ilә satışı, yәni dәyişdirilmәsi
tәklif olunur. Hәtta ölkәnin müxtәlif şәhәr vә
rayonlarında yerlәşәn mәnzillәrin paytaxda eyni növ
mülkә dәyişdirilmәsini tәklif edәnlәr dә var. 

Qanunvericiliyin tәlәblәrinә görә, barter üsulu ilә
alqı-satqı olunan mәnzillәrdәn dә eyni qayda ilә
sadәlәşdirilmiş vergi tutulur. Bu zaman dәyişdirilәn iki
mәnzil alqı-satqı obyekti sayıldığından, hәr iki mülkün
satıcı qismindә çıxış edәn sahibi müvafiq qaydada vergi
ödәmәlidir.

Qeyri-yaşayış sahәlәri olan zirzәmilәrin satışından
tutulan verginin mәblәği dә tәxminәn eyni qaydada he -
sab lanır. Yeganә fәrq ondadır ki, qeyri-yaşayış sa hә -
lәrinin alqı-satqısı zamanı hesablanmış vergi mәblәğinә
әlavә olaraq 1,5 әmsal tәtbiq edilir. 

Mәsәlәn, 6-cı zonaya aid edilәn metronun
«Neftçilәr» vә ya «Koroğlu» stansiyaları әtrafında şәxsi
mülkiyyәtindә olan 300 kvadratmetr zirzәmini satmaq
istәyәrkәn mülk sahibi notarius vasitәsilә ödәyәcәyi
sadәlәşdirilmiş vergini belә hesablamalıdır:

300 m2 (zirzәminin sahәsi) x 15 manat x 1,8 x 1,5 =
12 150 manat.

Yaşayış vә qeyri-yaşayış sahәlәrinin tәqdim edil mә -
si üzrә sadәlәşdirilmiş vergi alqı-satqı müqavilәlәrini tәs -
diq edәn notarius tәrәfindәn hesablanaraq tutulur vә 1
bank günü әrzindә dövlәt büdcәsinә ödәnilir. 

Vәsaitin ödәnilmәsi barәdә «Yaşayış vә qeyri-ya şa -
yış sahәlәrini tәqdim edәn şәxslәrdәn notariuslar tә rә fin -
dәn ödәmә mәnbәyindә tutulan sadәlәşdirilmiş verginin
bәyannamәsi» hesabat ayından sonrakı ayın 20-dәn gec
olmayaraq vergi orqanına tәqdim edilir. Mәnzillәrin
satışı zamanı vergi bәyәnnamәsinin vә arayışın tәqdim
edilmәmәsinә görә daşınmaz әmlakını satışa çıxaran fizi-
ki şәxslәrә qarşı 40 manat cәrimә tәtbiq olunur.

BéZİ éMLAKLARIN SATILMASI VERGİDéN AZADDIR
Qeyd edәk ki, bu qaydalar bina tikintisi fәaliyyәti

üzrә sadәlәşdirilmiş verginin hesablanması vә
ödәnilmәsinә aid deyil. Yaşayış vә qeyri-yaşayış
sahәlәrinin satışı 2016-cı il yanvarın 1-dәn, torpaq
sahәlәrinin tәqdim edilmәsi isә 2017-ci il yanvarın 1-dәn
etibarәn sadәlәşdirilmiş vergiyә cәlb olunur. Burada ver-
gi torpağın, yaşayış vә qeyri-yaşayış yerinin sahәsinә
(ölçüsünә), yerlәşdiyi әraziyә әsasәn hesablanır.

Aşağıdakı hallarda torpaq, yaşayış vә qeyri-yaşayış
sahәlәrinin tәqdim edilmәsi vergiyә cәlb olunmur:

fiziki şәxsin azı 5 il әrzindә yaşayış yeri üzrә qey-
diyyatda olduğu yaşayış sahәlәri;
daşınmaz әmlakın hәdiyyә, maddi yardım vә miras
formasında ailә üzvlәri tәrәfindәn verilmәsi;
daşınmaz әmlakın dövlәt ehtiyacları üçün alınması
ilә әlaqәdar kompensasiyanın ödәnilmәsi;
әmlakın әr vә arvad arasında verilmәsi, keçmiş әr-
arvad arasında boşanma prosesindә verilmәsi.

Zonalar Zona әmsalı Baza mәblәği Vergi mәblәği
B A K I   Ş Ә H Ә R İ

Zona-1 4,0 15 manat 60 manat

Zona-2 3,0 15 manat 45 manat

Zona-3 vә 4 2,2 15 manat 33 manat

Zona-5 vә 6 1,8 15 manat 27 manat

Zona- 7, 8 vә 9 1,5 15 manat 22,5 manat

Zona-10, 11 vә 12 1,2 15 manat 18 manat

D İ G Ә R   R E G İ O N L A R
Gәncә, Sumqayıt vә Xırdalan 1,5 15 manat 22,5 manat

Abşeron rayonunun qәsәbә vә kәndlәri
(Xırdalan şәhәri istisna olmaqla), Şirvan,
Mingәçevir, Naxçıvan, Lәnkәran, Yevlax,

Şәki vә Naftalan

1,2 15 manat 18 manat

Digәr rayon (şәhәr) vә qәsәbәlәr (kәndlәr) 0,5 15 manat 7,5 manat

Satılan m"nzil Bakı
ş"h"ri, habel" onun
q"s"b" v" k"ndl"rind"
yerl"şirs", bu m"bl"ğ"
Nazirl"r Kabineti
t"r"find"n mü"yy"n
olunmuş zonalardan
asılı olaraq, "msallar
t"tbiq olunur.
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Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu işlәrinin nә ti cә -
lәrindәn daha iki rayon faydalanmağa başlayıb. Cә li la -
bad vә Zәrdab rayonları üzrә әldә edilәn mәlumatlar real
şә raitdә istifadә edilәcәk. Bununla әlaqәdar olaraq
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn hәmin
rayonlarda işlәrin nәticәlәri vә sistemin istifadә qaydaları
ilә bağlı Regional Forumlar keçirilib. 

Tәdbirdә layihәnin әhәmiyyәti vә rayonda tor paq la -
rın sәmәrәli idarәsinә göstәrәcәyi müsbәt tәsirlәr izah
edi lib. Bildirilib ki, torpaqların elektron kadastr uçotu in-
formasiya bazasında torpaqların tәyinatından tutmuş
onun münbitliyinә qәdәr bütün göstәricilәr әks olunur.
Bü tün torpaqların dәqiq sәrhәdlәri, miqyası, istifadә tә yi -
na tı müәyyәnlәşir. O cümlәdәn, dövlәt, özәl vә bә lә diy -
yә lәr tәyinatına, mülkiyyәt vә әmlak növünә görә harada
vә nә qәdәr torpaq olduğuna dair bölgü mәlumatları әldә
edir. Xüsusi mülkiyyәt sahibliyi, o cümlәdәn  pay tor paq -
la rının sahәsi dәqiqlәşir. 

Mәsәlәn, aparılan işlәrdәn mәlum olub ki, Cәlilabad
rayonunda torpaq islahatına cәlb edilmiş 93,9 min hektar tor-
paq sahәsi var. Bundan 26,5 min hektar bәlәdiyyә, 10,7 min
hektar dövlәt, 56,7 min hektar özәl torpaqlardır. Bәlәdiyyә

hüdudları daxilindә torpaq sahәlәrinin 68,2 min hektara
yaxını (72,7%-i) kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaqlardır ki,
bunun da 58,6 min hektar hektarını әkin sahәlәri tәşkil edir.
Uçot işlәri zamanı müәyyәn edilib ki, torpaq payı almış
ailәlәrdәn 28 minә yaxınının torpaq ölçülәri 1 hektaradәkdir. 

Zәrdab rayonunda isә bәlәdiyyә hüdudları daxilindә
torpaq islahatına cәlb edilmiş 70 min hektara yaxın tor-
paq sahәsi var. Bundan 21,6 min hektar bәlәdiyyә, 16,8
min hektar dövlәt, 26,4 min hektar sahә özәl torpaqların
payına düşür. Bәlәdiyyә hüdudları daxilindәki torpaq
sahәlәrinin 50 min hektara yaxını (75%-i) kәnd
tәsәrrüfatına yararlı torpaqlardır ki, bunun da 34 min
hektarıını әkin sahәlәri tәşkil edir. Uçot işlәri zamanı
müәyyәn edilib ki, torpaq payı almış ailәlәrdәn 7 minә
yaxınının torpaq sahәsinin ölçülәri 1 hektaradәkdir. 

Bu da onu göstәrir ki, torpaq sahәlәrinin
konsolidasiyasına, birlәşmәsinә ehtiyac vardır.

Hazırda torpaqların elektron kadastr uçot işlәrinin
yekunlaşdığı 24 rayonun 11-dә bu layihәnin praktiki
istifadәsi reallaşıb. Bu işlәr ümumilikdә 4,2 milyon hek-
tara yaxın әrazini әhatә edәcәk. Bu günә qәdәr 3 milyon
hektara yaxın sahәnin elektron kadastr uçotu aparılıb.

Mәnzil seçimi etmiş vәtәndaşlara dair statistik
mәlumatlar açıqlanıb. Fins.az xәbәr verir ki,
Azәrbaycan Respublikasının Mәnzil İnşaatı Dövlәt
Agentliyinin açıqladığı statistik mәlumatlarda qeyd
olu nur ki,  әn çox mәnzili hәrbiçilәr seçib. Satışa
çıxarılmış 324 mәnzilin 104-ü hәrbiçilәr tәrәfindәn
seçilib. Kateqoriyalara görә, dövlәt qulluqçuları 74,

polislәr 48, mәcburi köçkün vә ya ona bәrabәr tutulan
şәxslәr 47, müәllimlәr 28, alimlәr 14, idmançılar 5,
şәhid ailәsinin üzvlәri isә 4 mәnzil seçiblәr. Ödәniş
üsu luna görә isә, mәnzilin dәyәrini 36 nәfәr öz vәsaiti
hesabına, 288 nәfәr ipoteka krediti ilә ödәyәcәk.
Mәnzillәrin 61%-i yaşı 35-dәn yuxarı olan şәxlәr
tәrәfindәn әldә edilib.

C"lilabad v" Z"rdabda 
torpaqların uçotu v" keyfiyy"ti 

MéLUM OLDU

«Güz"ştli m"nzil»l"ri "n çox bu ş"xsl"r seçibl"r
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AVSTRİYA 
Avstriyada ipoteka krediti ilә tәkcә mәnzil vә evi

deyil, istәnilәn әmlakı almaq olar, amma bunun üçün
müştәri Avropa Birliyindә gәlirinin olduğunu, elәcә dә
alacağı әmlakın yarısı qәdәr sәrvәtinin olmasını
isbatlamalıdır.

Bu tәlәblәrә cavab verәn müştәrilәr ipoteka krediti-
ni avro ilә illik 3-5%-lә, ilkin ödәniş 20%-dәn
başlamaqla götürә bilәrlәr. Kreditin müddәti kommersiya
obyekti üçün 10-15 il, mәnzil vә evlәr üçün 20 ilәdәk
tәşkil edir.  

BOLQARISTAN 
Bolqarıstanda ipoteka krediti götürmәk

Avstriyadakı kimi çәtin deyil, xaricilәr burada illik 7,5%

vә ilkin ödәniş 30%-lә, avroda vә ya yerli valyutada –
levdә kredit götürә bilәrlәr. Yerli sakin zamin dayansa
xarici vәtәndaşa krediti illik 3-4%-lә dә ayrırlar. Yeganә
tәlәb odur ki, müştәrinin Bolqarıstandakı bankda hesabı
vә bu hesabda 1 illik ödәmә hәcmi qәdәr depoziti
olmalıdır. Kredit müddәti 20 ildir. 

ALMANİYA 
Almaniyada xaricilәr rahatlıqla ipoteka krediti

götürә bilәrlәr, şәrtlәr dә әladır: avroda, illik faiz dәrәcәsi
2,3-3,5%, ilin ödәniş 30%, müddәt 5-30 il. Amma bunun
üçün müştәri vә obyekt bәzi tәlәblәrә cavab vermәlidir.
Әvvәla 30% ilkin ödәniş vә sabit gәlir mәnbәyi, digәr
tәrәfdәn obyektin qiymәti 100 min avrodan az olduqda
onu almaq çәtinlәşir. Yaşayış olmayan evlәri vә çәtin

Avropada "mlakı ipoteka il" almaq 
ÖLKéLéR Vé ŞéRTLéR 

Xaricd", xüsusil" d" Avropada "mlak alıcılarının sayı artdıqca, bunu
ipoteka krediti il" etm"k ist"y"nl"r d" çoxalır. B"s hansı Avropa
ölk"sind" "mlakı ipoteka kredit il" almaq olar, xaricil"r" ipoteka
kreditl"ri hansı ş"rtl"rl" verilir? «Daşınmaz émlak» bu d"f" xaricd"
"mlakın ipoteka krediti il" alınması imkanını araşdırıb. 
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satılan әmlakları da ipoteka ilә almaq çәtindir. Kredit
müraciәtinә 1-2 aya baxılıb cavab verilir, üstәlik banklar
müştәrinin ödәmә qabiliyyәtini yoxlamaq üçün әlavә
sәnәdlәr dә tәlәb edә bilәrlәr. Banklar әn rahat 300 min
avro vә daha yüksәk mәblәğli kreditlәri verirlәr. 

YUNANISTAN 
Yunanıstan vaxtilә ipoteka kreditlәrinin әn yaxşı

verildiyi ölkә idi, formal olaraq hәmin şәrtlәr indi dә
qüvvәdәdir: avro ilә illik 5,6%, ilkin ödәniş 40%,
müddәt 15 il. Banklar belә kredit ayıracaqları müştәridәn
illik 30 min avroluq gәlir sәnәdi tәlәb edir, üstәlik, 50
min avroyadәk evlәrә kredit ayırmırdılar. Amma indi bu
proqram müvәqqәti dayanıb. Nә vaxt bәrpa olunacağı
bilinmir. Amma bu ölkәdә 250 min avroluq әmlakla hәm
dә yaşayış izni әldә etmәk olar. 

İTALİYA 
Formal olaraq İtaliyada xaricilәr üçün ipoteka kredi-

ti var: avro ilә, illik 3-5%, ilkin ödәniş 40-50% olmaq
şәrtilә 20 illik müddәtә. Amma bu yalnız kağız
üzәrindәdir – İtaliya bankları Avropadan kәnar ölkәlәrin
vәtәndaşlarının kredit müraciәtlәrinin 95%-nә imtina
verirlәr. Әsas problem ödәniş qabiliyyәtidir – krediti o
müştәrilәr ala bilir ki, Avropa İttifaqında gәliri var vә
bunu sübut edә bilir. 

KİPR 
Xaricilәrin sevimli әmlak bazarı olan Kirdә bunun

üçün hәr şәrait yaradılıb. Qeyri-rezidentlәr bu ölkәdә
avro ilә, illik 4-4,5%-lә, 10 illiyә vә 40% ilkin ödәnişlә
ipoteka krediti ala bilәrlәr. Әsas tәlәb ödәniş
qabiliyyәtini sübut etmәkdir, üstәlik banklar müştәridәn
kredit tarixçәsini dә tәlәb edirlәr. Adәtәn kredit
mәblәğlәri 150-250 min avro arasında olur. Bankların
tәlәblәrinә cavab vermәyәn müştәrilәrin çıxış yolu var –
onlar әmlakı tikinti şirkәtin özündәn, necә deyәrlәr, daxi -
li kreditlә ala bilirlәr. 

LATVİYA
Avropada әn ucuz әmlakı Baltikyanı ölkәlәrdә tap-

maq olar. Amma burada ipoteka kreditinә tәlәblәr dә
sәrtdir. Formal olaraq xaricilәr avro ilә, illik 4,5-6%-lә,
30% ilkin ödәnişlә, 5-20 illik kredit götürә bilәrlәr.
Amma Latviya bankları müştәrini diqqәtlә, hәtta
xırdaçılıqla yoxlayırlar. Mәsәlәn, müştәrinin tәkcә
gәlirlәri deyil, xәrclәri dә nәzәrә alınır, son iki illik
gәlirlәri çıxarılır. Gәlirlәri  tәsdiqlәmәk üçün isә yalnız
xüsusi tәsdiqlәnmiş sәnәdlәr tәlәb olunur. Kredit
müraciәtinin özü dә müştәriyә 2 min avroya başa gәlir.

Buna baxmayaraq Latviyadakı hәr iki xaricidәn biri
ipoteka götürmәk istәyir. 

POLŞA
Başqa ölkәlәrә baxanda Polşada ipoteka şәrtlәri

yaxşıdır. Burada ipoteka krediti ilә evi 10%-dәn başlayan
ilkin ödәnişlә, illik 4-4,5% dәrәcә ilә, 30-35 illiyә
götürmәk olar. Kredit avro ilә yanaşı, yerli valyuta  -
zlotıda, İsveçrә frankında vә dollarda verilir. Amma
şәrtlәr fәrqlidir. Polşa bankları o müştәriyә ipoteka kredi-
ti verirlәr ki, onun ölkәdә azı bir illik müvәqәti yaşama
izni olsun. Bu mәsәlәni әmәk müqavilәsi bağlamaqla
hәll etmәk olar – Polşada әmәk müqavilәsi ilә cәmi 6 ay
işlәmәk kifayәtdir ki, ipoteka kredit müraciәtinә baxılsın.
Maraqlı detal – Polşada bankla danışıb ipoteka kreditinin
faizini azaltmaq olur. 

SLOVENİYA 
Sloveniya bankları xarici investorlara hәvәslә kredit

verirlәr, elә müştәrilәr üçün dә illik 2-2,5% dәrәcә әla
stimuldur. İlkin ödәniş 30%, müddәt 5-10 ildir.
Sloveniyada kommersiya obyektlәrini dә ipoteka ilә al-
maq olar, amma onun müddәti - icarә müqavilәsi
müddәti + 2 ildir. Faiz dәrәcәsinin aşağı olması, kreditlә
alınıb icarәyә verilәn әmlakın gәlirliyini ildә 6-7%-ә
yüksәldir ki, bu da Avropa üçün әla göstәricidir. 

XORVATİYA 
Xorvatiya banklarının әksәriyyәti xarici

vәtәndaşlara ipoteka krediti vermir. Hazırda xaricilәr
yalnız Raiffeisen vә Erste banklarından  kredit götürә
bilәrlәr, bir şәrtlә ki, onların Xorvatiyada yaşayış icazәsi
vә işi olsun. Burada krediti yerli valyuta olan kuna ilә
götürmәk mümkündür, şәrtlәr 4,3% illik, 40% ilkin
ödәniş, müddәt 3-20 ildir. Kreditin maksimum mәblәği
250 min avrodur. 

ÇEXİYA 
Avropanın әn mәşhur әmlak bazarlarından biri olan

Çexiyada әmlakı cәlbedici edәn amillәrdәn biri sәrfәli
ipoteka şәrtlәridir. Burada krediti çex kronunda, illik 3%
dәrәcә ilә, 40% ilkin ödәnişlә götürmәk mümkündür.
Kreditin müddәti müştәrinin 65 yaşına çatmasına
qәdәrdir. Çexiyada yaşayıb işlәyәn xaricilәr krediti
2,5%-lә dә götürә bilәrlәr. Amma müqavilәyә әsasәn, bu
faiz dәrәcәsi 3-4 il qüvvәdә olacaq, sonrakı müddәtdә isә
faizlәr dәyişә vә bazar hәddinә çata bilәr. Burada heç dә
bütün әmlakları ipoteka ilә almaq olmur, banklar likvid
obyektlәrә, xüsusilә dә yeni tikililәrә daha hәvәslә kredit
ayırırlar.



Qeyri-yaşayış sah"sini öz"ll"şdirm"k üçün hara
müraci"t etm"liyik? Bunun üçün prosedur
nec"dir?

Qeyri-yaşayış sahәsi dövlәt mülkiyyәtindәdirsә,
onun özәllәşdirilmәsi üçün Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinә müraciәt etmәlisiniz.  
Qeyri-yaşayış sahәsi fiziki vә ya hüquqi şәxslәr
tәrәfindәn inşa olunubsa, onun üzәrindә
hüquqların dövlәt qeydiyyatına alınması üçün
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin yanında
Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin
müvafiq әrazi idarәsinә müraciәt etmәlisiniz.
Qeyri-yaşayış sahәsinin yerlәşdiyi binanın inşa
edildiyi tarixdәn asılı olaraq hüquqların qeydiy -
yata alınması üçün aşağıdakı sәnәdlәr tәlәb ol-
unur:

1. Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә
Tikinti Mәcәllәsi qüvvәyә minәnәdәk (2013-cü il
yanvarın 1-dәk) inşa edilmiş qeyri-yaşayış
sahәsinә dair: 

- müvafiq icra hakimiyyәti orqanı ilә
razılaşdırılmış layihә;
- müvafiq icra hakimiyyәti orqanının tikilinin
inşa edilmәsinә icazә barәdә qәrarı;
- istismara qәbul aktı.
2. Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә
Tikinti Mәcәllәsi qüvvәyә mindikdәn (2013-cü il
yanvarın 1-dәn) sonra inşa edilmiş qeyri-yaşayış
sahәsinә dair:
- tikintiyә icazә verilmәsi barәdә qәrar;
- tikinti layihәsinin memarlıq-planlaşdırma
bölmәsi;
- tikinti obyektinin istismarına icazә.

M"n 2010-cu ild" Abşeron rayonu Digah
q"s"b"sind" 0.03 ha sah"d" h"y"t evi
tikmiş"m.Torpaq sah"sinin çıxarışı var. İndi
h"min ev üçün çıxarış almaq ist"yir"m.Bunun
üçün hansı s"n"dl"r lazımdır?  Çıxarış almağa
gör" dövl"t rüsumu n" q"d"rdi? S"n"di almaq
üçün hara müraci"t etm"liy"m?

Müraciәtinizdәn aydın olur ki, eviniz Azәrbaycan
Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsi
qüvvәyә minәnәdәk (2013-cü il yanvarın 1-dәk)
inşa edilib.
Bu halda:
1. әgәr evin hündürlüyü 12 metrә qәdәrdirsә;
2. onun yerlәşdiyi torpaq sahәsi mәqsәdli

tәyinatına görә ev tikintisi üçün nәzәrdә
tutulmuşdursa;

3. torpaq sahәsinә dair mülkiyyәt çıxarışınız
2013-cü il yanvarın 1-dәk verilmişdirsә,

ev üzәrindә mülkiyyәt hüququnun qey-
diyyata alınması üçün 1 sәnәd tәlәb ol-

unur – torpaq sahәsinә dair dövlәt
reyestrindәn çıxarış.

Tikdiyiniz evin hündürlüyü 12

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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metrdәn yuxarıdırsa, o zaman hüquqların
qeydiyyatı üçün aşağıdakı sәnәdlәr tәlәb olunur:
- torpaq sahәsi üzәrindә mülkiyyәt, icarә vә ya
istifadә hüququnu tәsdiq edәn sәnәd; 
- müvafiq icra hakimiyyәti orqanı ilә
razılaşdırılmış layihә; 
- müvafiq icra hakimiyyәti orqanının tikilinin
inşa edilmәsinә icazә barәdә qәrarı; 
- istismara qәbul aktı.
Hüquqlarınızın qeydiyyata alınması üçün Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin yanında
Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin
4 saylı Abşeron Әrazi İdarәsinә müraciәt
etmәlisiniz.
“Dövlәt rüsumu haqqında” Qanunun 26.1.1-ci
maddәsinә әsasәn, daşınmaz әmlak üzәrindә
mülkiyyәt hüquqlarının dövlәt qeydiyyatına
alınması barәdә çıxarışın verilmәsi üçün 30 man-
at, 26.1.2-ci maddәsinә әsasәn, daşınmaz әmlaka
dair texniki sәnәdlәrin (pasport vә plan ölçü)
verilmәsi üçün 50 manat dövlәt rüsumu
ödәnilmәlidir.

M"n  2001-ci ild" aldığım torpaq sah"sind" ev
tikmiş"m. İndi h"min ev" çıxarışı haradan v"
nec" ala bil"r"m? 

Dövlәt reyestrindәn çıxarış almaq üçün Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin yanında
Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin
müvafiq әrazi idarәsinә müraciәt etmәlisiniz. 
Eviniz 2013-cü il yanvarın 1-dәk, yәni
Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә
Tikinti Mәcәllәsi qüvvәyә minәnәdәk inşa
edilmişdirsә vә hündürlüyü 12 metrә qәdәrdirsә,
hüquqların qeydiyyatı üçün aşağıdakı sәnәdlәr
tәlәb olunur:
- icarәdә vә ya istifadәdә olan torpaq sahәsindә
yerlәşәn yaşayış evlәrinә münasibәtdә - torpaq
sahәsi üzәrindә icarә vә ya istifadә hüququnu
tәsdiq edәn sәnәd, müvafiq icra hakimiyyәti
orqanı ilә razılaşdırılmış layihә vә ya yaşayış
evinin istismara qәbul aktı.
- mәqsәdli tәyinatına görә yaşayış evinin tikintisi
üçün nәzәrdә tutulmuş, xüsusi mülkiyyәtdә olan
torpaq sahәsindә yerlәşәn yaşayış evlәrinә
münasibәtdә - torpaq sahәsi üzәrindә mülkiyyәt
hüququnu tәsdiq edәn sәnәd.

***
Eviniz hәmin tarixәdәk inşa edilmişdirsә, lakin
hündürlüyü 12 metrdәn çoxdursa, o zaman
hüquqların qeydiyyatı üçün aşağıdakı sәnәdlәr

tәlәb olunur:
- torpaq sahәsi üzәrindә mülkiyyәt, icarә vә ya
istifadә hüququnu tәsdiq edәn sәnәd;
- müvafiq icra hakimiyyәti orqanı ilә
razılaşdırılmış layihә;
- müvafiq icra hakimiyyәti orqanının tikilinin
inşa edilmәsinә icazә barәdә qәrarı;
- istismara qәbul aktı.

***
2013-cü il yanvarın 1-dәn sonra inşa edilmiş
yaşayış evlәrinә münasibәtdә aşağıdakı sәnәdlәr
tәlәb olunur:
Tikintisinә icazә tәlәb olunan yaşayış evlәri
üçün:
- torpaq sahәsi üzәrindә mülkiyyәt, icarә vә ya
istifadә hüququnu tәsdiq edәn sәnәd;
- tikintiyә icazә verilmәsi barәdә qәrar;
- tikinti layihәsinin memarlıq-planlaşdırma
bölmәsi;
- tikinti obyektinin istismarına icazә.
Mәlumatlandırma icraatının tәtbiq edildiyi tikinti
obyektlәri üçün: 
- torpaq sahәsi üzәrindә mülkiyyәt, icarә vә ya
istifadә hüququnu tәsdiq edәn sәnәd;
- tikinti layihәsinin memarlıq-planlaşdırma
bölmәsi;
- sifarişçi tәrәfindәn tikinti başa çatdıqdan sonra
müvafiq icra hakimiyyәti orqanına sifarişli poçt
göndәrişi ilә vә ya bilavasitә mәlumat
verilmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

M"nim atamdan qalma qarajım var. élimd" is"
s"n"d olaraq icra hakimiyy"tinin icaz"si
(q"rarı) var. Atam dünyasını d"yişib. Bununla
bağlı v"r"s"liyi q"bul etm"k üçün dövl"t nota-
riat kontoruna müraci"t etmiş"m. Oradan is"
bildiribl"r ki, qaraja texniki pasport almalıyam
ki, onu addan-ada keçirsinl"r. Bunun üçün hara
müraci"t etm"li v" hansı s"n"dl"ri t"qdim
etm"liy"m? 

Öz xarakteristikasına görә daşınmaz әmlak olan
qaraja texniki pasport almaq üçün yerli icra
hakimiyyәti orqanının qәrarı vә plan-cizgi
sәnәdlәri tәlәb olunur. Texniki pasportu almaq
üçün  hәmin sәnәdlәri Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin yanında Daşınmaz Әmlakın Dövlәt
Reyestri Xidmәtinin müvafiq әrazi idarәsinә
müraciәt etmәlisiniz.
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ямлак тарихи

H"l" XIX "srin ortalarında ş"h"rl"rin m"skunlaşması v"
böyüm"sini gör"n avropalılar yerin üstünün bu yük" tab
g"tirm"y"c"yi q"na"tin" g"lmişdil"r. Ona gör" d" s"rnişin
daşınması üçün yerin altından da istifad" etm"y" q"rar verildi.
Bu, ş"h"r "halisinin "sas hiss"sinin n"qliyyata t"l"bat yükünü
daşıyan metronun yaranmasını z"ruri edirdi.  

Londondan 
Bakýya 
qädär

Londondan 
Bakýya 
qädär

METRO NECé YARANDI? 
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Belәliklә, 1863-cü ildә Londonda ilk metro stan si -
ya sı işә düşdü. Tәdricәn digәr ölkәlәrdә yayılan bu tәc -
rübә  XX әsrin әvvәllәrindә Moskvaya, oradan da Ba kı -
ya gәlib çatır. Hәlә uzaq 1930-cu illәrdә Bakının Baş
Planı hazırlanarkәn orada metronun tikintisi dә nәzәrdә
tutulmuşdu. 

Maraqlıdır ki, әsas nәqliyyat vasitәsi sayılan metro,
birqayda olaraq әhalisi 1 milyondan artıq olan şәhәrlәrdә
tikilirdi. O zaman Bakıda 300 min nәfәrә yaxın  әhali ol-
sa da, şәhәrin inkişaf perspektivlәri, neft sәnayesinin
inkişafı  nәzәrә alınaraq bu layihә Baş Plana salınmışdı. 

Sonradan II Dünya Müharibәsinin başlanması bu
planın icrasını әngәllәdi. O illәrdә artıq Moskvada metro
tikilmişdi. SSRİ paytaxtında ilk metro stansiyaları 1935-
ci ildә istifadә verildi vә müharibә zamanı әhalinin bom-
bardmanlardan sığınacaq kimi dә istifadә edilirdi. 

Tarixçi-tәdqiqatçı Әli Fәrәcov bildirir ki, müha ri -
bәdәn sonra da Bakıda  metro tikintisi bir müddәt yada
düşmәyib. Bir neçә il müharibәnin yaratdığı prob -
lemlәrin hәllinә sәrf edildi. 

«Nәhayәt 1949-cu ildә yenidәn Bakı metropoli -
teninin qurulması mәsәlәsinә qayıtdılar. Hәmin il Bakı
Baştunelmetrotikinti İdarәsi yaradıldı. Bu idarә Bakı
metropoliteni tikintisinin baş podratçısı vәzifәsini öz
üzәrinә götürdü». 

ALİMLéRİN METRO RéYİ...
İlk addım metronun layihәlәndirilmәsi idi. Hәmin

vaxt layihә işlәrini sürәtlәndirmәk üçün 1951-ci ildә
Moskva Layihә Axtarış İnstitutu olan «Metro dövlәt nәq -

liy yatlayihә»nin «Bakımetrolayihә» adlı filialı yaradıldı.
İşin tempinin aşağı düşmәmәsi üçün inşaatçılar gecәlәr
dә çalışıblar. İki il sonra isә qazıntı işlәrinә başlanıldı. 

«1951-ci ildә qazıntı işlәrinә başlanılıb. Birinci şaxta
İçәrişәhәrin yaxınlığında vurulmuşdu. İkincisi isә indiki
Neft vә Sәnaye Universitetinin yaxınlığında idi. Oradan
da çox çәtin bir şәraitdә qazıntı işlәri başlamışdı». 

Ә.Fәrәcov deyir ki, Bakının geoloji mühiti qazıntını
çәtinlәşdirir, işi aparmağa imkan vermirdi: «O zaman
bәzi alimlәr hәtta iddia edirdilәr ki, Bakıda metro tikin-
tisi, ümumiyyәtlә, mümkün deyil. Çünki yeraltı çaylar,
sular, qrunt sularının vәziyyәti yeraltı qazma işlәrini
aparmağa imkan vermirdi. Ancaq buna baxmayaraq
tikintiyә başladılar. Proses 1953-cü ilә qәdәr davam et-
dirildi» – deyә Әli Fәrәcov vurğulayıb.    

TİKİNTİDé NİYé FASİLé OLDU? 
O vaxt Moskvada artıq onlarla metro stansiyası

vardı. Paralel olaraq Leninqradda da metro tikilirdi.
Ancaq 1953-cü ildә Stalinin ölümündәn sonra
hakimiyyәtә gәlәn Xruşşov Bakıda metro tikintisinin da -
yan dırılmasına qәrar verdi. Bu qәrar SSRİ-nin mü -
haribәdәn çıxması vә ölkәdә bәrpa işlәrinin aparılması
ilә izah edilirdi. Hәmin vaxt SSRİ-dә onlarla dağılmış
şәhәr vardı vә onların bәrpasına külli miqdarda vәsait
tәlәb olunurdu. Ona görә Bakı metrosu arxa plana keçdi. 

Ә.Fәrәcov deyir ki, yalnız 8 ildәn sonra Bakı metro-
sunun tikintisi yenidәn gündәmә gәldi: «1960-cı ildә
Xruşşov Bakıya gәlәndә burada onu inandıra bildilәr ki,
şәhәrә metro lazımdır. Vә tikintinin davam etdirilmәsinin
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ямлак тарихи

razılığını aldılar». 
1961-ci ildәn stansiyaların tikintisinә başlanıldı.

1966-cı ildә Şәrqdә ilk metropoliten - Bakı Metropoliteni
İdarәsi yaradıldı. Postsovet mәkanında 5-ci olan bu
İdarәnin tәrkibindә 6 xidmәt - hәrәkәt, hәrәkәt qatarları,
yol vә tunel qurğuları, sanitariya texnikası vә elek-
tromexanika, işarәvermә vә rabitә, material-texniki
tәminat xidmәti vardı. 

51 İL éVVéL İLK STANSİYA İŞé DÜŞDÜ
Metro tikintisi işlәri çox sürәtlә gedirdi vә nәhayәt,

1967-ci ildә noyabrın 6-da ilk 5 stansiya istifadәyә verildi.
Bunlar «Bakı Soveti» (indiki «İçәrişәhәr»), «26 Bakı
komissarı» (indiki «Sahil»), «28 Aprel» (indiki «28 May»),
«Gәnclik» vә «Nәriman Nәrimanov» stansiyaları idi. 

«Bu stansiyaların tikilmәsi ilә köhnә şәhәrlә - İçә ri şә -
hәr yeni, müasir şәhәr - Nәrimanov rayonu bir lәş di ril di». 

Bundan sonra şәhәrdә nәqliyyatın istiqamәti,
küçәlәr, yaşayış massivlәr vә ümumilikdә hәmin
әrazilәrin cöğrafiyasında dәyişiklilәr edilmәyә başlanılıb. 

Artıq yaşayış massivlәri metroya yaxın әrazilәrdә
layihәlәndirilir, mağazalar, xidmәt vә sosial obyektlәr
yaradılarkәn metro stansiyalarının şәbәkәsi nәzәrә
alınırdı. İnsanların mәnzillәrә yanaşma tendensiyası da
dәyişmişdi. Artıq binaların «Leninqrad», «Stanlinka»,
yoxsa «Xroşşovka» layihәli olması o qәdәr dә önәm
daşımırdı. Sakinlәr ev alarkәn, vә ya harasa gedәrkәn
mәhz obyektin hansı metroya yaxın olmasına önәm
vermәyә başlamışdılar. Bu da daşınmaz әmlak sektorun-
da әhәmiyyәtli dәyişiklik yaradıb.  

«ULDUZ», «éZİZBéYOV», «NEFTÇİLéR»...
Qeyd edәk ki, ilk açılan 5 stansiya 9,2 km-lik yeraltı

xәttin üzәrindә qurulub. Üçü dәrin özüllu olan bu stan-
siyalar arasında müntәzәm hәrәkәt tәmin olunduqdan üç

ay sonra, 1968-ci il fevralın 22-dә «28 aprel –Şaumyan»
(indiki «Xәtai») xәtti üzrә ilk qatar hәrәkәtә başladı.
Bununla da, indiki «28 May» stansiyası «Nәriman
Nәrimanov» vә «Xәtai» stansiyalarına, elәcә dә әks
istiqamәtdә hәrәkәt edәn sәrnişinlәr üçün keçid stan siya -
sı na çevrildi.

O zaman Azәrbaycan SSR-yә rәhbәrlik edәn Hey -
dәr Әliyevin açılışı etdiyi ilk stansiya isә «Ulduz» olub.
1970-ci il aprelin 18-dә Leninin anadan olmasının 100 il -
li yinә hәsr edilәn açılışla stansiyanın adı da müәyyәn
edi lib. Bununla da Bakı metropolitenindә olan stan si ya -
la rın sayı 7-yә çatdı. 

Ә.Fәrәcovun sözlәrinә görә, cәmi 2 il sonra daha 3
stan siya da işә düşüb. «1972-ci il noyabrın 6-da «Әziz -
bә yov» (indiki «Koroğlu»), «Avrora» (indiki «Qara
Qara yev») vә  «Neftçilәr» stansiyaları açıldı. Onların açı -
lı şında Heydәr Әliyev şәxsәn  iştirak edib. Bütün bu
stan siyalar «Yaşıl xәtt»in üzәrindә idi». 

Qeyd edәk ki, sonuncu iki stansiya şәhәrin digәr
isti qamәtindә - 8-ci kilometr qәsәbәsi әrazisindә tikil -
mişdi. O vaxt 120 min әhalisi olan yaşayış massivi
metronun açılması ilә şәhәrin mәrkәzinә birlәşdirildi.
Bununla da sakinlәrin gediş-gәlişi xeyli yaxşılaşıb. 

METRO TİKİNTİSİNDé 9 İLLİK FASİLé
Bundan sonra metro tunellәri  şәhәrin şimalına

doğru qazılmağa başlayıb. 1976-cı il dekabrın 30-da
«Nizami» stansiyası istifadәyә verilib. Buradakı açılış
mәrasimindә dә H.Әliyev iştirak edib. 

Ә.Fәrәcov әlavә edib ki, bundan sonra stansiyaların
açılmasında 9 il fasilә yaranıb. Nәhayәt, 1985-ci il
dekabrın 30-da «Yaşıl xәtt»in davamı olan «Elmlәr
Akademiyası», «İnşaatçılar», «11-ci qızıl ordu meydanı»
(indiki «20 Yanvar») vә «Memar Әcәmi» stansiyaları
sәrnişinlәrin ixtiyarına verilib.  
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«Metro stansiyalarını yaşayış vә sәnaye sahәlәrinә
yaxın çәkirdilәr. Başqa ölkәlәrdә әgәr planda hardasa
mikrorayon tikilmәsi nәzәrdә tutulurdusa, baş planda
orada eyni zamanda metro stansiyası da salınırdı. Amma
bizdә metro çәkilәndә artıq yaşayış massivlәri hazır idi.
«Mәsәlәn, İçәrişәhәrdәn «28 May»a qәdәr şәhәrin köhnә
hissәsi idi. «Ulduz» sәnaye sahәsindә tikilmişdi. O za-
man orada 15-ә yaxın zavod var idi. Digәr stansiyaların
tikildiyi 8-ci km qәsәbәsi dә artıq mövcud idi». 

METROPOLİTENİN «HéRéKéTLİ ANBARI»
Metropoliten qatarlarının deposu kimi istifadә

edilәn «Bakmil»in tikintisinin dә maraqlı tarixçәsi var.
İşçilәrin buraya gediş-gәlişini tәmin etmәk üçün orada
kiçik platforma qurulmuşdu. İşçilәr orada düşüb depoya
gedirdilәr. Sonra hәmin әrazidә kondisioner zavodu tikil-
di, ardınca müәssisәlәrin sayı artdı. Belәliklә, «Bak -
mil»in özünә dә nәqliyyata ciddi ehtiyac yarandı. «Onda
de po platformasını böyüdüb stansiyaya çevirdilәr. Hәmin
stan siya «Elektrozavodskaya» («Eektrik zavodu»)
adlanırdı. Çünki әtrafda, әsasәn,  elektrik avadanlıqları
istehsal edәn müәssisәlәr yerlәşirdi»-deyә Ә.Fәrәcov
bildirir. 

1979-cu ilin  aprelindә hәmin stansiyanın açılışı
oldu. Sonradan orada İtaliya ilә müştәrәk müәssisә -
«BakMil» fәaliyyәtә başladı. Ona görә stansiyanın da adı
«Bakmil»ә dәyişdirildi.

Bunun ardınca «Yaşıl xәtt»in tikintisi davam et-
dirilir vә 1989-cu il aprelin 28-dә «Xalqlar dostluğu» vә
“Әhmәdli” stansiyaları, 2002-ci ildә isә onun ardı olan
«Hәzi Aslanov» stansiyası açıldı. 

«Cәfәr Cabbarlı» keçid stansiyası isә 1993-cü ilin
aprelindә istifadә verildi.

«NÖVBéTİ STANSİYA …»
Bundan sonra 2006-cı ilә qәdәr metroda tikinti

işlәri maliyyә çatışmazlığı üzündәn dondurulub.
Ә.Fәrәcov bildirir ki, bu müddәtdә ancaq yeraltı suları
çәkәrәk dәnizә  vururdular ki, qazılan tunellәrdә yığılıb
qalmasın. 

«2006-cı ildә metropolitenin inkişafı ilә bağlı kon-
septual Dövlәt Proqramı qәbul olunub. O ildәn baş la ya -
raq «Memar Әcәmi»dәn sonrakı stansiyaların tikintisinә
start verilib.  2008-ci il oktyabrın 9-da «Nә si mi», 2009-
cu ilin dekabrın 9-da «Azadlıq Prospekti», 2011-ci ilin
iyun ayında isә «Dәrnәgül» stansiyaları açıl dı: «Bununla
da «Yaşıl xәtt»in hәlәlik sonuncu stan si ya sın da da yan -
dıq. Tikinti davam etdirilsәydi bu stansiya «Ko roğlu»ya
bir lәşәcәk vә geniş әrazini әhatә edәn dairә әmә lә gә lә -
cәk di. Lakin bu layihәnin icrası hәlәlik lәngiyir». 

«BéNÖVŞéYİ XéTT» İŞé DÜŞÜR...
Vә son olaraq 2016-cı ilin aprelindә Bakı Met ro po -

li  tenin 3-cü xәtti – «Bәnövşәyi xәtt»in 2 stansiyası –
«Me mar Әcәmi 2» vә «Avtovağzal» istifadәyә verildi.
«Hә min stansiyalar tam yeni texnologiyalar әsasında qu-
rulub. Burada hәrәkәtin tәşkili, stansiyanın vә qatarların
idarә olunmasında yeni sistemlәrdәn istifadә olunur».
Ә.Fә rәcovun sözlәrinә görә, bu sistemlәr pilotsuz qa tar -
ların idarә olunmasının ilkin mәrhәlәsidir. Gәlәcәkdә bu-
rada pilotsuz qatarlar da işlәyә bilәr. 

ŞéHéRİN YERALTI «QAN DAMARLARI»
Qeyd edәk ki, Bakıda metro bu gün dә әsas nәq liy -

yat vasitәsi kimi aktuallığını qoruyur. Digәr tәrәfdәn әm -
lak bazarına da ciddi tәsir edir. Metrolara yaxın әra zi lәr -
dә evlәrin, mәnzillәrin satış vә kirayә qiymәtlәri di gәr lә -
rin dәn daha bahadır. Hәmin sahәlәrdә obyekt satışları vә
torpaqlar da xeyli bahalaşıb. Biznes adamları insanların
da ha sıx metro istifadә etdiyi yerlәrdә xidmәt göstәrmәyә
üstünük verirlәr. Bunun üçün әn münbit sahә tәbii ki,
metro çıxışlarıdır...   
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X"tai Bin"q"di N"rimanov 

Abşeron Yasamal S"bail Sabunçu Suraxanı 

4,64%
3,47% 3,42% 0,65%

-3,47% -4,33%

-6,73%
-8,91%

X"z"r Pirallahı Qaradağ N"simi 

12,25%

9,04%
6,87%

Sentyabr ayı üzr" qiym"t d"yişm"si

N"rimanov Sabunçu Bin"q"di Yasamal Nizami

S"bail Suraxanı Abşeron 

4,52%
2,11%

2,05% 1,43%
1,00%

-1,90% -2,11%

-8,48%

Qaradağ X"z"r Pirallahı X"tai 

15,60%

6,77%

6,61%
6,08%

Son 1 ild" qiym"t d"yişm"si 

12,11%

-4,90%

N"simi

4,78%

Nizami 
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DAŞINMAZ ӘMLAK BAZARI DINAMIKASI (ABŞ dolları ilә ifadәdә)
Bakı ş.                                                                                                                                           Sentyabr  2018

Tәkrar mәnzil bazarında qiymәt dinamikası, %
Torpaq bazarında qiymәt

dinamikası, %
Kommersiya obyektlәri ba za rında

qiymәt dinamikası, %

Zonalar
ay

әrzindә
ilin әv -

vәlindәn 
il әrzindә 

ay
әrzindә

ilin әv vә -
lindәn

il әrzindә
ay әr zin -

dә, %
ilin әv vә -

lin dәn
il әrzindә

1-ci zona 3,87% -10,45% -11,41% 1,02% 12,02% 8,52% -1,97% -4,25% -6,03%

2-ci zona 6,34% -3,96% -2,77% -1,99% -0,36% 4,15% -0,81% 9,72% -5,67%

3-cü zona 2,96% 2,87% 0,25% 0,79% 14,50% -13,97% 0,77% -7,03% -8,74%

4-cü zona -3,90% -5,28% -1,42% -0,22% -1,40% -4,74% -4,59% -6,63% -8,04%

5-ci zona -1,05% -0,84% 0,64% -0,18% 10,45% 6,93% 2,39% -1,70% -9,08%

6.1-ci zona 0,94% 2,67% 4,11% 0,32% 2,60% -0,74% 3,44% -15,43% -12,13%

6.2-ci zona 0,11% 10,21% 7,40% -7,07% 6,33% 13,64% 2,03% 9,08% 10,70%

6.3-cü zona 2,89% 3,33% 3,11% 5,07% -4,64% -9,25% -2,84% -10,96% -6,02%

7-ci zona -1,91% 3,55% 1,16% -0,66% -11,67% 7,71% 3,74% 4,79% 5,45%

8-ci zona 3,39% 7,16% 9,16% -5,91% 24,74% 8,86% 8,08% 11,62% 17,36%

9.1-ci zona 0,00% 1,42% -14,27% 1,54% 2,15% -5,40% 0,00% -9,14% -12,77%

9.2-ci zona 0,91% -3,22% 4,25% -0,66% 5,66% -7,99% 1,53% 3,90% 7,60%

9.3-ci zona 0% 0,00% 0,00% 2,31% 2,80% 1,47% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1-ci zona 0,14% 1,03% 4,57% -0,57% -3,36% 2,00% -3,75% -5,03% -4,72%

10.2-ci zona -1,86% -10,54% -1,65% -2,91% 2,01% 14,80% -4,10% -5,87% -8,80%

10.3-cü zona -2,73% 0,75% 3,40% 0,09% -1,15% -3,63% 2,09% 5,72% 5,72%

10.4-cü zona -1,04% 17,65% 9,40% 10,25% 4,31% 4,02% 1,00% 6,58% 7,78%

11-ci zona -1,23% 17,12% 3,26% 0,27% -10,91% -12,80% -4,24% -7,03% 11,05%

12-ci zona 0,00% 13,45% 7,54% 1,22% 5,22% 0,19% -4,40% 4,14% 8,64%

13-cü zona -3,23% -0,36% -5,11% 0,82% -3,73% -7,50% -6,00% -6,61% 2,98%

13.1-ci zona -0,71% -4,61% -6,58% 2,30% -7,38% -14,81% -1,57% -9,84% -7,64%

Şәhәr üzrә -0,59% -6.0% 0.43% -3.70% 3.43% 6.18% -0,38% -2.32% -8.56%

Yaşayış mәnzil bazarında layihәlәr üzrә göstәricilәr

Layihәlәr Qiymәt, $/kv.m Tәklif portfelindә % payı Artım, ay әrzindә, % Artım, il üzrә, %

alman 1040 0,00% 11,23% 36,84%

arxitektura 1564 6,32% 0,45% 4,97%

axundov 1050 0,00% -1,22% 1,55%

eksperimental 1000 4,82% 4,71% 2,46%

fransız 911 2,24% 7,05% 11,37%

italiyan 1010 0,00% -1,37% 14,38%

kiyev 698 -6,31% -2,79% -0,99%

leninqrad 762 -1,42% 0,93% 2,28%

minsk 825 -14,77% -5,06% -3,06%

stalin 1273 -2,45% 2,91% -0,55%

xruşov 903 -5,74% -4,75% -7,76%

xüsusi 990 0,00% -0,50% 0,00%

yeni tikili (tәmirli) 1006 3,39% -1,66% 2,03%

Bakı ş. 943,0 100,0% -0.40% 4.89%
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Rayonlar üzrә yaşayış mәnzil göstәricisi

Rayonlar
Ay üzrә qiymәt,

$/kv.m
Tәklif portfelindә

%-payı
Ay üzrә qiymәt

artımı, %
İl üzrә qiymәt 

artımı %

Abşeron 529 -3,99% -3,47% -8,48%

Binәqәdi 847 -2,31% 3,42% 2,05%

Nәrimanov 1087 6,57% 0,65% 4,52%

Nәsimi 1183 2,96% 6,87% 4,78%

Nizami 805 -2,31% 3,47% 1,00%

Pirallahı 500 7,07% 12,11% 6,61%

Qaradağ 615 5,13% 9,04% 15,60%

Sabunçu 679 -3,41% -6,73% 2,11%

Sәbail 1551 8,39% -4,90% -1,90%

Suraxanı 603 -1,31% -8,91% -2,11%

Xәtai 924 9,87% 4,64% 6,08%

Xәzәr 568 1,25% 12,25% 6,77%

Yasamal 994 -0,40% -4,33% 1,43%

Ay üzrә mәnzil bazarı indikatorları

mәn zi -
lin orta
statistik
qiymәti,
$/kv,m

Mәnzil
qiymәti,

$

ev
sahәsi

otaq
sayı

kirayә
qiymәti

Mәnzil
kirayә

bazarın
da aylıq
gәlirlik,

%

İllik
gәlirlik

Kapitall
aşma
müd -
dәti

mәn zi -
lin orta

çә ki
qiy mәti,

$

bank
depozit

%

bank
depoziti

ilә
gәlirlik,

$/ay

gәlirlik
indeksi
(bank

de po zi -
ti nә nә -
zә rәn)

974 128315 131,74 3,14 526 0,41% 4,92% 20,33 133635 2,05% 219,2 2,1%

Fәrdi hәyәt evlәri üzrә bazar göstәricilәri

Hәyәt evlәri
Göstәricilәr Ay üzrә qiymәt, $ ay üzrә artım, % il üzrә artım, %

Tәklif portfeli üzrә orta qiymәt, $/hәyәt evi 105091 -8,59% 4,71%

evin sahәsi, kv.m 200,0 -4,31% 14,61%

ümumi torpaq sahәsi, sot 5,2 -20,49% 16,74%

otaqların sayı 3,74 3,31% 9,04%

yaşayış sahәsinin orta qiymәti, $/kv.m 532 -6,52% 21,92%

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

223 10,40% -3,04%

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

6 413 4,78% -24,50%

torpaq sahәsinin ümumi qiymәtdә çәkisi, % 31,49 172,06% -15,82%






