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рясми хроникарясми хроника

Maliyy" sabitliyi v" qeyri-neft sektorunda inkişaf

YARIM İLé YEKUN VURULDU
Az"rbaycanda sosial-iqtisadi v"ziyy"t v" yarım ilin
yekunları Prezident İlham éliyevin yanında sosial-iqti-
sadi sah" il" bağlı müşavir"d" müzakir" edilib. 
İclasda bildirilib ki, ilin "vv"lind" qarşıya qoyulan
v"zif"l"r uğurla icra edilir. 
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Ölkədə iqtisadi sabitlik və inkişaf təmin
edilib. Belə ki, ilk altı ayda iqtisadiyyat 2,4
faiz, qeyri-neft sektoru 3,2 faiz artıb.
Sənayeləşmə siyasətinin nəticəsi olaraq qeyri-
neft sənayesində artım 15,7 faizdir. Altı ayda
ölkə iqtisadiyyatına 6 milyard dollardan çox
sərmayə qoyulub, bunun böyük hissəsi qeyri-
neft sektoruna yönəlib. 

İclasda bildirilib ki, prezidentin fərman və
sərəncamları ilə maaş və pensiyaların artımını
nəzərdə tutan iki sosial paketin ümumi dəyəri
bu il üçün 2,3 milyard manat, növbəti il üçün 3
milyard manatdır və 4,2 milyon nəfəri əhatə
edir. Minimum əməkhaqqında ikiqat, mini-
mum pensiyada 72 faizlik artım nəticəsində
Azərbaycanda minimum pensiya MDB
məkanında alıcılıq qabiliyyəti üzrə birinci
göstərici olacaq. Əhalinin gəlirlərinin 6,6%
yük səlməsinə baxmayaraq inflyasiya plan laş dı -
rı landan da aşağı həddə – cəmi 2,5%-dir. 

Bu dövrdə ölkənin valyuta ehtiyatları da 4
milyard dollar artaraq 49 milyard dollara çatıb.
Paralel olaraq xarici dövlət borcu da 4 faiz
azalaraq 19 faiz səviyyəsində düşüb. Bu, dünya
miqyasında ən gözəl göstəricilərdən biri hesab
olunur.

İlin əvvəlində regionların sosial-iqtisadi
inkişafı üzrə dördüncü Dövlət Proqramının
qəbul edildiyini xatırladan Prezident İlham
Əliyev bildirib ki, bu günə qədər həllini tap-
mayan məsələlər də bu proqramın icrası
nəticəsində öz həllini tapacaq. Bura elektrik en-
erjisi ilə təchizat, qazlaşdırma, içməli su, suvar-
ma və yolların çəkilməsi aiddir. 

İclasda bildirilib ki, regionlarda
yaradılmış 9 sənaye parkı və məhəllələrində 78
rezident qeydiyyatdan keçib, 45 rezident artıq
fəaliyyətə başlayıb. Nəzərdə tutulan 6,4 mil-
yard manat sərmayədən artıq 5,7 milyard
manatı faktiki olaraq qoyulub və bu layihələrin
yerinə yetirilməsi nəticəsində 11 mindən çox
yeni iş yeri açılıb. 

İclasda qeyd edilib ki, bu il aparılan isla-
hatlar nəticəsində kənd təsərrüfatında 13%
rekord artım göstərici əldə edilib, o cümlədən
taxıl və bostan məhsulları istehsalı 40%,
meyvə 20% artıb, aqrar sahədə canlanma var.
Hazırda gübrə əlçatanlığının artırılması və sub-
sidiya  sisteminin təkmilləşdirilməsi işləri
aparılır. 

Paralel olaraq kənd təsərrüfatı üçün vacib

olan aqroparklar və iri fermer təsərrüfatları
yaradılır. 51 aqropark yaradılmalıdır ki, onlar-
dan 22-si faktiki fəaliyyətdədir, bu ilin sonuna
qədər 11 aqroparkın fəaliyyətə başlaması
gözlənilir. 

İnşaat sektorunun canlandırılması üçün
addımlar atılır. Hazırda Bakıda bir neçə yüz
yaşayış binası tikilir. Bu, inşaat materialları
sektoruna və iş yerlərinin açılmasına müsbət
təsir edir. 

İclasda bildirilib ki, ölkədə maliyyə sa bit -
li yi yaranıb, manata təzyiqlər azalıb, ölkədən
ix rac artır və neftin dünya qiymətləri əlverişli
həd dədir. Daxili valyuta bazarında 1 milyard
ABŞ dollarından çox profisit var ki, bu da
manatın məzənnəsinin nəinki bugünkü
sabitliyinə, həm də bütövlükdə gözlənilən
sabitliyinə də təminat verir. 

Görülən tədbirlər nəticəsində bütövlükdə
6 rübdür ki, ümumi iqtisadi artım, 10 rübdür ki,
qeyri-neft sektorunda iqtisadi artım davam edir.
Vergi və gömrük xidmətləri büdcə qarşısındakı
öhdəliklənirini artıqlaması ilə yerinə yetirirlər,
nəticədə dövlət büdcəsinin gəlirləri, ölkənin
maliyyə imkanları artır və bəzi layihələr üçün
xarici kreditlərin götürülməsinə ehtiyac
qalmayıb. 

Prezident ölkədə nağdsız ödənişlərin
artırılması barədə tapşırıqlar verib: «Məndə
olan məlumata görə, bizdə nağdsız ödənişlər
hələ də aşağı səviyyədədir. Hesab edirəm ki, bu
sahədə çox ciddi addımlar atılmalıdır. Çünki
nağdsız ödənişlərin aşağı səviyyədə olması,
əlbəttə ki, kölgə iqtisadiyyatını qidalandırır». 

İlham Əliyev bildirib ki, dövlət
vəsaitindən qənaətlə istifadə olunmalı, dövlət
investisiya layihələrinə ciddi nəzarət olmalıdır:
«Dövlət şirkətlərində korporativ idarəetmə sis-
temi yaradılmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı
göstərişlər verilib. Hesab edirəm ki, biz tezliklə
müasir korporativ qaydalarla idarə olunan
şirkətləri görəcəyik». 

Dövlət başçısı süni qiymət artımına yol
verməmək barədə tapşırıq verib: «Müvafiq qu-
rumlar bu məsələ ilə ciddi məşğul olmalıdırlar.
Yəni, istehlak bazarına daim nəzarət olmalıdır.
Çünki burada kartel sövdələşmələri də istisna
deyil. Əlbəttə ki, biz süni qiymət artımına yol
verə bilmərik. Çox ciddi nəzarət mexanizmi
olmalıdır. Bu sahə daim diqqət mərkəzində
olmalıdır».
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émlak idar"çiliyi sah"sind" Az"rbaycan-Türkiy"

éMéKDAŞLIĞI GENİŞLéNİR

K.é.H"s"novun 2-ci d"r"c"li 
“V"t"n" xidm"t" gör"” ordeni il" t"ltif edilm"si haqqında

Az"rbaycan Respublikası Prezidentinin S"r"ncamı

Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mi tə -
si nin (ƏMDK) sədri cənab Kərəm Hə -
sə nov Türkiyədə işgüzar görüşlər ke çi -
rib. Səfərin məqsədi əmlak ida rə çi li yin -
də əməkdaşlığı genişləndirmək, təcrübə
mü badiləsi, yeni layihələr real laş dır -
maq dır.

Qardaş ölkənin Ətraf Mühit və
Şəhərsalma naziri Murat Kurumla, Tapu
ve Kadastro Genel Müdiri Ahmet Zeki
Adlı ilə görüşdə komitə sədri ƏMDK-
nin yeni la yi hə lə ri, o cümlədən da şın -
maz əmlakın qeydiyyatındakı islahatlar
ba rə də məlumat verib. Bu sahədə qa-
nunvericilik tək milləşir, İKT-nin imkanları ilə əmlakın
qeydiyyatı elek tronlaşdırılır, sadə və şəffaf qeydiyyat siste-
mi yaradılır. 

Komitə sədri dövlət reyestrindən çıxarışların elektron
şəkildə və 1 iş günü müddətində verilməsi im ka nın dan bəhs
edib. Bu işlər nəticəsində Dünya Bankının “Doing Business
2019” hesabatında Azərbaycan “Əm la kın qeydiyyatı” in-
dikatoru üzrə 190 ölkə arasında 17-ci ye ri tutub. 

Daşınmaz əmlakın kadastrı və coğrafi məlumat sis-
temi sahəsində Azərbaycanda həyata keçirilən layihələr
də Türkiyənin dövlət qurumları rəhbərlərinin diqqətinə
çatdırılıb. Bildirib ki, ölkə başçısının 7 mart 2016-cı il
tarixli fərmanı ilə əmlak idarəçiliyi sahəsində ən iri
layihələrdən olan torpaqların elektron kadastr uçotu qu-
rulur, rəqəmsal xəritələr hazırlanır. Həmçinin “Daşınmaz
Əmlakın Qeydiyyatı, Kadastrı və İdarəedilməsi Sistemi”
yaradılır, qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla
“Yer Səthinin Peyk Nəzarət Sistemi” formalaşdırılır, o
cümlədən “Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemi”nin
qurulması işləri davam edir. Bundan başqa ölkə
başçısının müvafiq fərmanı ilə komitə Azərbaycanda

Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunu formalaşdırır. 
Türkiyənin Ətraf Mühit və Şəhərsalma naziri Murat

Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdiri Ahmet Zeki
bildiriblər ki, qarşılıqlı əməkdaşlıq görülən işlərin effek-
tivliyini artıracaq, yeni layihələrin həyata keçirilməsinə
imkan verəcək.

Türkiyə Özəlləşdirmə Təşkilatının prezidenti Bekir
Emre Haykırla görüşdə isə özəlləşmə sahəsində
görüləcək birgə işlərdən danışılıb. Komitə sədri bildirib
ki, Prezident İlham Əliyevin apardığı iqtisadi islahatlar
ölkəyə xarici investisiyaları artırır. Özəlləşdirmə prosesi
də modernləşir və elektronlaşır, əmlaklar bazar
prinsipləri ilə qiymətləndirilir, açıq hərraclar və in-
vestisiya müsabiqələri ilə özəlləşdirilir. Elektron hərracın
istifadəyə verilməsi investorların işini xeyli sadələşdirib. 

Özəlləşdirmə Təşkilatının prezidenti Bekir Emre
Haykır bildirib ki, Azərbaycanda özəlləşmədə baş verən
yeniliklər türkiyəli iş adamlarının marağına səbəb olur.
Hazırda türkiyəli investorlar Azərbaycanda pambıqçılıq,
yeyinti, ərzaq, kənd təsərrüfatı məhsulları sektorlarında
geniş təmsil olunurlar.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasında əmlak məsələləri 

sahəsində dövlət idarəetməsinin təşkilində səmərəli
fəaliyyətinə görə Kərəm Əvəz oğlu Həsənov 2-ci
dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilsin.

İlham éliyev
Az"rbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı ş"h"ri, 1 avqust 2019-cu il.
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éMDK r"hb"rliyi 
3 rayonda v"t"ndaş q"bulu keçirib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin tapşırıqlarına və bölgələrdə vətəndaşların
qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov 31 avqust tarixində
Oğuz rayonunda vətəndaş qəbulu keçirib. Rayonun
Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən qəbulda
vətəndaşların fərdi müraciətlərinə baxılıb. Qəbulda
əsasən daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, o cümlədən fərdi
həyət evi, bələdiyyələr tərəfindən müxtəlif məqsədlərlə
ay rılmış torpaqlar, vaxtilə verilmiş pay torpaqlarının sə -
nəd ləri ilə faktiki vəziyyəti arasında uy ğun suz luq la rının
aradan qaldırılması ilə əlaqədar olub. Eyni zamanda tor -
paq ların təyinatına uyğun istifadəsi, kateqoriyasının də -
yiş dirilməsi prosedurları, dövlət əmlakının özəl ləş di ril -
mə  si  ilə bağlı müraciətlər də ünvanlanıb.

Qəbul zamanı bir neçə vətəndaşın müraciətləri ye -
rin dəcə həll edilib. Digər müraciətlərin araşdırılıb həll
olun ması barədə tapşırıqlar verilib, bəzi müraciətlərlə
bağ lı müvafiq komissiya yaradılıb. 

Vətəndaşların müraciətlərinə həssas yanaşıldığını
de yən komitə sədri bildirib ki, artıq vətəndaş müraciətləri
can lı bağlantı ilə də aparılır. Belə ki, vətəndaşlar ko mi tə -
yə gəlmədən keçirilən virtual qəbul vasitəsilə suallarını
ko mitə nümayəndələrinə ünvanlaya bilirlər. 

Bundan başqa vətəndaş müraciətlərinin çevik ca -
vab lan dırılmasını, operativ araşdırılmasını və bu işlərin
daha rasional aparılmasını təmin etmək üçün Komitənin
193 vahid çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərir.

Avqustun 31-də ƏMDK-nin sədr müavini Rafiq

Cəlilov Qəbələ rayonunda vətəndaş qəbulu keçirib.
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 9 saylı
Qəbələ Ərazi İdarəsində keçirilən qəbulda vətəndaşların
fərdi qaydada müraciətlərinə baxılıb. Bəzi vətəndaşların
müraciətləri elə yerindəcə həll edilib. Digər mü ra ci ət lər -
də əks olunan məsələlərin araşdırılaraq həll olunması ba -
rə də müvafiq struktur bölmələrin rəhbərlərinə tapşırıqlar
verilib. 

Avqustun 29-da isə Əmlak Məsələləri Dövlət Ko -
mi təsinin sədr müavini Rüstəm Şahbazov İsmayıllı
rayonun da vətəndaş qəbulu keçirib. Komitənin struktur
böl mələri üzrə nümayəndələrin də iştirakı ilə keçən qə -
bul da vətəndaşlar tərəfindən torpaqların kadastrı, da şın -
maz əmlakın dövlət qeydiyyatına alınması, dövlət əm la -
kı nın özəlləşdirilməsi, ünvan məsələləri ilə bağlı mü ra ci -
ət lər səsləndirilib. O cümlədən, hərraclarda iştirak, dövlət
əm lakının icarəyə verilməsi, texniki parametrlərin mü əy -
yən edilməsi və komitənin digər fəaliyyət istiqamətləri
ilə bağlı məsələlərə də baxılıb.

Vətəndaşların səsləndirdiyi hər bir müraciət diq qət -
lə dinlənilib, qaldırılan məsələlərin əksəriyyəti elə ye rin -
də həll edilib. Araşdırma tələb edən müraciətlərlə bağlı
sədr müavini struktur bölmələrin nümayəndələrinə mü -
əy yən tapşırıqlar verib. Qəbul çərçivəsində iştirakçılara
ko mitənin fəaliyyəti ilə bağlı tətbiq edilən yeniliklər ba -
rə də məlumat verilib. Vətəndaşların göstərilən xid mət lər -
lə bağlı təklifləri dinlənilib.

Vətəndaş müraciətlərinin operativ həlli ilə bağlı
bölgələrdə qəbullar davam etdiriləcək.
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M"kan M"lumatları iqtisadiyyatı v" 
idar"etm"ni t"kmill"şdir"c"k

Azərbaycanda yaradılmaqda olan Milli Məkan
Məlumatları İnfrastrukturu və onun ölkə iqtisadiyyatına
gətirəcəyi faydalar Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
(ƏMDK) tərəfindən iyulun 25-də təşkil edilmiş «Azər -
bay canda Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun
əsas ları» mövzusunda konfransda müzakirə edilib. 

Tədbirdə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin və
Azər baycan Respublikasının Prezidenti yanında Və tən daş -
la ra Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agent -
liyinin sədrləri, İsrailin Azərbaycandakı səfiri, Mil li Məkan
Məlumatları İnfrastrukturunun (MMMİ) ya ra dıl ma sı işlərini
həyata keçirən «Ofek Aerial Photo graphy» şirkətinin
rəhbərliyi və nümayəndələri, jur na list lər iştirak ediblər.

Konfransda MMMİ-nun formalaşdırılması, idarə
olun ması, inteqrasiyası və mühafizəsinin tək mil ləş di ril -
mə si, bu işdə qarşılıqlı əməkdaşlığı genişləndirmək mü -
za ki rə olunub. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan Əmlak Məsələləri Dövlət
Ko mitəsinin sədri Kərəm Həsənov bildirib ki, Elektron
hö kumətin ayrılmaz tərkib hissəsini ölkədə qurulmasına
start verilmiş Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturu
təşkil edir. 

«Milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması və
in teq rasiyası Qaydaları» Azərbaycan Prezidentinin 28
de kabr 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilib. Qay da -
lar milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması, ak tu -
al lı ğının təmin edilməsi və inteqrasiyası, o cümlədən
mil li məkan məlumatları üzrə xidmətlərin göstərilməsi
pro sedurlarını müəyyən edir. Fərmana uyğun olaraq Əm -
lak Məsələləri Dövlət Komitəsinə Milli Məkan Mə lu -
mat ları İnformasiya Sisteminin yaradılması və həmin
siste min Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə in teq -
ra siyası işi həvalə edilib və Komitə sistemin operatoru
kimi müəyyən olunub.



Konfransda bildirilib ki, bu infrastruktur dövlətin
mə kanla bağlı əsas məlumat bazasıdır. Milli Məkan Mə -
lu matları İnfrastrukturu özündə çoxlu sayda və müxtəlif
mən bələrin məlumatlarını birləşdirir və bu məlumatları
kon kret coğrafi yerləşmə və zaman kəsiyinə uyğun sis -
tem ləşdirir. 

Bu sistem istənilən sahədə idarəetmə ilə bağlı düz -
gün qərarların qəbul edilməsini, dövlət qurumları tə rə fin -
dən məkana bağlı məlumatın operativ əldə olunmasını,
ümu milikdə qurumlar arasındakı qarşılıqlı əlaqənin sə -
mə rə li təşkilini təmin edir.

Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun qu rul -
ma sı ilə bağlı tədbirlər görülməsi üçün aidiyyəti dövlət
qu rum larının nümayəndələrindən ibarət işçi qrupu ya ra -
dı lıb. Verilmiş tapşırıqların icrası olaraq bir sıra normativ
hü quqi aktların ilkin layihələri hazırlanaraq aidiyyəti üz -
rə təqdim edilib. 

Eyni zamanda Milli Məkan Məlumatları İn for ma si -
ya Sisteminin formalaşdırılması və Elektron Hökumət
İn formasiya Sisteminə inteqrasiyası ilə bağlı məsləhətçi
xid mətlər üzrə açıq tender keçirilib və İsrailin beynəlxalq
nü fuzlu «Ofek Aerial Photography» şirkəti tenderin qali-
bi elan edilib.

Azərbaycanda müasir tələblərə uyğun Milli Məkan
Mə lu matları İnfrastrukturunun yaradılmasında Tor paq la -
rın Elektron Kadastr Uçotu Sistemi mühüm rol oynaya-
caq. Ölkəmizdə MMM İnformasiya Sisteminin ya ra dıl -
ma sına böyük töhfə verəcək layihələrdən biri də «Yer
Sət hinin Peyk Nəzarəti Sistemi»nin qurulmasıdır. 

Tədbirdə xüsusi qeyd olunub ki, Milli Məkan Mə lu -
mat ları İnfrastrukturunun yaradılması ölkədə iq ti sa diy ya -
tın və idarəetmənin səmərəliliyinə müsbət təsir edəcək.
Bu sistem dövlət və biznes qurumlarının operativ və şəf -
faf qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsində də xüsusi rol
oy nayacaq. 

Konfransda çıxış edən Vətəndaşlara Xidmət və So -
si al İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi

Meh diyev bildirib ki, ölkə rəhbərliyinin tapşırıqlarına
uy ğun olaraq, Azərbaycanda elektron hökumətin
inkişafı və rə qəmsal hökumətə keçid ilə bağlı mühüm
layihələr hə ya ta keçirilir. Həmçinin Ülvi Mehdiyev
Milli Məkan Mə lumatları İnfrastrukturunun Rəqəmsal
hökumətin va cib komponentlərindən biri olduğunu və
bu sistemin tez bir zamanda qurulmasının vacibliyini
vurğulayıb. Bil di rib ki, məlum fərmana əsasən Agentlik
milli məkan mə lu mat larının ilkin mənbəyini və onları
formalaşdıran aidiy yəti dövlət qurumlarının siyahısını
müəyyən edir.

Konfransın əhəmiyyətinə toxunan İsrail Dövlətinin
Azər baycan Respublikasındakı səfiri Dan Stav isə bil di -
rib ki, Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun ya ra -
dıl ma sı ilə dövlət qurumlarının idarəetməsində daha ope -
rativ qərarlar qəbul ediləcək.

Sonra Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi ilə İs ra il -
in «Ofek Aerial Photography» qurumu arasında Milli
Mə kan Məlumatları İnformasiya Sisteminin for ma laş dı -
rıl ması və Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə in -
teq ra siyası ilə bağlı məsləhətçi xidmətlərinin gös tə ril mə -
si nə dair müqavilə imzalanıb.

«Ofek Aerial Photography» qurumunun vitse-prezi-
denti Oded Erphat bildirib ki, Azərbaycanda Milli Mə -
kan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılması üçün cari
və ziyyət öyrənilir və bu infrastrukturun qurulmasına dair
qa baqcıl beynəlxalq təcrübədən istifadə etməklə müvafiq
tək liflərin təqdim edilməsi həyata keçirilir.

Konfransda xarici şirkətin nümayəndələri Azər bay -
can da  Milli Məkan Məlumatları İnformasiya Sisteminin
qu rulmasının başlıca məqsədləri və verəcəyi töhfə, onun
hü quqi aspektləri, eləcə də layihənin icra planı ilə bağlı
təq dimatlar ediblər. 

Sonda Milli Məkan Məlumatları İnformasiya Sis te -
minin formalaşdırılması və Elektron Hökumət İn for ma -
si ya Sisteminə inteqrasiyası ilə bağlı tədbir iştirakçılarını
ma raq landıran suallar cavablandırılıb.
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комитядя

émlak xidm"tl"ri sür"tl" t"kmill"şir
éMDK-DA GENİŞ MÜŞAVİRé

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sind" (éMDK) 2019-ci ilin birinci yarısında
görülmüş işl"r v" qarşıda duran v"zif"l"r" dair geniş müşavir" keçirilib.

Müşavirədə qeyd edilib ki, bu il ən mühüm hadi sə -
lər dən biri 2019-cu ilin ilk günlərində ölkə başçısı cənab
İlham Əliyevin iştirakı ilə komitənin Əmlak Xidmətləri
Mə kanının fəaliyyətə başlamasıdır. Elektron sistem quru -
lan Məkanda xidmətlər daha dəqiq, proseduralar daha
sürətlə yerinə yetirilir. Qısa müddətdə Məkana 120 min -
dən artıq vətəndaş müraciəti daxil olub. Artıq res pub li -
kanın iki regionunda - Gəncə və Xaçmaz şəhərlərində də
yeni Əmlak Xidmətləri Məkanının tikintisinə baş la nı lıb.

«Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında» qa-
nuna edilən dəyişiklikliyə əsasən Azərbaycanda əmlak
çıxarışları bütünlüklə elektronlaşıb. Bununla da təkrar
qeydiyyat prosesi tamamilə elektronlaşıb, vətəndaş-
məmur ünsiyyəti minimuma enib, əmlakın qeydiyyatı

sadələşib. Artıq ölkədə 50 mindən çox elektron çıxarış
hazırlanıb.

Prezident İlham Əliyevin «Bəzi çoxmənzilli
binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi
haqqında» Fərmanı isə mülkiyyətin sadə şəkildə
qeydiyyatı və ölkədə leqal əmlakların sayının artmasındə
böyük yenilik oldu. Fərmanın icrası ilə bağlı «Əmlakını
qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol» kampaniyası
çərçivəsində istismarına icazə verilən binalarda,
bilavasitə sakinlərin ünvanlarında qeydiyyat xidmətləri
göstərilir. İlin 6 ayı ərzində 60-a yaxın MTK-nın
sənədləri Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinə
(DƏDRX) daxil olub. Ümumilikdə həmin mənzillərə
dair 2 min 500-dən çox elektron çıxarış hazırlanıb.
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Bu dövrdə əmlak idarəçiliyi sahəsində mühüm
addımlardan biri ölkə başçısının 2019-cu il martın 5-də
imzaladığı «Özəlləşdiriləcək dövlət əmlakının
(müəssisələrinin) 2019-cu il 1 mart tarixinə mövcud olan
əmlak və torpaq vergiləri üzrə borclarının tənzimlənməsi
haqqında» qanundur. Bu qanun nəticəsində 140-dan çox
müəssisənin təqribən 12 milyon manat borcu silinəcək.

Hazırda daşınmaz əmlaklar haqqında vahid və
etibarlı informasiya bazası olan Milli Məkan
Məlumatları İnformasiya Sistemi yaradılır. Bununla bağlı
texniki şərtləri hazırlayacaq beynəlxalq nüfuzlu xarici
məsləhətçi şirkət seçilib. Bu sahədə bir sıra qaydalar
hazırlanaraq aidiyyəti qurumlarla razılaşdırmalar aparılır.

2019-cu ilin birinci yarısında Azərbaycanda özəl ləş -
dir mə prosesinn tamamilə elektronlaşması üçün geniş iş -
lər aparılır. İlk 6 ayda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi
üçün Bakı şəhəri və digər şəhər-rayonlar üzrə ümu mi lik -
də 83 hərrac keçirilib. «Özəlləşdirmə portalı»na 6 ay
ərzində 400 minə yaxın baxış olub. Ümumilikdə in di yə -
dək portala baxış sayı 2,4 milyonu ötüb.

Hazırda xarici və yerli investorların özəlləşdirmə
prosesi barədə məlumatlandırılması, eləcə də onların
prosesdə daha fəal iştirakının təmin olunması məqsədilə
görüşlər keçirilir, onlara özəlləşdirməyə çıxarılan
müəssisələr haqqında məlumat verilir.

Azərbaycan Prezidentinin müvafiq Fərmanı ilə
Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu Sisteminin yara -
dılması işi uğurla icra olunur. Yeni yaradılmış Ünvan
Reyestri İnformasiya Sisteminin 1-ci mərhələsi
respublikanın şəhər və rayon mərkəzlərini özündə əks
etdirməklə artıq başa çatdırılıb. Hazırda ÜRİS-nin 2-ci
mərhələsi olan kənd yaşayış məntəqələrinə ünvanların
verilməsi və sistemə işlənməsi işləri görülür. Ölkədə
beynəlxalq qaydalara uyğun qurulmuş ünvan sahəsində
də yenilik olan «Ünvan portalı» da vətəndaşların

xidmətindədir. Torpaq idarəçiliyində effektiv dövlət
nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün Peyk Nəzarət
Sistemi qurulur. Bu sistem vasitəsi ilə əldə ediləcək peyk
məlumatları torpaqların təyinatından kənar və ya qeyri-
səmərəli istifadə hallarını vaxtında aşkar edib, müvafiq
tədbirlər görməyə imkan verəcək.

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatının sadələşdirilməsi
və rahatlığı, xidmətlərdə innovativ yeniliklərin tətbiqi
davam etdirilir. Çıxarışların 1 iş günü ərzində verilməsi
vətəndaşların əmlakın qeydiyyatına marağını artırır.
2019-ci ilin 6 ayında ölkə üzrə 112 minə yaxın daşınmaz
əmlak obyekti üzərində mülkiyyət hüquqları qeydiyyata
alınıb.

Komitədə vətəndaş müraciətlərinin qəbulu prosesi
də təkmilləşdirilib. 193 saylı Vahid Çağrı Mərkəzinin
funksionallığı artırılıb, qeydiyyat və kadastrla bağlı
müraciətlərin qəbulu xətləri yaradılıb. ƏMDK-da müasir
kadr potensialına əsaslanan çevik idarəetmə qurulur, re-
gionlarda görüşlər keçirilir, könüllülərlə birgə iş prinsipi
formalaşdırılır.

Müşavirənin sonunda komitə sədri Kərəm Həsənov
tapşırıqlarını səsləndirib. Qeyd edib ki, şəffaflığın ar tı rıl -
ma sı, vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi üçün
ope rativ fəaliyyət göstərilməlidir. Komitə sədri Milli Mə -
kan Məlumatlarının yaradılması ilə bağlı işlərin sü rət lən -
mə si tapşırığını verib. Vurğulayıb ki, müxtəlif profilli
yer li və xarici investorların özəlləşdirmə prosesinə cəlb
edil məsi məqsədilə özəlləşdirmədə yeni yanaşmaların
tət biqi genişlənməlidir. Həmçinin bildirib ki, daşınmaz
əm lakın qeydiyyatı tam elektronlaşmalı, prosedurlar da-
ha da sadələşməlidir. Eyni zamanda, torpaqların idarə
edil məsində Peyk Nəzarət Sistemindən istifadə tə min
edilməli, torpaqların elektron uçotunun ye kun laşdığı ray-
onlar üzrə torpaq idarəçiliyi təhlil olunmalı və yeni
yanaşmalara dair təkliflər hazırlanmalıdır.
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хябярляр

Vergilər Nazirliyi müəssisənin satışı zamanı vergi
öhdəliyini konkret misal üzərində izah edib. ƏDV
ödəyicisi olan müəssisənin mülkiyyətindəki 500 m2 tor-
paq sahəsinin 300 m2-nin üzərində avadanlıq və
tikililərlə birlikdə dəyəri 100 min manat olan istehsal

obyekti mövcuddur. Bazar qiyməti 10 min manat təşkil
edən 200 m2 torpaq sahəsi isə boşdur. Müəssisə həmin
əmlakları satarkən hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

Nazirlikdən bildirilib ki, hüquqi şəxs mənfəət ver-
gisinin ödəyicisi olmasına baxmayaraq, həmin şəxsin
mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin və qeyri-yaşayış
sahəsinin təqdim edilməsi sadələşdirilmiş vergiyə cəlb
olunur və hesablanmış verginin məbləği alqı-satqı
əməliyyatını təsdiqləyən notarius tərəfindən ödəmə
mənbəyində tutularaq dövlət büdcəsinə köçürülməlidir.

Aktivlər kreditlər hesabına alındığı halda, kredit
faizləri aktivlərin dəyərini artırmır və gəlirdən çıxılır.
Eyni zamanda, ƏDV qeydiyyatında olan müəssisə
tərəfindən həmin əmlakın satışı (ƏDV nəzərə alınmadan)
18 faiz dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilir.

émlakın satışı zamanı "mlak sahibinin vergi öhd"liyi

Dövlət Şəhərsalma və Ar xi tek tu ra Komitəsi cəmi
23183 ailə nin yaşadığı çoxmənzilli binaların is tismarına
sadələşdirilmiş prosedur üzrə icazə verib

Azərbaycan Prezidentinin “Bə zi çoxmənzilli
binaların istis ma rına icazə verilməsinin sa də ləş di rilməsi
haqqında” 19.02.2019-cu il tarixli 529 nömrəli Fərmanına
uy ğun olaraq Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
Bakı şə hə rində yerləşən çoxmənzilli ya şa yış binalarının
istismara hazırlığı barədə Fövqəladə Halar Na zir li yi nin
(FHN) təqdim etdiyi rəylər əsa sında 7 gün ərzində həmin
bi na ların istismarına icazə verməlidir. 

Fərman imzalandığı tarixdən indiyədək FHN-in
Bakı şəhərində 134 ünvanda yerləşən çoxmənzilli
yaşayış binası kompleksləri üzrə təqdim olunmuş
rəyləri əsasında Şə hərsalma və Arxitektura Ko mi tə si
tə rə fin dən həmin binaların istismarına ica zə veril -
mişdir. Komitə tə rə fin dən verilmiş 134 icazə ümu mi -
lik də 349 girişli çoxmənzilli binaları və cəmi 23183
mənzili əhatə edir.

Bu binaların istismarına icazə verilməsi 23 183
mənzilin sahib lə ri ni n mülkiyyət hüquqlarının ƏMDK
tərəfindən təsdiq olunması üçün əsasdır.

23 183 m"nzilin olduğu binaların 
İSTİSMARINA İCAZé VERİLDİ
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK)
«Varvara Balıq» ASC-nin özəlləşməsi üzrə investisiya
müsabiqəsinə yekun vurub. Komitənin məlumatına görə,
müsabiqədə iştirak etmək üçün iki iddiaçı tərəfindən
ərizə və investisiya təklifləri təqdim olunub. Təkliflərə
baxıldıqdan sonra açıq səsvermə yolu ilə «Az Varvara»
MMC «Varvara Balıq» ASC-nin satışı üzrə investisiya
müsabiqəsinin qalibi elan edilib. 

Müsabiqədə iddiaçılar qarşısında müəssisəyə inves -
ti siya qoyuluşu, iş yerlərinin bərpası və yeni iş yerlərinin
açılması, istehsal prosesinə müasir texnologiyaların
tətbiqi kimi tələblər qoyulub. 

Qalib şirkət müəssisənin müasir texnologiyalar
əsasında yenidən qurulması üçün 12 milyon manat in-
vestisiya yatıracaq. Həmçinin dövlət büdcəsinə 1 milyon
250 min manat məbləğində ödəniş edəcək. 

«Varvara Balıq» ASC-nin yenidən qurulması bəzi

nəsli kəsilməkdə olan balıqların, o cümlədən bölgə, nərə,
uzunburun kimi az sayda olan balıqların çoxalmasına
şərait yaradacaq.  

Qalib şirkətin yatırımları müəssisədəki nohurların
tam yenidən qurulması və əlavə nohurların inşasına,
qapalı su çevrəsi əsasında fəaliyyət göstərən istehsal
sahəsinin yaradılmasına, o cümlədən hovuzların yenidən
qurulması və yeni hovuzların quraşdırılmasına sərf olu-
nacaq. Eləcə də inzibati bina və su təchizat sistemi
yenilənəcək, ərazi abadlaşdırılacaq. 

Müəssisənin fəaliyyətə başlaması əhalinin balığa
olan tələbatının ödənilməsinə şərait yaradacaq. Gələ cək -
də balıqdan hazırlanan məhsulların, konservləşdirilmiş
mal ların istehsalı üçün lazım olan xammal zavod tərə fin -
dən təmin edilə bilər.

Müəssisəyə investisiyaların bir il ərzində yatırılması
və 150 yeni iş yerinin yaradılması planlaşdırılır.

«Varvara Balıq» öz"ll"şdirildi  
12 MİLYON SéRMAYé
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електрон хидмятляр

«éMDK elektron xidm"tl"ri 
"n aktiv t"tbiq ed"n qurumlardandır»

Dövl"t qurumlarındakı elektron xidm"tl"r, "mlak xidm"tl"rinin
elektronlaşdırılması v" bu sah"d" h"yata keçiril"n yenilikl"rl" bağlı
«Daşınmaz émlak»ın suallarını  «Multimedia» İnformasiya Sisteml"ri
Texnologiyaları M"rk"zinin direktoru, Az"rbaycan İnternet Forumunun
prezidenti, İKT eksperti Osman Gündüz cavablandırır.

- Osman mü"llim, dövl"t qurumlarında elektron
xidm"tl"rin t"tbiqi il" bağlı v"ziyy"ti nec"
qiym"tl"ndirirsiniz? 

- Son dövrlər Azərbaycanda İKT-nin tətbiqi,
elektronlaşma və rəqəmsallaşmayla bağlı ciddi addımlar
atılır. Xüsusilə prezident İlham Əliyevin ötən il imzaladığı
Rəqəmsal Hökumətə keçidlə bağlı fərmanı bu sahədə çox
mühüm sənəd oldu. Hazırda dövlət qurumları tərəfindən
göstərilən 700-ə yaxın xidmətin təxminən 500-ü
elektronlaşıb. Bu xidmətləri həm dövlət qurumlarının
saytında, həm də elektron hökumət portalında tapmaq olar.

Doğrudur, bəzi hallarda bu xidmətlər bir-biri ilə
lazımınca inteqrasiya edilməyib. Yəni bəzi hallarda
dövlət qurumlarında vətəndaşlardan əlavə məlumatlar
istənilir - yaşayış yerindən arayış, şəxsiyyət vəsiqəsi,
hansısa sənədin surəti, notarial təsdiqi və s. Bu, o
deməkdir ki, hələlik bəzi informasiyaları elektron forma-
da əldə etmək mümkün deyil. 

Problemi aradan qaldırmaq üçün dövlət başçısı
tərəfindən informasiya bazalarının əlaqələndirilməsi və
sistemin yaradılması haqqında fərman imzalanıb və
hazırda icra edilir. Biz bu fərmanın icrasından çox şeylər
gözləyirik və ümid edirik ki, həmin fərmandan sonra in-
teqrasiya ilə bağlı problemlər öz həllini tapacaq. İkinci
mühüm addım, «my.gov» platformasının yaradılmasıdır.
Burada hər bir vətəndaşın şəxsi elektron kabineti var və
kabinetə daxil olan şəxsin bütün şəxsi məlumatları -
övladları, diplomu, daşınmaz əmlakı və sair görünür. Bu
platforma hazır olduqdan sonra əlavə arayışlara və
sənədlərə ehtiyac olmayacaq. 

- Osman mü"llim, elektron xidm"tl"rin t"tbiqi
hansı m"s"l"l"rin h"llin" köm"k etm"lidir? 

- Yaxşı sualdır. Elektron xidmətlər ilk növbədə
vətəndaşların, bu xidməti alanların rahatlığı və vaxt it -
kisinin qarşısını almaq üçündür. Eyni zamanda vətəndaş-
məmur münasibətinin daha sivil olmasına imkan verir.
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Gizli deyil ki, məmur-vətəndaş təması olanda neqativ
hallar, korrupsiya riskləri də yaranır. Elektron
xidmətlərin əhəmiyyəti də bu təmasın aradan
qaldırılmasıdır - məmur-vətəndaş kontaktı yoxdursa, kor-
rupsiya riski də sıfıra bərabər olur. Yəni bu xidmətlər
şəffaflığa şərait yaradır. 

Digər tərəfdən informasiya, sürət əsrində yaşayırıq -
vaxt, zaman müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Elektron
xidmətlər vaxt itkisini aradan qaldırır. Ümumiyyətlə,
elektronlaşma çoxsaylı məsələlərə təsir edir - təsəvvür
edin, hansısa xidməti almaq üçün minlərlə insan
avtomobilə əyləşib dövlət qurumuna getməlidir. Bu hal
yollarda tıxac yaratmaqdan tutmuş, yanacaq sərfinə
qədər ən müxtəlif, bəzən təsəvvür edə bilmədiyimiz
sahələrə təsirini göstərir. Ona görə də elektron
xidmətlərin əhəmiyyəti hədsiz dərəcədə böyükdür. 

- émlak xidm"tl"ri sah"sind" elektronlaşmanı
nec" qiym"tl"ndirirsiniz - h"m elektronlaşma
s"viyy"si, h"m d" bu xidm"tl"rin effektivliyi
baxımından? 

- Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK) son
dövrlərdə elektronlaşma sahəsində ən aktiv qurumlardan
biridir. Əmlak xidmətlərinin əksəriyyəti elektronlaşıb.
Mən Komitənin elektron xidmətləri ilə yaxından tanışam
və bir neçə elektron xidmətinin təqdimatında iştirak
etmişəm. Bunlar Ünvan Reyestri, kadastr, elektron
çıxarışlar və sair məsələlərə aid xidmətlər idi. Bu qurum-
da rəqəmsallaşma, İKT-nin tətbiqi və xidmətlərin elek-
tron müstəviyə gətirilməsi ilə bağlı addımların
göstəricisidir. Mən bunlardan xüsusilə daşınmaz əmlakla
bağlı çıxarışların elektron formada verilməsini qeyd
etmək istəyirəm - bu böyük bir addım idi. Çünki
çıxarışların verilməsi vətəndaşların ən çox istifadə etdiyi,
yəni ictimai əhəmiyyət kəsb edən xidmətdir. 

Xüsusilə razı qaldığım məqam odur ki, komitədə
elektron xidmətlərlə bağlı qızğın iş gedir, faydalı
xidmətlər tapılır və tətbiq edilir. Mən ƏMDK-da elektron
xidmətlərə, rəqəmsallaşmaya keçidlə bağlı yanaşmanı,
bu sahədə atılan addımları təqdir edirəm. 

Bir qədər əvvəl Əmlak Xidmətləri Məkanının
yaranması və elektronlaşma buna sübutdur. Mən Əmlak
Xidmətləri Məkanındakı şəraitdən çox razı qaldım, orada
hər şey normal və şəffafdır. Mən orda işləyən peşəkar
komandanın yaxın zamanda rəqəmsallaşmaya keçidi tam
başa çatdıracaqlarına əminəm.  

- éMDK-nin "n maraqlı elektron xidm"tl"rind"n
biri d" öz"ll"şdirm" h"rraclarında onlayn iştirak
etm"kdir – elektron h"rrac. Bu xidm"t vasit"sil"
xarici v"t"ndaşlar da öz"ll"şdirm" prosesind"
iştirak ed" bil"rl"r. Bu xidm"t bar"d" m"lu matlı -
sınızmı?

- Əlbəttə məlumatlıyam. Bu yaxınlarda onun moni-
torinqini aparmışam və özüm şəxsən izləmişəm.
Xidmətə daxil oldum ki, görüm izləyə biləcəm, ya yox?
Bəli, izlədim, hərracda satışı müşahidə elədim, orda
hərrac prosesləri keçirildi və s. Hesab edirəm ki, bu
xidməti bir qədər də təkmilləşdirmək və sadələşdirmək
olar. Amma indi də çox faydalı, vacib və ictimai
əhəmiyyətli xidmətdir. 

- Hazırda Komit" t"r"find"n torpaqların elek-
tron uçot sistemi yaradılır – bu torpaqların
d"qiql"şdirilmiş m"lumatlarının "ld" edilm"si
il" yanaşı, h"m d" bu m"lumatların eletron
müst"viy" daşınmasına imkan ver"c"k. Sizc" bu
yenilik "hali, biznes v" dövl"t qurumlarına
"lav" hansı faydaları g"tir" bil"r?

- Çox əhəmiyyətli xidmətlərdən biridir, bu məsələ
də ən ciddi problemlərdən biridir. Məlumdur ki, Azər -
bay can da torpaqlar, onların ölçüləri, koordinatları, yer -
ləş diyi ərazilərlə bağlı çoxsaylı qeyri-müəyyənliklər var -
dır. Hazırda ƏMDK və onun aidiyyatı qurumlarının
apardığı işlərlə bu sahədə elektron uçot sistemi yaradılır.
Eyni zamanda komitənin «Azpost» sisteminin xidməti
də mövcuddur. Xidmət fiziki şəxslər, özəl sektor üçün
torpaqların dəqiq koordinat və sərhədlərinin müəyyən
olunmasını həyata keçirir. Ən faydalı və əhəmiyyətli
məsələlərdən biridir. Bu xidmətin elektronlaşması
rəqəmsal müstəviyə keçməsi torpağın dəqiq yerini və
digər göstəricilərini əldə etməyə imkan verəcək. Bəzən
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belə koordinatları əldə etmək üçün xarici resurslardan,
məsələn, «Google Maps»dan istifadə olunur. Amma bu
resurslarda koordinatlar dəqiq olmur və heç də bütün
yeniliklər dərhal əksini tapmır. Dövlətin təqdim etdiyi
məlumatlar isə daha dəqiq olmaqla yanaşı, həm də
etibarlıdır. Buna misal olaraq ƏMDK-nin başqa bir
xidmətini – yeni tikililərə çıxarış verilib-verilməməsi
barədə məlumatlandırıcı xidməti qeyd edə bilərəm. 

- B"li, éMDK-nin h"min xidm"ti "sasında
v"t"ndaşlar yeni tikil"n binalardakı m"nzill"r"
çıxarışın verilib-verilm"y"c"yini "vv"lc"d"n
d"qiql"şdir" bil"rl"r. 

- Tamamilə doğrudur, əvvəllər belə məlumatı almaq
üçüq dəqiq mənbə yox idi. İndi isə həmin xidmətdən
istifadə etməklə hansı binada çıxarışın verilib
verilməyəcəyini dəqiq soruşmaq olur. 

Ümumiyyətlə, ƏMDK-nin elektron xidmətlərlə
bağlı götürdüyü xətt doğrudan da saxtakarlığın,
vətəndaşların aldadılmasının qarşısını almağa yönəlib.
Yəni vətəndaş evdən çıxmadan, hansısa məbləği ödəyib
rəsmi müqavilə bağlamadan əvvəl həmin məsələ ilə

bağlı dəqiq məlumata malik olur. Dəqiq məlumat isə
təbii ki, dövlətdən alınmış rəsmi informasiyadır.
Hökumət bu məlumatı verməklə, necə deyərlər, həm də
burada riskin olub-olmaması ilə bağlı qarant verir. Çünki
bildiyimə görə belə məsələlərdə vətəndaşların aldadıldığı
hallar da olmuşdu. Bu mənada hesab edirəm ki, çox
faydalı məlumatlandırma xidmətidir.  

- Osman mü"llim, elektron xidm"tl"rin sayı
artır, b"s "hali v" istifad"çil"r bu xidm"tl"rd"n
istifad"y" hazırdırlarmı?

- Bu sahədə vəziyyət hələ də yaxşı olmadığını söy -
lə məyə məcburam. Çünki elektron xidmətlərin istifadə
sə viyyəsi qənaətbəxş deyil. Bu, həm məlumatsızlıqdan,
həm də informasiya və İKT bacarıqlarının yetərli ol ma -
ma sından yaranır. Əksəriyyət «enter» düyməsini belə ba -
sa bilmir. Telefon istifadəçiləri burada istənilən videoya
ba xa bilsələr də, elektron xidmətdən istifadə etməyi ba -
car mırlar. Sistemə daxil olub qeydiyyatdan keçməyi, mə -
sə lən fin kodu yazmağa çətinlik çəkirlər. 

Doğrudur, ola bilər hansısa xidmətlər daha çox və
mürəkkəb prosedurlar tələb etsin. Yəni əlavə sənədlər,
məlumatlar və sair daxil etmək tələb olunsun. Amma
belə xidmətlər də çox deyil. Əksəriyyəti sadədir - qey-
diyyatdan keçib, ödəniş tələb olunursa kartı daxil edirsən
iş tamamlanır. 

Sadəcə əhalinin İKT bacarıqları, elektron vərdişləri
ye tərli olmadığına görə, elektron xidmətlərdən istifadə
sə viyyəsi də lazımi səviyyədə deyil. Hərçənd, və tən daş -
la rı mızın bir hissəsi rəqəmsal sahədən məlumatlıdırlar və
elektron xidmətdən rahatlıqla istifadə edirlər. 



- Sizc" bu problemin h"lli üçün hansı addımlar
atılmalıdır? 

- Bu problemi aradan qaldırmaq üçün dövlət qu -
rum ları, o cümlədən ƏMDK və Elektron Hökumət por ta -
lı nın özü təbliğat və maarifləndirmə işi aparmalıdırlar.
Te leviziyada, internet resurslarda, jurnalistlərin vasitəsilə
in sanlar maariflənməlidir. Bununla bağlı videoçarxlar
hazırlanmalı, internetdə yayılmalıdır. Vətəndaşlar bu
videoya baxıb elektron xidmətdən necə istifadə edilməli
oldu ğu nu öyrənə bilsinlər. 

Bəzi ölkələr bu işə başlayıblar. Məsələn, Estoniya
20 il əvvəl bu sahəyə yuz milyonarla vəsait xərclədi,
gənc lərə kompüter verərək əyalətlərə göndərdi və həmin
gənc lər biliklərini bölgədəki insanlarla bölüşdülər. Ona
görə də Estoniya elektron xidmətlərdən istifadə sə viy yə -
si nə görə Avropada 4-cü yerdə qərar tutub. 

Dövlət qurumları, ictimai qurumlar və media or qan -
la rı bu problemi birlikdə həll etməliyik. Rəqəmsal sə viy -
yə ni qaldırmağa hamımız yardım etməliyik. 

Digər addım ictimai faydalı xidmətləri elek tron laş -
dır maq və nəhayət, xidmətlərin əlçatanlığını artırmaq,
yə ni onları kompüterə deyil, mobil telefonlara yönəltmək
lazımdır. 

- Osman mü"llim, sizc" bütün dövl"t xidm"tl"ri
elektronlaşmalıdırmı? Y"ni buna ehtiyac varmı?

- İndiyədək elektronlaşmayan təqribən 200 xid mə -
tin içərisində populyar olmayan, az-az istifadə olunan
xid mətlər də var. Amma bəzi xidmətlərdən yüz minlərlə
in san istifadə edir. Onların sosial əhəmiyyəti və po pul -
yar lı ğını müəyyən edib elektronlaşdırılması doğru olardı.
İc timai əhəmiyyəti olmayan xidməti elektrona çe vir mə -
yin mənası yoxdur. İldə 5-10 nəfərin istifadə edəcəyi xid -
mə tin elektronlaşması üçün 100 min manat xərc çə kil -
mə si nə nə ehtiyac var? 

- Elektron xidm"tl"r sah"sind" sizc" "lav" hansı
t"kmill"şm"l"r etm"k mümkündür?

- Bu, çox yaxşı sualdır. Məncə bu sahədə əsas də yi -
şiklik «Elektron Hökumət»i kompüterdən daha çox tele-
fona yönəltmək olmalıdır. Yəni xidmətin əlçatanlığını
yük səltmək üçün mobillik təmin edilməlidir. Məsələn,
bir xidmət kompüterdə, digəri isə telefondadırsa, te le fon -
dakı xidmətdən istifadə səviyyəsi qat-qat çox olacaq. Bu -
nu «Mobil Hökumət» də adlandırmaq olar. Adını çək di -
yim «my.gov» platformasının bu məsələdə böyük əhə -
miy yəti var. İkinci istiqamət vətəndaşın xəbərsiz
olduğu prob lem barədə onu xəbərdar
etməkdir. Məsələn, xarici pas portunuz var
və siz əşyalarınızı yığıb aeroporta ge dir si niz,
amma məlum olur ki, pasportun müddəti bitib.

Belə hal hamının başına gələ bilər, amma bir ay əvvəl si -
zə bununla bağlı xəbərdarlıq gəlsəydi, problemi vaxtında
həll etmək olardı. Belə sistemə getmək lazımdır - xə bər -
da redici, vətəndaşa yönəlik, vətəndaşın xəbərsiz olduğu
prob lem barədə onu xəbərdar edən. Elektron xidmətlərdə
fik rimcə ehtiyac olan üçüncü dəyişiklik regionlardakı qu-
rumlarla bağlıdır. Regionlarda icra hakimiyyətlərinin
göstərdiyi xidmətlərin əksəriyyəti elektron deyil. Deməli
regionda yaşayan vətəndaşın elektron xidmətə əlçatanlığı
ilə mərkəzdəkilər arasında dijital fərq var, buna rəqəmsal
bərabərsizlik deyirlər. Regionlarda elektron xidmətləri
artırmaqla bu problemi aradan qaldırmaq lazımdır.    

- Sizc" elektron xidm"tl"r sah"sind"
t"hlük"sizlik t"min edilirmi, y"ni xidm"td"n
istifad" ed"n v"t"ndaşların ş"xsi v" kommer-
siya m"lumatları etibarlı qorunurmu?

- İnformasiya və fərdi məlumatların təhlükəsizliyi
ki fayət qədər incə bir məsələdir. Azərbaycanda son dövr -
lər də fərdi məlumatların qorunması və təhlükəsizliyin tə -
min olunması istiqamətində müəyyən addımlar atılır.
Amma görülməli işlər də az deyil. Məsələn, telefonunuza
sı ğorta şirkətlərindən mesajlar gəlir, onların sizin nöm rə -
ni necə əldə etmələri aydın deyil. Məlum olur ki, siz tele-
fon nömrənizi hansısa dövlət təşkilatında və ya ma ğa za -
da saxlamısınız, onlar da başqa şirkətlərə ötürüblər. Bu
fər di məlumatların qorunmasında ciddi pozuntu, hətta ci -
nayətdir və vətəndaşlar bununla bağlı məhkəməyə də
müraciət edə bilər. 

Bəzi məqamlarda isə vətəndaş özü diqqətli ol ma lı dır.
Məsələn, yaxınlarda məlum oldu ki, Facebook 150 mil -
yon istifadəçinin məlumatlarını satıb. Bu vətəndaşın prob -
lemidir, özü öz məlumatlarını Facebooka təqdim edib. 

- Maraqlı müsahib" üçün çox sağ olun.
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Proses başlamazdan əvvəl hərracın keçirildiyi Əmlak
Xidmətləri Məkanına gəlmiş iştirakçıların həyəcanını hiss
etməmək mümkün deyildi. İki-bir, üç-bir toplaşan insanlar
öz aralarında sakit müzakirə aparıb alacaqları əmlaklarla
bağlı fikirlərini bölüşürdülər. Hərrac proseslərini
izlədiyimiz dövr ərzində təyin edilən vaxtdan bir dəqiqə
belə olsun, gec və ya tez başladığını müşahidə etməmişik.
Bu dəfə də saatın əqrəbi 10.00-ı göstərən kimi hərraca start
verildi. Əvvəlcə iştirakçılara ümumi qaydalar izah edildi,
sonra hərraca çıxarılan əmlakların siyahısı oxundu.
Özəlləşmədə virtual iştirak imkanının yaradılması istənilən
şəxsin hərraclara onlayn qoşulmasını təmin edir.

Bu dəfəki hərraca kiçik dövlət müəssisəsi, qeyri-
yaşayış sahələri, nəqliyyat vasitələri və yarımçıq tikili ki-
mi dövlət əmlakları çıxarılmışdı. Əvvəlcə paytaxtın
Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsində Hüsü Hacıyev

küçəsində yerləşən kiçik dövlət müəssisəsi özəl ləş di ril -
mə yə çıxarıldı. Faydalı sahəsi 87.4 kvadratmetr olan ob -
yektin ilkin satış qiyməti 6 250 manat təşkil edirdi. Bu
lot üzrə yalnız bir sifarişçi olduğundan əmlak təklif olu-
nan ilkin satış qiymətilə özəlləşdirildi. Adətən hərraca
daha çox maraq göstərən kişilərdən fərqli olaraq bu dəfə
əmlaka xanım sahib çıxdı.

Sabunçu qəsəbəsindəki digər əmlak üzrə hərracda
isə 2 sifarişçi iştirak edirdi. Rəqabətli mühit yaradan bu
dövlət əmlakının ilkin hərrac qiyməti 9 min manat idi.
Hərracın 3 nömrəli iştirakçısı əmlakı bu qiymətə almaq
niyyətini bildirdi. 11 nömrəli iştirakçı əmlaka 9 min 100
manat təklif etdi. İki sifarişçi arasında təklif olunan
qiymətlər sonda 9 600 manatda dayandı. 11 saylı
iştirakçı təklif etdiyi qiymətə qeyri-yaşayış sahəsini
özəlləşdirmək hüququ qazandı.

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) t"şkil etdiyi öz"ll"şdirm"
h"rraclarında qadın investorlar da aktiv iştirak etm"y" başlayıblar. émlak
Xidm"tl"ri M"kanında iyulun 16-da t"şkil edil"n h"rrac bu m"nada istisna
olmadı. H"rraca çıxarılan 11 dövl"t "mlakına 14 sifarişin verilm"si r"qab"t
mühitinin olacağından x"b"r verirdi. B"zi iştirakçılar is" "mlak sifarişl"rini
elektron formada – internet vasit"sil" vermişdil"r. Yeri g"lmişk"n, h"rrac pros-
esini sad"c" ziyar"tçi olaraq da canlı izl"m"k mümkündür.

H"rracdan 
internet
vasit"sil" 
x"b"r tutub
éMLAK SAHİBİ
OLDU 
REPORTAJ



№99 ’2019 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     19

Hərraca çıxarılan qeyri-yaşayış sahələrindən sonun-
cusu isə Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində yerləşir.
Sahəsi 17 kvadratmetr olan yarımzirzəmi ilkin satış
qiymətinə - 2 min manata satıldı.

Növbə avtomobillərin özəlləşdirilməsinə çatdı.
Avtomobillərin hərracı bir qayda olaraq rəqabətli keçir.
Bu dəfə də elə oldu. Nəqliyyat vasitələrinə sifarişlərin
çoxluğu vətəndaşların fəal iştirakını və yüksək marağını
göstərirdi. Buraxılış ili 2002-ci il olan «Nissan Maxima»
markalı avtomobilin ilkin satış qiyməti 3 min manat elan
olundu. «Nissan»ı almaq üçün 3 nəfərin iştirakı ilə qızğın
rəqabət başladı, amma qiymətlər ehtiyatla artırılırdı.

Qeyd edək ki, qaydalara görə hərrac addımı (yəni
qiymətin artırılan hissəsi) satılan əmlakın qiymətinin
1%-dən az olmamalıdır. 3 min manata satışa çıxarılan
avtomobilə də hərrac addımı azı 30 manat idi. Beləliklə 6
nömrəli iştirakçı start qiymətə razılığını verəndən sonra 5
nömrəli iştirakçı 3030 manat təklif etdi. Daha sonra avto-
mobilin alınması üçün 3100, 3200 və ardicil olaraq
müxtəlif məbləğlər səsləndirildi. “Nissan Maxima”
markalı avtomobilə yekun qiymət olaraq 3 700 manat
təklif edən 5 nömrəli iştirakçı hərracın qalibi oldu.

Digər avtomobil - 2003-cü il buraxılışı olan VAZ-
21214 ilkin satış qiymətinə - 2700 manata, UAZ-3962
markalı avtomobil isə 2250 manata özəlləşdirildi. 2007-
ci il buraxılışı olan “Nissan Maxima” üçün 4500 manat
təklif edən vətəndaş ilkin satış qiymətinə avtomobil
sahibi oldu.

URAL-4220 markalı yük avtomobili isə 4500 ma -
nata satıldı. “KAMAZ” markalı avtomobil üçün sifariş
vermiş şəxs ilkin satış qiymətinə razılıq bildirmədiyi
üçün bu lot üzrə hərrac baş tutmamış elan olundu. Qeyd
edək ki, 1989-cu il buraxılışlı nəqliyyat vasitəsi ilkin

satış qiyməti 6300 manat olaraq hərraca çıxarılmışdı.
Hərrac prosesi özəlləşdirmədə iştirak etmiş şəxslərin mü-
vafiq sənədləri imzalaması ilə başa çatdı.

Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsindəki kiçik
müəssisəni özəlləşdirən Lətafət Quliyeva hərracdan son-
ra «Daşınmaz Əmlak»a bildirdi ki, hərracın keçiri lə cə -
yini internet resurslarından xəbər tutub. İlkin satış qiy -
mətı onu qane etdiyindən qeydiyyatdan keçərək sifarişçi
kimi hərraca qatılıb. Paytaxt kəndində yerləşdiyi üçün
elə də diqqət çəkməyən və faydalı sahəsi 87.4 kvadrat-
metr olan obyekti də rəqabətsiz mühitdə ala bilib.
L.Quliyeva özəlləşdirdiyi əmlakı necə istifadə edəcəyi
barədə konkret qərara gəlməsə də, əmindir ki, gələcəkdə
kiçik sahibkar kimi fəaliyyəti üçün böyük dəstək olacaq.
Qeyri-yaşayış sahəsindən ya gözəllik salonu, ya da
dükan kimi istifadəni də mümkün sayan hərrac iştirakçısı
satış prosesinin tam şəffaf keçirilməsindən məm nun lu ğu -
nu gizlətmirdi.

Hərracın digər iştirakçısı Eldar İsrafilov paytaxtın
Sahil qəsəbəsində yerləşən 5 mərtəbəli binanın
yarımzirzəmisi olan 17 kv.m qeyri-yaşayış sahəsinə
sahib olub. Hərracla bağlı məlumatları daima izləyən
əmlak sahibi bildirdi ki, budəfəki hərrac barədə məlumatı
və elanı Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəsmi
saytından öyrənib. Yarımzirzəmidə ev əşyalarını
saxlayacağını deyən Eldar İsrafiov da aldığı əmlakın
qiymətindən və hərracın şəffaflığından razı qalmışdı.

«Ural» avtomobilini özəlləşdirə bilən Zaur Nəh mə -
tov isə deyir ki, hərracdan əvvəl avtomobilə yaxından
bax dıqdan sonra onu almaq niyyətinə düşüb. Bu av -
tomobilə başqa iddiaçının olmaması Zaura imkan verib
ki, maşını ilkin satış qiymətinə alsın. Zaur Nəhmətov av-
tomobili yük daşımalarında istifadə etmək niyyətindədir.
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хябярляр

Öz"ll"şm"d" elektron h"rrac v" onlayn sifariş 

İNVESTOR MARAĞINI ARTIRIR

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK)
tərəfindən özəlləşmə sahəsində tətbiq edilən yeniliklər
investorların sayını artırıb. Xüsusilə onlayn xidmətlərin
təş kili özəlləşdirmə xidmətlərinə olan əlçatanlığı yük sə l -
dib. Komitənin 41 elektron xidmətindən 10-u özəlləşmə
sa hə sinə aiddir. Bunlar vətəndaşlar tərəfindən daha çox
is tifadə edilən xidmətlərdir. 

Onlayn qatılmaqla yanaşı, hərraclarda elektron qay-
dada qeydiyyatdan keçmək, hərracı onlayn izləmək
imkanları da mövcuddur. 

İndiyədək hərraclar vasitəsilə dövlət əmlaklarının
özəl ləşdirilməsi ilə bağlı edilən sifarişlərin 310-a yaxını
elek tron şəkildə həyata keçirilib. Cari ilin 6 ayı ərzində
bu rəqəm 75-ə yaxındır. 40-a yaxın vətəndaş isə hərraca
in ternet vasitəsilə onlayn rejimdə qatılıb. İnvestorların

aktivliyi də yüksəlib. İndiyədək hərracların 190-a yaxını
rəqabətli şəkildə baş tutub. Bunun 62-si isə cari ilin 6 ayı
ərzində reallaşıb.

Hərraclara çıxarılan dövlət əmlakları barədə mə -
lu mat lar komitənin rəsmi saytı (emdk.gov.az) və Özəl -
ləş dir mə portalında (privatization.az) yerləşdirilir.
Hərrac gü nünə ən azı 30 gün qalmış özəlləşdirmə
barədə məlumat ko mi tə nin rəsmi mətbu orqanı olan
«Mülkiyyət» qəzetində dərc edilir. Özəlləşdirməni
sürətləndirməyə, şəffaflığı və ra hatlığı artırmağa
yönələn Özəlləşdirmə portalına ilin 6 ayı ərzində 400
minə yaxın baxış olub. Ümumilikdə isə bu rəqəm 2,4
milyonu ötüb. 

Qeyd edək ki, bu ilin ilk yarısında Bakı və region-
larda 83 özəlləşdirmə hərracı keçirilib.



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

X İ D M Ə T L Ə R

Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu 
İnformasiya Sistemindən ödənişli əsaslarla

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

Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemindən
ödənişli əsaslarla rəqəmsal və elektron 

formatda verilən
M Ə L U M A T L A R

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

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

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

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

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

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

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

a Rəqəmsal ünvan xəritəsindən çıxarış
a Poçt indekslərinin rəqəmsal sərhədləri
a Daşınmaz əmlak obyektinin giriş ünvanı
a Daşınmaz əmlak obyektinin girişinin koordinatları
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мцсащибя

Azərbaycanda şirkətlər 
və sahibkarlar üçün

YENİ XİDMƏT

X"b"r verildiyi kimi, bir neç" gün "vv"l émlak M"s"l"l"ri Dövl"t
Komit"si AZPOS-Real Time GNSS xidm"tini t"qdim edib. Sözüged"n
xidm"t k"nd t"s"rrüfatı, tikinti, neft s"nayesi, n"qliyyatın intellektual
idar" edilm"si, geodeziya v" dig"r sah"l"r üçün n"z"rd" tutulub.

Yeni sistem Azərbaycan Respublikasının ərazisində real
vaxtda üfüqi səviyyədə ± 2 sm və şaquli səviyyədə ± 4 sm
dəqiqliklə mövqeyi göstərməyə imkan verir. AZPOS sistemi-
nin üstünlükləri və tətbiq olunması imkanları ilə bağlı
«Daşınmaz Əmlak»ın suallarını ƏMDK-nın Kadastr və
Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzinin «Coğrafi
mövqeləndirmə şəbəkəsinin idarə olunması» şöbəsinin müdiri
Aida Qasımova cavablandırıb.

- Aida xanım, AZPOS sistemi n" vaxt yaradılıb, n"d"n
ibar"tdir (bu sistem" n" daxildir) v" nec" nec"
f"aliyy"t göst"rir?

- AZPOS sistemi 2010-cu ilin 28 aprel tarixindən
fəaliyyət göstərir. Bu, çox funksional bir xidmətdir. Bir cümlə
ilə ifadə eləsək, bu sistem müasir həyatın tələbatıdır. Sistem ge-
odeziya xəritələrinin hazırlanması üçün baza rolunu oynayır.
AZPOS deyəndə, ilk növbədə  yada koordinatın müəyyən -
ləşməsi düşür, yəni xidmətin əsası bundan ibarətdir. AZPOS
ölkə ərazisində kadastr-ölçü işlərində tətbiq olunan yüksək
dəqiqliyə malik qəbuledicilərin köməyi ilə koordinatları
müəyyən edən informasiya sistemidir.  Sistem bir çox sahəni
əhatə edir.

- Bu sistem hansı xidm"tl"ri göst"rir v" h"min
xidm"tl"rin istifad"çil"ri kiml"rdir?

- Respublika üzrə ən müasir texnologiyalar əsasında
fasiləsiz fəaliyyət göstərən 37 stansiyamız mövcuddur. Bu sis-
temin əsas məqsədi istifadəçiləri dəqiq koordinatla təmin
etməkdir. 

- Bu bizim telefonlarda istifad" etdiyimiz naviqasiya
xidm"ti kimi işl"yir? 

- Xeyr. Müasir dünyada istənilən şəxsdə mobil telefon
aparatları var. Telefonun naviqasiya sistemini ak tiv ləş dirəndə
GPS xidməti işə düşür. Bunun vasitəsilə ol du ğu muz yeri
müəyyənləşdiririk,  istədiyimiz şəxsə “location” göndəririk. Bu
GPS sistemində yüksək də qiqlik yox dur. 1-2 metr məsafədə və
ya daha çox xətalar olur. Və yer üzərində real nöqtəni təsvir
eləmir. Lazım olan real nöqtəni təsvir eləmək üçün AZPOS sis-
teminin də qiq li yi gərəkdir. Fərqi bir az sadə dillə izah edək.
Telefonun təq dim etdiyi lokasiya sistemi peyk vasitəsilə
göndərilir və GNSS sistemi adlandırılır. Yəni Global
Naviqasiya Peyk Sistemi. Peyklərin göstərdiyi koordinatın
əsasında biz o  mövqeyi müəyyən edirik. Amma mü əy yən ləş -
di ri lən mövqe doğru olmur, xətalı olur. 

- B"s AZPOS sistemi n" dem"kdir?

- Dünya üzrə bu sistemin adı CORS-dur. Azər bay ca na aid
adlandırılanda isə AZPOS kimi təqdim edilir. Yer səthində
koordinatları dəqiqləşmiş stansiyalar var ki, peyk dən gələn siq-
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nallar eynilə o stansiya tərəfindən də qə bul olunur, dediyimiz o
bir neçə metrlik xətanı mi ni mal laşdırır, santimetr dəqiqliyi ilə
verir. Bu, RTCM de yi lən bir funksiyadır. RTCM üzərindən
dəqiqləşdirilən mə lu matlar avadanlığa, yəni GPS-ə ötürülür.
Bu da olur ±2 də qiqlikli koordinat. 

- Bu santimetr d"qiqliyini hansı sah"l"r t"l"b edir? 

- Santimetrədək dəqiqliyi əslində çox sahələr tələb edir.
Bir az geniş izah verim. Çox qədim dövrlərdən başlayaraq in-
san oz olduğu yeri, nöqtəni müəyyənləşdirməkdə maraqlı olub.
Meridianlar və paralellər, coğrafi enlik və uzunluq, koordinat
sistemləri buna əyani misal ola bilər. CORS sistemi və bir sıra
oxşar sistemlər yarananadək «reper» adlanan istinad
nöqtələrindən dəqiq koordinat əldə etmək üçün istifadə edilirdi.
Bu isə böyük vaxt, əziyyət və işçi qrupu tələb edirdi. Biz
dayandığımız yerin koordinatını bir neçə saniyə ərzində əldə
edə bilirik. 

- Dediyiniz kimi bu, "vv"ll"r d" mövcud olub. El" is"
n"y" gör" v"t"ndaş pul öd"yib bu sistem" qoşularaq
xidm"td"n istifad" el"m"lidir?

- Sistemin çox böyük üstünlüyü var. Əlbəttə, bu sı ra vi
vətəndaşa lazımlı olmaya bilər. Amma konkretlik, də qiqlik
tələb olunan sahələr  var. Bu sistem onların vaxt itkisinə, güc
sərfiyyatına qənaət edir. Ənənəvi üsulla işləyən mütəxəssislər
saatlarla ölçmələri dəqiqləşdirmək üçün əmək sərf edir. Bu
xidmət isə bir neçə dəqiqə ərzində dayandığınız yerin
koordinatını santimetr dəqiqliyində müəyyənləşdirəcək. Bu
sistemdən istifadə hər şeydən əvvəl dəqiqlik, bütövlük,
fasiləsiz, etibarlı, da vamlı və keyfiyyətli xidmət kimi
üstünlüklər qa zan dı rır. AZPOS ilə mükəmməl geoməkan isti-
nad sisteminə çı xış, yüksək məhsuldarlıq əldə edilir, real za-
man ərzində əra zinin koordinatları müəyyən olunur. Və ən
başlıcası da bunun üçün ayrıca baza stansiyası, avadanlıq
xərcləri tələb olunmur, ümumi sistemdə işləmə imkanları
artırılır. Bu stansiyaların qurulması sayəsində istənilən ərazinin
ko ordinatlarını çox qısa vaxt ərzində və daha rahat şə kil də əldə
etmək olur.İndi bir mühəndis AZPOS sis te min dən istifadə
etməklə və OK düyməsini basmaqla ərazinin koordinatlarını
verə bilir.

- Hansı sah"l"rin bu sistem" t"l"batı daha çoxdur?

- Bu sahənin əsası geodeziya ölçmə işləridır. Fay da lı
qazıntıların çıxarılması zamanı dağ-mədən sənayesinin mo -
nitorinqi, xətti obyektlərin, bəndlərin və su an bar la rı nın, eləcə
də seysmik dəyişikliklərə məruz qalan əra zi lə rin hərəkətinin
monitorinqlərində də sistemdən istifadə edi lir. Bizə müraciət
edən bir sıra şirkətlər var, məsələn, bo ru nəqliyyatı,
kommunikasiyaların təyini (kanalizasiya qa paqlarının dəqiq
yerlərinin müəyyənləşməsi) və bu tip li kommunal-kommu-
nikasiya işlərində tələb olunan xid mət dir. Naviqasiyada, moni-
torinq və kənd təsərrüfatı sa hə sində də tələb olunur bu
dəqiqlik.  Sistem vasitəsilə çöl-ölçmə işləri aparmaq istəyən
şirkətlərə, avtomobil və ya dəmir yolları, su və kanalizasiya,
neft kəmərlərinin çə ki li şi ilə məşğul olan dövlət qurumları və
özəl şirkətlərə mü vafiq xidmətlər göstərilir. Hazırda isə AZ-
POS sisteminin xidmətlərindən istifadə edən şirkət və qurumlar
sı ra sın da istifadəçi geodeziya və topoqrafiya, sayına görə su,
kanalizasiya xətlərinin çəkilişi və inşaat sektoru üstünlük təşkil
edir. 

- Komit"nin bir q"d"r "vv"l ictimail"şdirdiyi AZPOS-
Real Time GNSS xidm"ti n"dir? Bu xidm"t n"yi
n"z"rd" tutur? 

- AZPOS sistemi CORS sahəsinə aiddir və burada da
xidmətlər konkretdir. Sistemin 3 xidməti var - RTK xid məti,
DGNSS xidməti və Post processing xidməti. Ey ni zamanda bu
xidmətlərin hamısı ölkəmizdə tətbiq olu na bilən şəkildədir.
Sadəcə olaraq DGNSS xidməti tət biqə görə münasib deyil.
RTK xidməti ilə istifadəçilər GPS vasitəsilə bayaq dediyim san-
timetrlik dəqiqlik eldə edi bilirlər. Bunu 37 referens stansiyanın
təmin etdiyi dü zə lişlər əsasında əldə edirik. Bu, RTK
dəqiqlikdir. Yəni real zaman kinematikası deməkdir. Günün
istənilən sa atın da, şəbəkənin əhatə etdiyi istənilən yerdə san-
timetr də qiqliyi təmin edilir. DGNSS xidməti əsasən sahilyanı
xət lərin müəyyənləşməsində, dəniz nəqliyyatında istifadə olu na
bilər. Burada bir stansiya tələb olunur, yalnız “sing le site”
qoşulma növündən yararlanmaq olur, müvafiq  qurğu bu stan-
siyaya qoşulur. Bu sistemdə xəta böyük olur, çünki RTK 30 km
əhatə dairəsində dəqiq koordinat verir, DGNSS isə bundan 3-4
dəfə uzaq mə sa fə dən qoşulma təmin edir və nəticədə xəta
böyük olur. Hət ta bir neçə metrədək. Azərbaycan üzrə hələ ki,
bu xid mə tə tələbat yoxdur. Bu xidmətdən referens stansiyalarla
əha tə olunmayan qütb bölgələrində, böyük layihələrdə edir lər.
3-cü xidmətimiz Post processing xidməti isə son ra dan emal
xidməti verir. Bu da çox funksional xid mət dir. İstifadəçi GSM
rabitə üzərindən AZPOS xidmətinə qo şulur. Bu olmasa,
xidmətdən istifadə qeyri mümkün ola caq. GSM əlaqə itərsə və
yaxud da ki, hansısa ucqar bir bölgədə, qapalı yerdə dayanarsa,
orda AZPOS xid mə tini ala bilməzsə, o halda dərhal statik
rejimə keçilir və bü tün lazımı ölçmələr aparılır. Bundan sonra
rəsmi ola raq bizə müraciət edir və stansiyaya sorğu əsasında
mə lu matlar istifadəçiyə verilir. Lakin bu məlumatlar emal olun -
mamış şəkildə olur. Sadəcə xüsusi proqram tə mi nat la rı var ki,
onun sayəsində tələb olunan datalar emal olunur. Bunun
nəticəsində yenə də ±2 sm-lik dəqiqlik əldə edilir. 

- Sizin sistem ölk"nin bütün "razisini "hat" edirmi?

- Xeyr. Naxçıvan Muxtar Respublikası və işğal al tın da
olan torpaqlarımız istisnadır. Bu ərazilər xaricində öl kənin
digər yerlərində quraşdırılmış 37 ədəd Fasiləsiz Fə aliyyət
Göstərən İstinad Stansiyaları bir-biri ilə əlaqə ya rada biləcək
konkret məsafələrdə yerləşdirilib. İstər kom munikasiya, istərsə
də təhlükəsizlik baxımından tam əl ve riş li dövlət inzibati
binalarının üzərində quraşdırılıb. Stan si yalar tam şəkildə
nəzarətdədirlər. Mü tə xəs sis lə ri miz mütəmadi olaraq sistem
üzərindən daxil olaraq stan si ya ların mövcud vəziyyətini
yoxlaya bilirlər. 

- Yeni sistem iş adamlarına n" imkanlar yaradır v"
biznes bu sistemd"n nec" yararlana bil"r?

- AZPOS sistemini dünya üzrə tətbiq sahələri ilə
müqayisə eləsək, konkret sahələri var. Bayaq da qeyd etdiyim
kimi əsas geodeziya kartoqrafiya sahəsi, hidroqrafiya, nav-
iqasiya, kənd təsərrüfatı...

- Avtomobil n"qliyyatı nec"?

- Avtomobil nəqliyyatına GNSS sistemini də tətbiq
eləmək olur. Yəni AZPOS olmasa da, dediyimiz korreksiya ilə
idarə eləmək olar. Məişət dili ilə desək, o xidmətin bu
məqsədlə istifadəsi heyifdir. Amma xüsusi bir dəqiqlik tələb
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edən layihə olarsa, bu sistem naviqasiya xidmətlərini verir.
Qeyd edim ki, AZPOS fəaliyyətə başlamazdan əvvəl çöl-ölçmə
işlərini aparmaq həm fiziki baxımdan çətin idi, həm də hər
hansı ərazinin koordinatlarını müəyyənləşdirmək üçün uzun
vaxt tələb olunurdu. İndi isə bu xidmət sayəsində istənilən
ərazinin koordinatlarını daha rahat, həm də çox qısa vaxt
ərzində əldə etmək olur.AZPOS sistemi özəl sektorda mərz çək -
mə və kadastr ölçmələrinə dair işlərin aparılması ilə bağlı bilik
və bacarıqların artırılmasına xidmət edir. Geodeziya is tinad
stansiyaları şirkətlərə mərzçəkmə xidmətlərini daha tez və
maliyyə baxımından daha sərfəli şəkildə həyata ke çirmək
imkanı yaradacaq. Bu sistem bütün mərz çə kənlərin, o
cümlədən topoqrafiya və inşaat sahəsində ça lı şan
mütəxəssislərin işini rahatlaşdıracaq və daha sürətli edəcək. İş
adamlarına faydası odur ki, vaxt it kisini ara dan qaldırır, qısa
müddətdə dəqiq və key fiy yət li iş verir, işlə rin icrasını
tezləşdirir. Azərbaycanda bir sı ra sahələr var ki, onların da AZ-
POS xidmətindən isti fa də yə ke çə cək lə rini gözləyirik. 

- H"min sah"l"rin adlarını ç"k" bil"rsinizmi?

- Əlbəttə. Kənd təsərrüfatı sahəsi. Tətbiq olunması po -
tensialı böyük olan sahədir. Digəri isə monitorinq sa hə si dir.  

- Aqrar sah"y" yenid"n qayıdacağıq. İndis" monito-
rinq m"s"l"sin" aydınlıq g"tir"k – söhb"t hansı
monitorinqd"n gedir? Çünki sistemd"n daha geniş
istifad" oluna bil"c"k sah" kimi vurğuladınız.

- Burada monitorinq dedikdə, bir ərazinin mü şa hi də si
nəzərdə tutulur. Tutaq ki, ərazidə yüksək mərtəbəli bi nalar tik-
ilir. Burada müxtəlif hallar ola bilər, istər seys mik baxımından,
istərsə də binanın özünün quruluşunda hər hansı səbəbdən baş
verə biləcək hal. Kənarda binanı tam görə biləcək və AZPOS

sisteminə qoşulmuş bir ka me ra quraşdırılır. Kamera layihə
başa çatana kimi şü şə dən düzəldilmiş bir qurğunun içində
yerləşdirilir. Daima müşahidə rejimində işləyir. Baş verən de-
formasiya, də yiş kənlik alarm şəklində administratorun, layihə
rəh bə ri nin mobil telefonuna mesaj şəklində ötürülür. Tektonik
də yişkənlik olarsa binanın strukturu və orada çalışanların təh -
lükəsizliyi baxımından vacib məlumatdır. Bu xid mət dən xarici
dövlətlərdə daha çox istifadə olunur.  Eyni mo nitorinqlərdən
qazıntı zamanı dağ mədən işlərində də isti fadə olunur.
Uçqunların baş verməsi, kiçik titrəyişi qey də alir.  

- B"s AzPOS sisteminin imkanları aqrar sah"d" nec"
istifad" oluna bil"r?

- Sistemin aqrar sahəyə tətbiqi çox vacibdir. Bizdə kənd
təsərrüfatı sahəsində bu sistem hələ ki, tanınmır. Ta nın masının
vacibliyi isə ondan ibarətdir ki, vaxta qənaət olun sun və ortaya
real iş qoyulsun. Aqrar sahədə möv sum lə bağlı işlər həyata
keçirilir. Burada bir çox amillər -hava şəraiti, yer və sairə nəzərə
alınmalıdır.  İnnovativ sis tem sürücüsüz traktorların işləməsinə,
robot tex no logiyası üzrə  fəaliyyətə imkan verir. Burada traktor-
lar üçün nəzərdə tutulmuş qəbuledici, antennalar və sükana
bərkidilmiş monitorlardan istifadə edilir. Bunlar hamısı traktor
və ya digər texnikaya yerləşdirilir. Ərazinin ölçüləri miqyaslı
şəkildə sistemə daxil edilir və trayektoriyalar müəyyənləşdirilir.
Traktorun hərəkəti, dönmə bucaqları, intervallar dəqiqləşdiilir.
Xidmətin üstünlüyü odur ki, RTK rejimində AZPOS-a qoşulan
traktor təqdim olunan ərazidən, konturlardan kənara çıxa bilmir.
Sürücü isə əraziyə deyil, monitora baxmaqla haradan hərəkət
etməli olduğunu bilir. Hətta xüsusi sistemlə maneələri də görə
bilir. Burada hava şəraitinin yaxşı və ya pis ol ma sı nın da
əhəmiyyəti sıfıra enir. Hava dumanlı, yağışlı olsa belə, bu işləri
həyata keçirmək mümkün olacaq. 
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- Bu, bütün n"sil texnikaya qoşula bil"r, yoxsa?

- Buna xüsusi texnika lazım deyil. Hazırda fer mer lə rin
istifadəsində olan istənilən texnikaya bu na vi qa tor la rı qoşmaq
mümkündür. Traktorun işlək vəziyyəti normal olarsa, bu
istənilən şəxsə əlçatandır. Bu  məsələ ilə bağ lı Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi ilə müvafiq danışıqlar apa rılır.    

- Maraqlı g"ldi, aqrar sah"y" 2 sm-lik d"qiqlik çoxmu
vacibdir?

- Əlbəttə, bəzən texnika müxtəlif bitkilərin olduğu əra -
zidə işləməlidir amma əkin cığırlarını əzməməlidir. Bu
cığırların arasında da məsafənin az olması işin santi metr
dəqiqliyində icra edilməsinə zərurət yaradır. Belə yer də trak-
torun dəqiq işləməsi çox vacibdir. Bundan şum lama, suvarma,
dərmanlanma işlərində istifadə et mək olar. Bitkilərin
qorunması baxımından, sahədə cı ğır la rın qoyulması və başqa
məsələlərdə bu dəqiqlik çox əhə miyyətlidir. Bu sistemdən
yalnız ilkin mərhələdə isti fa də olunmur axı. Bitkilərin
diblərinin şumlanması za ma nı dəqiqlik mütləq nəzərə
alınmalıdır ki, bitkilər əzilib məhv olmasın .  

- Bu sistemin imkanlarından "mlakın qeydiyyatı
prosesind" istifad" oluna bil"rmi? Bil"rs", nec"? 

- Sistem əmlak qeydiyyatı və dövlət əmlakının ida rə et mə
sistemləri üçün xəritə və kadastr məlumatlarının ba za sı rolunu
oynayır. Bütün sahələr üzrə cari və perspektiv mərzçəkmə
işlərinin yerinə yetirilməsində isti fa də edilir. Məhz bu sistemin
yaradılması sayəsində yeni peyk və aerofototəsvirlər vasitəsilə
rəqəmli orto fo to xə ri tə lə rin tam dəsti hazırlanır, torpaq
sahələrinin xəritələri tər tib edilir.

- B"s ortofotox"rit"l"rin hazırlanmasında bu siste-
min m"lumatlarından istifad" edilirmi? 

- Qeyd etdiyim ki, bəli, rəqəmli ortofotoxəritələrin tam
dəsti aerofototəsvirlər vasitəsilə ərsəyə gəlir. Fə aliy yət göstərən
37 stansiya dövlət əmlakının elektron ida rə et mə sisteminin
təkmilləşdirilməsini təmin edir. Daimi fə aliyyət göstərən geo-
deziya istinad şəbəkəsinin ya ra dıl ma sı və ortofotoxəritələrin
hazırlanması məhz AZPOS şə bə kəsinin texniki imkanlarına
əsaslanır. Sistemin ən bö yük üstünlüklərindən biri də məhz
yeni or to fo to xə ri tə lər vasitəsilə kadastr məlumatlarının
düzgünlüyünü yox la maq imkanı yaratmasıdır. AzPOS sistemi
mövcud ka dastr məlumatlarını, o cümlədən əvvəlki illərdə
qeydiyyata alınmış torpaq sahələrinin ölçülərini, kon fi qu ra si ya -
la rı nı, bütün hüquqi sənədlərdə  əks olunmuş texniki gös tə ri ci -
ləri faktiki vəziyyətlə müqayisədə yoxlamaq imkanı ve rir.

-  Sizin sistemd" koordinatlar üzr" buraxıla bil"n
x"talar n" q"d"rdir?

- Xətalar müsbət, mənfi 2 sm qədər olur. Yəni 2 sm-dək
dəqiqlik verir. GPS-lə qoşula bilən istifadəçilərə qo şulmanın da
növlərini təklif edirik. Bu da dediyimiz xə ta lar dan qaçmaq
üçündür. Burada VRS, Nearest, Single qo şulma növləri var.
İstifadəçi məsələn, Şəkiyə gedir və bi lir ki, yaxınlıqda Şəki
stansiyası var. Stansiyalar si ya hı sın da da Şəkini seçir və ora
qoşularaq dəqiq şəkildə işini icra edir. Ola bilər ki, istifadəçilər
hansısa əraziyə gəlib AZPOS-un hansı stansiyasıyasına yaxın
olub olmadığını bil mir. O zaman Nearest qoşulma növünü
seçir. Da yan dı ğı ərziyə hansı stansiya yaxındırsa, GPS ona
qoşulur. Xə ta ları minimallaşdırma üçün xüsusi bir növ var:

VRS. İsti fa dəçi stansiya ilə arasında bir az məsafənin olduğunu
bil diyi halda VRS qoşulma növünü seçir və məsafənin ara sında
qoşulmada virtual bir nöqtə əlavə edilir. Re fe rens stansiya kimi
koordinatları müəyyənləşdirilir. Yaxın mə safədə yenidən GPS-
ə qoşulma verir. Yenə də qo şul ma da xəta dəqiqləşərək 2 sm-
dək olur. 

- Tikinti sektorunda sizin xidm"tl"rd"n nec"
faydalanırlar?

- AZPOS-un əsası koordinat verməkdir. Tikinti şir kə ti
ərazini müəyyənləşdirib, ölçüləri artıq məlumdur, la yi hə si də
tam hazırdır. Tikintidə elə məqamlar var ki, orada konkret
dəqiqlik tələb olunur. Çəkiləcək divarın yeri nin seçilməsi,
arakəsmələrin bucaqlarını, küncləri belə bu sistem vasitəsilə
müəyyənləşdirmək mümkündür. Bu nu RTK rejimində AZ-
POS-dan istifadə etməklə eldə et mək mümkündür. Biz bir çox
tikinti şirkətləri ilə əmək daş lıq edirik. Onların hamısının geo-
deziya şöbəsi var və xid mətlərimiz də o şöbə üçün nəzərdə tu-
tulub. 

- Xidm"td"n istifad" üçün hansı prosedurlar t"l"b
olunur? 

- Bu xidmətdən həm hüquqi, həm də fiziki şəxslər bəh -
rələnə bilərlər. Bunun üçün sadəcə rəsmi şəkildə Əm lak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan “Ka dastr və
Yer Quruluşu Layihə Tədqiqat Mərkəzi” MMC-yə müraciət
etmək lazımdır. Bundan sonra Mərkəz mü ra ci ət edən şirkət və
ya təşkilatların AZPOS sisteminə qo şul masını təmin edir.
Sənədləşmə prosesi başa çatan kimi xid mətə qoşulmaq üçün
müraciət edən şirkət və şəxslərə qısa vaxt ərzində istifadəçi adı
və şifrə verilir. Abonent sistemə daxil olmaqla ona yaxın stan-
siyalar vasitəsilə la zı mi koordinatları hesablaya və digər geo-
deziya xid mət lə rindən faydalana bilir. İstənilən ərazidə çöl-
ölçmə iş lə ri ni aparmaq və ərazinin koordinatlarını müəyyən
etmək is tə yən qurum AZPOS vasitəsilə göstərilən
xidmətlərdən ya rar lanmaq imkanına malikdir. Hazırda isə
AzPOS xid mət lə rinin 300-ə yaxın istifadəçisi var. Yaxınlarda
bu rə qə min xeyli artacağını gözləyirik.

- T"qdim etdiyiniz xidm"t abonent" neç"y" başa
g"lir v" burada vaxt limiti qoyulurmu?

- Biz bu xidməti daha əlçatan etmişik. əvvəl minimal
qoşulma 1 aylıq idi, indisə artıq 3 günluk, 10 günlük, 15 gün-
lük qoşulmalar təklif edirik. Amma burada fayda odur ki,
müddət uzandıqca məbləğ azalır. Yalnız 3 gün isti fadə etmək
üçün 50 manat kifayət edir. 

- Kifay"t q"d"r özünüzü tanıda bilmisinizmi bu
müdd"t "rzind"?

- Müəyyən sahələrdə, bəli, tanıtmışıq. Amma bunu
qənaətbəxş saya bilmərəm. Bizim tanıtımla bağlı təhsil
ocaqlarında təqdimatlarımız olacaq. Bu yaxınlarda bütün
universitetlərimizdə posterlərimiz, məlumat guşələrinə
asıldı. Gələcək nəslin bu sistem barədə məlumatsızlığı
dünyada gedən inkişafdan geri qalmaya səbəb ola bilər. Biz
posterləri ali təhsil ocaqlarında yerləşdirəndə müəllim
heyəti çox sevindi. Tələbələrin bu sistemdən xəbərsiz
olduğunu dedilər. Bu, gənclərin gələcək iş həyatında
görəcəyi işlər üçün vacib baza rolunu oynayacaq. Oktyabr
ayında ali təhsil ocaqlarının aidiyyatı fakültələri üzrə
təqdimatlar keçirməyi planlaşdırırıq.  
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Az"rbaycanda eviniz varmı?
XARİCİLéRİN éMLAK SAHİBLİYİ

Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına getdikcə daha
çox inteqrasiya olunması, ölkəmizdə işləyib yaşayan
xaricilərin sayının artması və müşahidə olunan iqtisadi-
siyasi sabitlik əmlak bazarına xarici investorları cəlb
etməkdədir. Artıq uzun müddətdir ki, xaricilərin
Azərbaycanda əmlak sahibi olması adi hala çevrilib. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (ƏMDK)
məlumatlarına görə, 2018-ci ildə Azərbayanda xarici
ölkə vətəndaşlarına  məxsus olan əmlakların sayı 2 685
olub. 2017-ci ilin nəticələri ilə müqayisədə xaricilərə
məxsus olan əmlakların sayında 22% azalma var.
Ümumilikdə isə 2013-cü ildən bəri ölkəmizdə
xaricilərə məxsus olan əmlakların sayı təqribən 45%
artıb (Cədvəl 1.). 

HéR 5 éMLAKDAN 3-Ü BÖLGéLéRDéN ALINIR
Xarici vətəndaşlar ölkəmizdə əmlakı təkcə Bakıda

deyil, bölgələrdə də alırlar, üstəlik, bölgələrə maraq daha
çoxdur. Belə ki, hazırda əcnəbi vətəndaşların sahib
olduğu əmlakların 58%-i regionların payına düşür
(Cədvəl 2.). 

XARİCİLéR ÖLKéNİN BÜTÜN 
BÖLGéLéRİNDéN éMLAK ALIRLAR 

Rəsmi rəqəmlər göstərir ki, xarici vətəndaşlar
ölkəmizin demək olar ki, bütün ərazilərində əmlaklara
maraq göstərirlər. Bura həm turizm, həm də digər
ərazilər aiddir. Xaricilər Azərbaycanın ən çox şimal,
cənub, şimal-qərb və mərkəzi ərazilərində əmlaka
sahiblənirlər. Belə ki, əcnəbilərə məxsus olan əmlakların
sayına görə, Bakıdan sonrakı yeri Lənkəran  (239
əmlak), Qəbələ (210 əmlak), Zaqatala (149 əmlak) və
Bərdə (144 əmlak) ərazi idarələri tutur. 

Ötən il xaricilərin ən çox maraq göstərdiyi ərazi
Şamaxı Ərazi İdarəsi olub.  Ötən il xaricilərin bu
ərazilərdə aldıqları əmlakların sayı 2,6 dəfə artaraq 18-ə
çatıb. Əcnəbilər burada torpaq sahəsi və fərdi evlərə
üstünlük verirlər. Gəncə Ərazi İdarəsində isə xaricilərə
məxsus əmlakların sayı təqribən 26% artıb. Burada
xaricilər mənzil və fərdi evlərə üstünlük verirlər.  

Xaricilərə məxsus əmlaklar Qəbələ Əİ-də 20%,
Ucarda 19%, Cəlilabadda 17%, Lənkəranda 14% artıb.
Əvəzində ötən il Şirvan Əİ-də xaricilərin əmlakı 22
dəfədən çox azalaraq 399-dan 18 ədədə düşüb. Şəmkirdə
isə xaricilərin sahib olduğu əmlaklar 2,4 dəfə azalaraq
104-dən 43-ə enib. Zaqatala, Bərdə və Xaçmaz Əİ-də də
azalma müşahidə olunub (Cədvəl 3.).  

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

növü də dəyişib. Ötən il xaricilər ən çox torpaqlara
maraq göstərirdilərsə, hazırda mənzillər daha böyük yer
tutur. Əcnəbilərə məxsus olan əmlakların 47%-i
mənzillər, 29%-i torpaq sahələri, 19%-i fərdi evlərdir
(Cədvəl 4.). 

XARİCİ VéTéNDAŞLAR éN ÇOX OBYEKTİ
HARADAN ALIBLAR?

Ötən illə müqayisədə xaricilərə məxsus demək olar
ki, bütün əmlak növlərində azalma var (Cədvəl 5.). Ən
çox azalma torpaq sahələrindədir – 33%. Əvəzində
qeyri-yaşayış sahəsi üzrə 4,2% artım var (Cədvəl 5.). 

Xaricilərə məxsus mənzillər ən çox Bakı, Samqayıt,
Gəncə və Abşerondadır. Fərdi evləri isə xaricilər Bakıdan
sonra Lənkəran, Xaçmaz və Zaqatalada alırlar. Torpaq
sahələri isə Lənkəran, Qəbələ və Bərdədədir (Cədvəl 6.).

Cədvəl 1. Azərbaycanda xaricilərə məxsus əmlakların sayı (2013-2018)

Cədvəl 2. 2013-2018-ci illərdə xaricilərə məxsus əmlakların 
Bakı/regionlar bölgüsü

İllər 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Əmlak sayı 1 854 2 850 4 742 3 704 3 449 2 685

2014 2015 2016 2017 2018

Sayı Payı Sayı Payı Sayı Payı Sayı Payı Sayı Payı

Ölkə üzrə 2 850 100% 4 742 100% 3 704 100% 3 449 100% 2 685 100%

Bakı 1 038 36% 702 15% 958 26% 1 346 39% 1 125 41,9%

Regionlar 1 812 64% 4 040 85% 1 812 74% 2 103 61% 1 560 58,1%
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Cədvəl 3. 2017-2018-ci illərdə xaricilərə məxsus
əmlakların ərazi idarələri üzrə bölgüsü

Cədvəl 6. ƏMDK yanında DƏDRX-in Ərazi İdarələri üzrə 2018-ci ilin 
sonuna xarici vətəndaşlar tərəfindən qeydiyyata alınmış əmlakların sayı

Cədvəl 4. 2018-ci ildə Azərbaycanda xaricilərə məxsus
əmlakların əmlak növləri üzrə bölgüsü

Cədvəl 5. 2018-ci ildə Azərbaycanda xaricilərə məxsus
əmlak növlərinin 2015-ci illə müqayisədə artımı

2017 2018
2017-ci ilə

nisbətən artım

Ölkə üzrə ümumi 3 449 2685 -22,1%

Bakı Şəhər Əİ 1 346 1225 -9,0%

Lənkəran Əİ 209 239 14,4%

Qəbələ Əİ 175 210 20,0%

Zaqatala Əİ 204 149 -26,9%

Bərdə Əİ 204 144 -29,4%

Xaçmaz Əİ 154 132 -14,3%

Gəncə Əİ 86 108 25,6%

Sumqayıt Əİ 97 105 8,2%

Abşeron Əİ 94 93 -1,0%

Tovuz Əİ 140 76 -45,7%

Cəlilabad Əİ 59 69 16,9% 

Yevlax Əİ 58 53 -8,6%

Şəmkir Əİ 104 43 2,4 dəfə azalıb

Şəki Əİ 57 43 -24,6%

Beyləqan Əİ 40 41 2,5%

Ucar Əİ 16 19 18,8%

Şirvan Əİ 399 18 22 dəfə azalıb

Şamaxı Əİ 7 18 2,6 dəfə artıb

Əmlak növü Sayı Ümumi əmlakda payı

Mənzil 1 263 47,0%

Torpaq 775 28,9%

Fərdi-yaşayış evi 518 19,3%

Qeyri-yaşayış sahəsi 74 2,8%

Qeyri-yaşayış binası 30 1,1%

Bağ evi 21 0,8%

Əmlak kompleksi 4 0,1%

Cəmi 2 685 100,0%

Əmlak növü 2017 2018 2017-ci ilə nisbətən
artım

Mənzil 1 528 1 263 -17,3 %

Fərdi-yaşayış evi 621 518 -16,6 %

Torpaq 1 168 775 -33,6%

Qeyri-yaşayış sahəsi 71 74 4,2%

Bağ evi 28 21 -25,0%

Qeyri-yaşayış binası 30 30 0,0%

Əmlak kompleksi 3 4 33,3%

Mənzil Bağ evi Fərdi-yaşayış evi
Qeyri-ya şayış

binası
Qeyri-ya şa yış

sahəsi
Torpaq

Əmlak kompleksi
kimi müəssisələr

Cəmi 1 263 21 518 30 74 775 4

Bakı Şəhər Əİ 926 16 96 12 65 9 1

Lənkəran Əİ 13 75 2 149

Qəbələ Əİ 1 40 169

Zaqatala Əİ 9 70 3 1 66

Bərdə Əİ 6 9 11 128

Xaçmaz Əİ 10 66 3 52 1

Gəncə Əİ 72 1 28 1 6

Sumqayıt Əİ 92 4 3 5 1

Abşeron Əİ 60 18 4 11

Tovuz Əİ 4 22 1 1 48

Cəlilabad Əİ 4 13 52

Yevlax Əİ 37 5 1 2 8

Şəmkir Əİ 4 20 3 16

Şəki Əİ 5 16 1 21

Beyləqan Əİ 15 2 24

Ucar Əİ 8 7

Şirvan Əİ 10 7 1

Şamaxı Əİ 2 8 1 6 1
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Dağlar, «Slavyanka» suyu, qızıl m"d"nl"ri
GéDéBéYİN éMLAK BAZARI

Gədəbəy rayonunun mürəkkəb relyefi, çoxsaylı
aşırımları və paytaxt Bakı ilə arasındakı böyük məsafə
son vaxtlaradək rayona səfər edənlərin sayına ciddi təsir
edirdi. Bu amil daşınmaz əmlak bazarına da təsir edib.
Buna görə də rayonda uzunmüddətli rieltor fəaliyyəti ilə
məşğul olanlar azdır. Ev alıb-satanların sayı az
olduğundan sakinlər alqı-satqı və kirayə elanlarını rayon
mərkəzindəki «dairə» adlanan ərazidə divara
yapışdırmaqla, son dövrlər isə ayrı ayrı saytlarda
yerləşdirməklə kifayətləniblər. 

Bir qayda olaraq Gədəbəydə də rayon mərkəzindəki
evlər ətraf ərazilərə nisbətən baha qiymətə təklif edilir.

Şəhərin özündə cəmi 3 üçmərtəbəli bina var. Bina
evindəki birotaqlı mənzili 20 min manata almaq olar. 2
və 3 otaqlı mənzillər şəraiti və təmirindən asılı olaraq 20-
30 min manata satılır. Şəhərin Heydər Əliyev
prospektində olan evlər daha prestijli sayılır. Rayonun
mərkəzində birmərtəbəli, sahəsi 50 m² olan təmirsiz ev
11 min manata təklif olunur. Ev sahibi təcili satdığı üçün
qiymətdə razılaşmanı da mümkün sayır. 

Şəhərin mərkəzində prestijli yerdə torpağın qiyməti
olduqca yüksəkdir. Satış elanlarına görə, mərkəzdə -
Səməd Vurğun küçəsində köhnə polis şöbəsinin
yaxınlığında 22 sot torpaq 357 000 manata təklif edilir. 

Özünün göz"l, füsunkar, "srar"ngsiz t"bi"til", qızıl gümüş
m"d"nl"ril" m"şhur olan, "n çox da kartofu il" seçil"n G"d"b"y rayo -
nu Az"rbaycanın "n koloritli regionlarındandır. Sayı 100 min" çatan
rayon "halisinin etnik t"rkibi d" z"ngindir. Burada az"rbaycanlılarla
yanaşı, ruslar v" ukraynalılar da yaşayır. Sah"si 1 233 kvadrat 
kilometr olan rayon 1 ş"h"r v" 108 k"ndd"n ibar"tdir.
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MİSİLSİZ GÖZéLLİKLéR DİYARI 
Kəndlərə gəlincə isə, burada qiymətlər mənzərə və

iqliminə görə dəyişir. Gədəbəy sözün həqiqi mənasında
tam dəyəri ilə kəşf edilməmiş rayondur. Mütəxəssislərin
fikrincə, bir qədər əvvəl keçirilən «Milli yaylaq» festivalı
əmlak bazarına ciddi təsir göstərəcək. Festivalın məqsədi
Gədəbəyin gözəlliklərini təkcə ölkə vətəndaşlarına deyil,
bütün dünyaya tanıtmaq idi. Dağ yamaclarının zirvəsinə
qalxdıqca göz oxşayan mənzərələr insanı valeh edir. 

Gədəbəy  misilsiz gözəlliklər diyarı, zəngin təbiət
muzeyidir. İl boyu zirvəsi qarla örtülü olan dağlar, könül
açan sərin yaylaqlar, zəngin və nadir ovalıqlar,
təkrarolunmaz gözəlliyə malik göllər, suvarma və enerji
əhəmiyyətli çaylar, bulaqlar, meşələr, küləkli-yağışlı iqli-
mi, bol məһsullu tarlalar, bağlar, bostanlar saflıq və
bərəkət simvoludur. 

KéNDLéRDé éMLAK RAYON 
MéRKéZİNDéN BAHADIR

Gədəbəyin təbiəti gözəl olduğu qədər yeraltı sər -
vətləri də zəngindir. Rayonda torpağın altı əsl xəzinədir. 

Qara və ağ mərmər, qızıl filizi yataqları ilə zəngin
olan bu rayon ərazisi vaxtilə ətraf kəndlərin yaylaq yeri
olub. Bura «günəş doğan təpə» deyərlər. 

Novosaratovkanın yaxınlığında Fındıqlı deyilən
yerdə əvvəllər çox böyük fındıq bağları olub. Ekoturizm
zonası elan edilən əraziyə daxili turist marşrutu təşkil
olu nur. Burada bir neçə mərtəbəli Fındıqlı şəlaləsi var.
Füsunkar təbiəti ilə məşhur olan kənddə 27 sot sahənin
içində münasib qiymətə təmirli həyət evinə sahib olmaq
mümkündür. 45 000 min manata təklif edilən evin sahəsi

120 kv metrdir, baginda alma, armud, gavali, qoz və s.
ağacları var.

SLAVYANKA, NARZAN Vé MORMOR SULARI 
Gədəbəydə Narzan tipli mineral su qaynaqları çox-

dur. Ərazidə ümumi hesabla 26 tanınmış mineral su
bulağı qaynayır. «Narzan» (Slavyanka, Kiçik Qaramurad
və Söyüdlü kəndləri), «Turşsu» (Qalakənd), «Mormor»
(Mormor kəndi), Turşsu (Şınıx) məşhurdur. Müalicə-
sağlamlıq üçün yararlı olan bu bulaqların yanında yayda
uzun növbələr görmək olur. Rayona gələn turistlərin
sayının artımı yerli kənd sakinlərinin evlərini kirayə
təklif etməsi ilə nəticələnir. 

Slavyanka - Gədəbəyin girişində yerləşən mənzərəli
kənddir. Rəngli taxtalı, klassik evləri rus nağıllarını
xatırladan Slavyanka sarı rəngli moruq və ondan
hazırlanan mürəbbəsi ilə məşhurdur. Giləmeyvənin bu
sortu Azərbaycanda yalnız bu kənddə yetişdirilir.
Əvvəlki adı Qızılça yaylağı olub. Kurort zona hesab
edilir. Qızmar yayda şəhərdə temperatur 40 dərəcəyə
çatanda, burada istilik 18–20 dərəcədən yuxarı qalxmır. 

Slavyanka kəndindəki mineral bulaqlarının yanında,
kəndin yuxarı və aşağı başlarında yeni açılan otellər yay
fəslində fəaliyyət göstərir. Kənddə bir gecəlik evlərin kirayə
qiyməti 40-50 manatdan başlayır. Aylıq kirayə haqqı isə
şərait və təmirdən asılı olaraq 600-1400 manat arası dəyişir.
Ən yüksək qiymətə təklif olunan villa 2 ailənin rahat
yaşamasına imkan verir. Ev hər cür mebel, texniki
avadanlıqlarla təmin olunub,  internetə bağlıdır. Slavyanka
kəndində birotaqlı evin bir aylıq kirayə haqqı adətən 900
manatdan aşağı olmur. Çünki kənd əhalisi yalnız yay
aylarında turizmin imkanlarından bəhrələnə bilirlər.
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POPULYAR TURİZM BÖLGéSİNé ÇEVRİLéCéK
Gədəbəyin yaxın zamanlarda populyar turizm böl -

gə si nə çevriləcəyini proqnozlaşdırıb investisiya yatırmaq
is tə yən şəxsləır ətraf kəndlərdən daha ucuz qiymətə əm -
lak ala bilərlər.  Məsələn, Gədəbəyin Söyüdlü kəndində
mərkəzə çox yaxın, gözəl panoramalı yerdə 2 otaq, bir
şüşəbənddən ibarət bağ evini cəmi 39 min manata təklif
edirlər. Evin sahəsi 120 m²-dir. Ümumi ərazi isə 24 sot-
dur. İşıq, qaz, su var. Yeni və müasir təmirli bağ evini
alan adama içindəki əşyaların hədiyyə ediləcəyi bildirilir.

Cəmi 2 min manata Əmiraslanlı kəndində həyət
evinə sahib olmaq mümkündür. Təklif olunan evin 20 sot
torpaq sahəsi, tövləsi və həyətində suyu var.

Novoivanovka kəndinin girəcəyində isə 17 sot
torpağı olan birmərtəbəli 3 otaqlı evi 11 min manata al-
maq olar.

Zəhmət kəndində isə 4 otaqlı, sahəsi 250 kvadrat-
metr, həyəti isə 12 sot olan həyət evi 60 min manata
satılır. Narzan müalicəvi su mənbəyindən avtomobillə 5
dəqiqəlik məsafədə yerləşən evdə yaşayış üçün bütün
şərait, məişət texnikası və avadanlıqlar var. Torpaqlar da
ucuz deyil - Slavyanka kəndində Əkbər restoranının
yanında magistral yolun kənarında mənzərəli yerdə 0,06
ha həyətyanı torpaq sahəsi 6 min dollara təklif olunur. 

Son illər Gədəbəydə iri mənaye müəssisələrinin və
faydalı qazıntı, qızıl-gümüş yataqlarının işlənilməsi bura-
da yüksək maaşlı işçilərin sayını və kirayəyə tələbatı
yüksəldib. Nəticədə burada iri evlərin əksəriyyəti kirayə
məqsədilə istifadfə edilir. Məsələn, Slavyanka su sexinin
yanında 15 sot ərazidə, məişət texnikası və mebeli daxil
olmaqla, bütün əşyaları olan 2 mərtəbəli 6 otaqlı və 140
kvadratmetrlik həyət evi 100 min manata təklif olunur. 

KéNDLéRDé KİRAYé EV TAPMAQ ÇéTİNDİR
Mənzərəsi ilə məşhur olan Saratovka kəndində isə

kirayə ev tapmaq qeyri-mümkündür. İlin demək olar ki,
bütün fəsillərində kəndlərdə icarəyə verilən evləri hərbi
qulluqçular götürür. 

Bol çəmənlik, çox sayda bulaq, dağ və meşə
faktorlarının hamısının eyni yerdə toplandığı ərazi güclü

turizm potensialına sahibdir.  Ona görə də son illər burda
çoxlu sayda istirahət mərkəzləri, otellər inşa edilib.
Otellərdəki qiymətlər də xidmət səviyyəsinə görə
fərqlənir. «Eldorado» otelində bir nömrənin qiyməti 40-
80 manat arası, «Şirxan» ailəvi istirahət mərkəzində  50-
80 manat arası dəyişir. «Narzanbulaq» istirahət
mərkəzinə üz tutanlar bir gecə üçün 60-80 manat
ödəməlidirlər. «Aşağı Narzan» istirahət mərkəzində də
qiymətlər digərləri kimidir: sutkası 40-80 manat arası.
Gədəbəydə ən məşhur və xidmət səviyyəsinə görə
digərlərindən fərqlənən «Meh» otelində qiymətlər
yaylaqdakı sərinliyə istilik gətirir. Bir sutkalıq qalmaq
haqqı oteldə 100 manatdan aşağı deyil. 2-4 nəfərin rahat
qalacağı kotejlərinin qiyməti isə 120 manatdır. Turizm
sahəsində çalışanlar böyük şövqlə öz müştərilərinə bu
oteli tövsiyyə edirlər. 

Gədəbəyin iqtisadiyyatı da çox zəngin və parlaqdır.
İqtisadiyyatında kartofçuluq, heyvandarlıq və taxılçılıq
əsas yer tutur. Ölkənin ən iri kartofçuluq rayonunda hər il
tonlarla kartof əkilir. 

Qalakənd kəndinin yaxınlığında balıqçılıq tə sər rü fa -
tı fəaliyyət göstərir. Şəmkir çayında balıq tutmaq üçün
yax şı şərait var.

Kəndlərdə nadir hallarda torpaq satan adama rast
gəlmək olar. Bununla belə bir sotun qiyməti 500 manat-
dan başlayır. Rayon mərkəzində isə torpağın sotu 3 min
manatdan aşağı satılmır. 

Kəndlərdə çoxlu sayda tam təmirli, lakin istifadə
olun mayan mülklərə rast gəlmək mümkündür. Ev alqı
satqısı ilə məşğul olan şəxslərin sözlərinə görə bu
mülklərin əksəriyyətinin sahibi Rusiyada yaşayan
həmyerlilərimizdir. Gədəbəydə məskən salmaq üçün in-
frastrukturun da əlverişli olduğunu söyləmək olar.
Kəndlərin qazlaşdırılması başa çatmaq üzrədir. Bütün
sərhəd kəndlərinə mavi yanacağın verilişi demək olar ki,
tam təmin olunub. 

Rayon mərkəzində iş qurmaq istəyənlər isə orta
hesabla aylıq 300 manat ödəməklə normal obyekt
icarəyə götürə bilər. Rayonun səfalı yerlərinə yayda ölkə
vətəndaşları ilə yanaşı əcnəbilər də gəlirsə, qış aylarında
bu məkanlar yalnız qonşu rayonların sakinlərinin
hesabına fəaliyyət göstərir.
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хябярляр

Parisd" m"nzill"rin 1 kvadratmetrinin qiym"ti

10 MİN AVRONU KEÇİB

éMDK-nin kadastr m"lumatları Bakının 
Baş Planınýn hazýrlanmasý üçün "sas bazadýr  

Son 10 ildə Fransa paytaxtında köhnə mənzillərin alqı-satqı
müqavilələri üzrə qiymətlər 40% artıb. Qiymət artımının bu ilin
sonunadək davam edəcəyi gözlənilir. Avqustda Parisdəki mənzillərin
təkrar bazarında qiymətlər 1 kvadratmetrə görə 10 min avronu keçib. 

Fransız notariuslarının sözlərinə görə, hələ 10 il əvvəl Parisdə
köhnə mənzillərin 1 kvadratmetrinin qiyməti 6 min avro idi. Artıq ok-
tyabr ayının sonunda orta qiymətin daha da yüksələrək 10 280 avro
olacağı gözlənilir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (ƏMDK)
hazırladığı Bakı şəhərinin mükəmməl elektron kadastr
məlumat bazası və rəqəmsal kadastr xəritələri paytaxtın
Baş Planının yaradılmasında əsas mənbə kimi istifadə
olu nacaq. 

Qeyd edək ki, Bakı şəhərinin elektron kadastr
məlumatları özündə əmlak və torpaqlarla bağlı dəqiq və
müfəssəl göstəriciləri cəmləşdirir. 

Qabaqcıl beynəlxalq və yerli ekspertlər Baş Planın
mövcud rəqəmsal kadastr xəritələri üzərindən
qurulmasını məqsədəuyğun hesab edirlər. Odur ki,
ƏMDK-nin kadastr məlumatlarının Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura Komitəsinin məlumat bazasına
inteqrasiyasına start verilib. İyulun 12-də hər iki quru-
mun, Baş Planın hazırlanmasında iştirak edən şirkətin,
eləcə də media nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən
tədbirdə Baş Planın hazırlanması və elektron kadastr
məlumat bazası barədə təqdimatlar olub.

Bakı şəhəri də ölkəmizdə mükəmməl elektron
kadastr məlumat bazasına, rəqəmsal kadastr xəritələrinə

sahib olan ilk şəhərlərdəndir. Bakının Baş Planının
hazırlanmasında əsas istinad edilən bu bazada hər bir tor-
paq parseli, onların üzərindəki tikilinin ünvanı,
mərtəbəliliyi, qaz, işıq, su ilə təminat vəziyyəti, tikintialtı
sahəsi, perimetri, koordinatları, tikinti materialları barədə
müfəssəl məlumatlar toplanıb. Bu bazada torpaq, yaşayış
binaları, istehsalat obyektləri, qeyri-yaşayış sahələri, o
cümlədən yerüstü mühəndis-kommunikasiya xətləri,
təhsil, səhiyyə, məişət obyektləri barədə müfəssəl
məlumatlar öz əksini tapır. Həmçinin mühafizə zonaları,
torpağın yerləşmə vəziyyətini göstərən koordinatlar,
təyinatlar yerləşib. Kadastr məlumat bazasında sosial
təyinatlı obyektlərin yerləşməsinə dair məlumatların
mövcudluğu onların xidmət radiuslarının təhlilinə, zəruri
əlavə layihələndirmə işlərinin  lazımlılıq  dərəcəsinin
müəyyənləşdirilməsinə dəstək olacaqdır.

Layihənin hazırlanmasında iştirak edən şirkətin
nümayəndəsinin sözlərinə görə elektron kadastr məlumat
bazası Baş Planın hazırlanmasında mühüm əhəmiyyətə
malikdir.
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юзялляшдирмя

Sentyabrda ala bil"c"yiniz "n ucuz
10 éMLAK - QİYMéTLéR 

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) t"şkil etdiyi öz"ll"şdirm"
h"rraclarında müxt"lif t"yinatlı "mlakları, o cüml"d"n daşınmaz
"mlakları s"rf"li ş"rtl"rl" "ld" etm"k mümkündür. Bunun üçün
komit"nin r"smi internet s"hif"sind" v" «privatization.az» öz"ll"şdirm"
portalında açıqlanan h"rrac elanlarını diqq"tl" izl"m"k lazımdır.
«Daşınmaz émlak» sentyabrda "n aşağı qiym"t" öz"ll"şdirm" h"rracına
çıxarılan 10 "mlakın siyahısını t"qdim edir.

YARDIMLI RAYONUNDA KéND KLUBU – 
500 MANAT

Səfalı Yardımlı rayonunda əlverişli şərtlərlə iş qur-
maq istəyənlər Bürzünbül kənd klubunu nə az, nə çox,
cəmi 500 manata satın almaqla planlarını reallaşdıra
bilərlər. Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm
İdarəsinə tabe olan bu klubun ümumi faydalı sahəsi 26
kvadratmetrdir. Özəlləşdirilməyə çıxarılan əmlak üçün

tələb olunan beh isə ümumi qiymətin 10 %-ni təşkil edir.
Yəni cəmi 50 manat beh ödəməklə əmlakın alınmasına
iddiaçı olmaq mümkündür.

YARDIMLI RAYONUNDA ŞéHéR KLUBU - 
1250 MANAT

Bu dəfə şəhərin mərkəzində, Daşkənd küçəsində
yerləşən şəhər klubunun həm sahəsi, həm də qiyməti
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olduqca cəlbedicidir. Ümumi faydalı sahəsi 80 kvadrat-
metr, özəlləşdirilmış torpaq sahəsi isə 1000 kvadratmetr
olan klubun binasını cəmi 1250 manata almaq olar.
Klubun binasının ciddi təmirə ehtiyacı var, hətta onun
yerində yeni tikili ucaldaraq burada mağaza, kitabxana
və iaşə obyekti yaratmaq olar. Bunun üçün hərracda
iştirak üçün tələb olunan 10 faizlik məbləği - 125 manat
ödəmək və hərraca qatılmaq lazımdır.

NEFTÇALA RAYONUNDA MAĞAZA – 
1250 MANAT

Sahəsi 91 kvadratmetr olan mağazanı 1250 manata
əldə etmək bəlkə də qeyri-real görünə bilər. Bu imkana
hərraca qatılmaqla nail olmaq mümkündür. Neftçala
rayo nunun Kürkənd kəndi ərazisində yerləşən 58 saylı
mağazanın alınması məqsədilə hərracda iştirak üçün
cəmi 125 manat beh tələb olunur. Ticarət sahəsində
təcrübəsi olanlar bu fürsətdən istifadə etməklə qazanc
əldə edə bilərlər.

GORANBOY RAYONUNDA QEYRİ-YAŞAYIŞ BİNASI 
– 1300 MANAT

Goranboy rayonunun Qarquçaq kəndində yerləşən,
sahəsi 55 kvadratmetr olan qeyri-yaşayış binası 1
mərtəbəli ayrı tikilidir və cəmi 1300 manata təklif olunur.
Obyekt 206 kvadratmetr torpaq sahəsində yerləşir.
İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzinə
məxsus əmlakın torpaq sahəsinin ilkin satış qiyməti 850
manat, obyektin satış qiyməti isə 450 manatdır.
Özəlləşdirməyə qatılmaq üçün cəmi 130 manat beh
ödəmək tələb olunur.

YARDIMLI RAYONUNDA KéND KLUBU – 
1000 MANAT

Ölkənin cənub bölgəsində hərraca çıxarılan növbəti
ən ucuz əmlak Yardımlı rayonunun Bərcan kəndində
yerləşir. 393 kvadratmetr sahəsi olan torpaqda yerləşən
obyektin ümumi faydalı sahəsi 66 kvadratmetrdir.
Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin
balansında olan klubun tikilisinin və torpağın ilkin satış
qiyməti eynidir – hərəsi 500 manat. Hərraca qatılmaq
üçün ümumilikdə 100 manat beh tələb olunur.

SABİRABAD RAYONUNDA MéDéNİYYéT EVİ –
1500 MANAT

Sabirabad rayonunun Azadkənd kəndində yerləşən
Mədəniyyət evi 1500 manata satışa çıxarılıb. Əmlakın
ümumi faydalı sahəsi 180 kvadratmetr, yerləşdiyi torpaq
sahəsinin ölçüsü 304 kvadratmetrdir. Sabirabad Regional

Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin tabeliyində olan
klubun binasının özəlləşdirilməsi üçün hərraca qatılmaq
istəyənlər cəmi 150 manat beh tələb olunur.

XAÇMAZ RAYONUNDA KéND KLUBU - 
1500 MANAT

Ölkənin şimal bölgəsində ən ucuz əmlak Xaçmaz
rayonu ərazisindədiir. Rayonun Mollaburhan kəndindəki
klubun qiyməti cəmi 1500 manatdır. 157 kvadratmetr
torpaq sahəsində yerləşən və faydalı sahəsi 100 kvadrat-
metr klub Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm
İdarəsinə tabedir Hərraca çıxarılan əmlaka iddiaçı olmaq
üçün ümumi qiymətin 10%-i həcmində, yəni 150 manat
beh qoyulması şərtdir.

ŞéMKİR RAYONUNDA QéSéBé KLUBU – 
2000 MANAT

Azərbaycanın ən varlı rayonlarından biri olan
Şəmkir rayonunda hərraca çıxarılan Səməd Vurğun adına
qəsəbə klubu cəmi 2000 manat ilkin qiymətlə alıcı
gözləyir. Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsinin
balansında olan əmlakın ümumi faydalı sahəsi 112
kvadratmetrdir, klubu almaq istəyənlər hərraca qatılmaq
üçün cəmi 200 manat beh ödəməlidir.

GORANBOY RAYONUNDA QEYRİ-YAŞAYIŞ BİNASI
– 3500 MANAT

Goranboy rayonunda satışa çıxarılan digər qeyri-
yaşayış binası Dəliməmmədli şəhərində yerləşən ayrıca
tikilidir. 3500 manat ilkin qiyməti olan əmlak üçün 350
manat beh tələb olunur. Ümumi faydalı sahəsi 200
kvadratmetr, özəlləşdirilmış torpaq sahəsi isə 245
kvadratmetr olan obyekt T.Əkbəri küçəsində yerləşir,
hələlik İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzinə tabedir. 

SABİRABAD ŞéHéRİNDé QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHéSİ
– 3500 MANAT

Sabirabadda kiçik bizneslə məşğul olmaq istəyənlər
üçün əla fürsət yaranıb. Şəhərin İ.İsgəndərov küçəsi 51-
də yerləşən 1 mərtəbəli binanın bir hissəsindən ibarət
olan 44 kvadratmetrlik sahəni cəmi 3500 manata almaqla
obyekt sahibinə çevrilmək mümkündür. Burada gözəllik
salonu, emalatxana və s. təşkil etmək və ya obyekti aylıq
icarəyə verməklə də gəlir götürmək olar. Əmlak
“Azərmənzil komplekt layihətəmir” İxtisaslaşdırılmış
Çoxsahəli Birliyi, Sabirabad rayon Mənzil İstismar
Sahəsinin balansındadır. Hərracda iştirak üçün tələb olu-
nan beh cəmi 350 manatdır.
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рейтингляр

Az"rbaycanda «m"nzil 
qeydiyyatı bumu» başlayıb

Beləliklə, ƏMDK-nin məlumatlarına görə, 2019-cu
ilin iyun ayında ölkədə 17 463 əmlak üzərində mülkiyyət
hüququ qeydə alınıb. Bu ötən ilin iyunu ilə müqayisədə
8,8% çoxdur. 

Aparılan qeydiyyatın 4 637-si (26,6%) ilkin, 12
826-si (73,4%) isə təkrar qeydiyyata aiddir. Ötən ilin
iyun ayı ilə müqayisədə ilkin qeydiyyat 2,5%, təkrar qey-
diyyat isə 11,3% artıb. 

İyun ayında 14,5 mindən çox daşınmaz əmlaka
texniki pasport tərtib edilib, 3 mindən artıq ipoteka
müqaviləsi, 400 yüklülük (icarə, istifadə) dövlət

qeydiyyatına alınıb. Ötən ay hüquqi və fiziki şəxslərə
dövlət reyestrindən 21 mindən artıq məhdudiyyət arayışı,
əhaliyə xidmətlə bağlı 8,1 min müxtəlif arayışlar verilib,
13,3 min daşınmaz əmlak obyektinə müayinə aktı tərtib
edilib. Ötən ilin iyunu ilə müqayisədə tərtib edilən texni-
ki pasportlar 0,7%, müayinə aktları 24%,
məhdudlaşdırma arayışları isə 35% artıb, ipoteka
qeydiyyatı 11%, yüklülük isə 6,3% azalıb (Cədvəl 1.).

İyunda mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı aparılan
əmlakların 49%-i torpaq sahələrinin payına düşüb. Belə ki,
qeydə alınmış 17,5 min əmlakdan 8,6 mini torpaq sahəsidir.

éhalinin daşınmaz "mlakın s"n"dl"şdirilm"sin" marağının artması özünü
"mlakın qeydiyyatında göst"rir. K"nd t"s"rrüfatının inkişafı v" "mlakın
qeydiyyatıının sad"l"şm"si Az"rbaycanda "mlakın qeydiyyatını k"skin
yüks"ldib. Paralel olaraq «ş"h"r "mlakı» sayılan m"nzill"rin d"
qeydiyyatında ciddi artım baş verib. T"kc" iyun ayında m"nzill"rl"
"m"liyyatlar 40%-d"n çox yüks"lib. İlin ilk yarısının n"tic"l"rin" gör", ölk"d"
s"n"dl"şdiril"n "mlakların sayı sür"tl" artmalıdır. Bu özünü h"m iyun
ayının, h"m d" ilk yarım ilin n"tic"l"rind" göst"rir. 



№99 ’2019 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     35

Yeri gəlmişkən son illər ərzində ilk dəfədir ki torpaqların
umumi qeydiyyatda payı 50%-dən aşağıdır. Ötən ay 3,3
min fərdi yaşayış və bağ evi, 4,8 min mənzil, 317 qeyri-
yaşayış binası, 374 qeyri-yaşayış sahəsi qeydə alınıb. Ötən
ilin iyunu ilə müqayisədə torpaq sahələrinin qeydiyyatı 5%
azalıb, fərdi evlərin və qeyri-yaşayış binalarının qeydiyyatı
isə 17% artıb. Mənzillərin qeydiyyatında 42% artım baş
verib. Qeyri-yaşayış sahələrinin qeydiyyatında 13%, əmlak
komplekslərində 29%, çoxmərtəbəli binaların
qeydiyyatında 14% azalma var (Cədvəl 2.).

Ümumilikdə, bu ilin 6 ayında ölkədə 111 644
əmlaka aid hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınıb. Bu ötən
ilin eyni dövrünə nisbətən təqribən 6,1% artıqdır. 

Qeydiyyatdan keçən əmlakların 29 799-u (26,7%)
ilkin, 81 845-i (73,3%) təkrar qeydiyyata aiddir. Ötən ilin
eyni dövrünə nisbətən ilkin qeydiyyat 3,2%, təkrar qey-
diyyat isə 7,3% artıb. 

Yanvar-iyun aylarında 95,5 mindən artıq daşınmaz
əmlaka texniki pasport tərtib edilib, 22 min ipoteka
müqaviləsi, 1,9 min yüklülük (icarə, istifadə) dövlət
qeydiyyatına alınıb, dövlət reyestrindən 106,7 min

Cədvəl 1. 2019-cu ilin iyun ayında 
ƏMDK yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri

Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər 
İyun,
2019 

İyun, 2018-ə
nisbətən

artım

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə

aparılmış dövlət
qeydiyyatının sayı  

17 463 8,8%

o cümlədən,
ilkin qeydiyyat

4 637 2,5%

təkrar qeydiyyat 12 826 11,3%

2 Texniki pasportların sayı 14 564 0,7%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 402 -6,3%

4 İpoteka qeydiyyatı 3 019 -10,8%

5
Məhdudlaşdırmaya (yük lü -

lü yə) dair dövlət
reyestrindən arayış

21 510 34,5%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı

müxtəlif arayışlar 
8 136

2.4 dəfə
artım

7 Müayinə aktı 13 358 24,3%

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

№ Göstəricilər 
İyun,
2019

İyun, 2018-ə
nisbətən

artım

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 17 463 8,8%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 3 323 17,4%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 4 818 42,3%

3 Torpaq sahələri 8 564 -5,2%

4 Qeyri yaşayış binası 317 17,0%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 374 -13,6%

6 Əmlak kompleksi 60 -29,4%

8 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 6 -14,3%

9 Çoxillik əkmələr 1 -80,0%

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

Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər 
Yanvar
-iyun,
2019

Yanvar-
iyun, 2018-
ə nisbətən

artım

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə 
dövlət qeydiyyatının sayı  

111 644 6,1%

o cümlədən, ilkin qeydiyyat 29 799 3,2%

təkrar qeydiyyat 81 845 7,3%

2 Texniki pasportların sayı 95 549 4,0%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 1 873 -16,9%

4 İpoteka qeydiyyatı 22 063 9,5%

5
Məhdudlaşdırmaya

(yüklülüyə) dair dövlət
reyestrindən arayış

106
683

14,6%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı

müxtəlif arayışlar
57 454 31,4%

7 Müayinə aktı 82 323 20,5%

Cədvəl 4. 2019-cu ilin yanvar-iyun 
aylarında hüquqların dövlət qeydiyyatının 

əmlak növləri üzrə hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Yanvar-

iyun,
2019

Yanvar-
iyun,

2018-ə nis -
bətən artım

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 111 644 6,1%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 20 549 10,1%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 29 153 12,2%

3 Torpaq sahələri 56 709 2,2%

4 Qeyri yaşayış binası 2 118 8,5%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 2 568 3,1%

6 Əmlak kompleksi 485 13,1%

8 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 41 -48,1%

9 Çoxillik əkmələr 21 -73,1%
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məhdudiyyət arayışı verilib. Ötən ilin eyni dövrünə
nisbətən texniki pasportların sayı 4%, məhdudiyyət
arayışları 14%, ipoteka qeydiyyatı 9% artıb (Cədvəl 3.)  

Yanvar-iyun aylarında mülkiyyət hüquqlarının
qeydiyyatı aparılan əmlaklardan 56,7 mini torpaq sahəsi,

29,1 mini mənzil, 20,6 mini fərdi yaşayış və bağ evi, 2,1
mini qeyri-yaşayış binası, 2,6 minə yaxını qeyri-yaşayış
sahəsi, 485-i əmlak kompleksi, 41-i  çoxmərtəbəli
yaşayış binaları, 21-i isə çoxillik əkmə olub. 

Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə fərdi evlərin
qeydiyyatı 10%, mənzillərin qeydiyyatı 12%-dən çox,
torpaq 2,2%, qeyri-yaşayış sahələri 3% artıb (Cədvəl 4.).

İlin ilk 6 ayının nəticələrinə görə, əmlakın
qeydiyyatında Bakının payı 30%-dən aşağı olub. Başqa
sözlə, qeydiyyatdan keçən hər 3 əmlakdan 1-i Bakıdadır.
Bu dövrdə fərdi evlərlə əməliyyatların 70%-i, torpaq
sahələri ilə əməliyyatların 91%-i, əmlak komplekslərilə
əməliyyatların təqribən 40%-i, çoxmərtəbəli binaların isə
3-də 2-si regionlardadır. Əvəzində, ilk 6 ayda qeydə
alınmış mənzillərin 65%-i, qeyri-yaşayış sahələrinini isə
83%-i Bakının payına düşür (Cədvəl 5.).

Ötən ilin eyni dövrünə nisbətən əmlakın
qeydiyyatının artımı həm Bakı şəhərində, həm də regio-

larda baş verib. Belə ki, yanvar-iyun aylarında Bakıda
əmlakın qeydiyyatı 4%, regionlarda isə 7% artıb.  

Yanvar-iyun aylarında Xidmətin 18 ərazi idarəsinin
5-də daşınmaz əmlakın qeydiyyatının azalması, 13 ərazi
idarəsində isə artımı müşahidə edilib.  Bu dövrdə
qeydiyyatın ən böyük artımı Abşeron (22,8%), Şamaxı
(17,2%) və Qəbələ (16,6%) ərazi idarələrində baş verib.
Qeydiyyatın ən çox azalması isə Lənkəran (13,2%) və
Beyləqan (5,4%) ərazi idarələrində qeydə alınıb. 

Yanvar-iyun aylarında daşınmaz əmlak üzərində
qeydə alınan mülkiyyət hüquqlarının 26,7%-i ilkin
qeydiyyatın payına düşür. Ərazi idarələri üzrə ilkin
qeydiyyatın ən yüksək göstəricisi Zaqatala (41,9%),
Sumqayıt (34,5%) və Bakı (31,9%) ərazi idarələrində baş
verib. Ümumiyyətlə 18 ərazi idarəsinin 3-də ilkin
qeydiyyatın payı 30%-i keçir, 5 rayonda isə 20%-dən
azdır. İlkin qeydiyyatın ən aşağı göstəricisi Şəmkir
(16,9%) və Gəncə (18,5%) ərazi idarələrində olub. 

2019-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində ölkə üzrə 9
141 mənzil özəlləşdirilib. Ötən ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə özəlləşdirilmiş mənzillərin sayı 30,4% artıb.
Özəlləşdirmə başlayandan 1 iyul 2019-cu il tarixinə kimi
ölkə üzrə 570 044 mənzil özəlləşdirilib.

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

Bakı və regionlar üzrə hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Ölkə
üzrə

Bakı
üzrə
Sayı

Bakı
üzrə
%

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 111 644 33 206 29,7%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 20 549 6 171 30,0%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 29 153 18 906 64,8%

3 Torpaq sahələri 56 709 5 164 9,1%

4 Qeyri yaşayış binası 2 118 630 29,8%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 2 568 2 136 83,2%

6 Əmlak kompleksi 485 186 38,3%

8
Çoxmərtəbəli yaşayış

binaları
41 13 31,7%

9 Çoxillik əkmələr 21 - -

Cədvəl 6. 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında daşınmaz
əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının Bakı

və regionlar üzrə artım dinamikası

Ərazi İdarələri
Yanvar-

iyun, 2018 
Yanvar-

iyun, 2019
Artım

Respublika üzrə cəmi 105 190 111 644 6,1%

Bakı şəhər Ərazi İdarəsi 31 915 33 206 4,0%

Regional Ərazi İdarələri 73 275 78 438 7,1%

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

daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət
qeydiyyatı haqqında məlumat

Ərazi idarələri
Yanvar-

iyun 2019 
Yanvar-iyun

2018-ə nisbətən 

Respublika üzrə cəmi 111 644 6,1%

Bakı şəhər Əİ 33 206 4,0%

Sumqayıt Əİ 5 916 -1,3%

Gəncə Əİ 6 532 6,2%

Abşeron Əİ 8 924 22,8%

Xaçmaz Əİ 11 263 10,4%

Beyləqan Əİ 2 550 -5,4%

Bərdə Əİ 4 185 -0,9%

Cəlilabad Əİ 3 653 14,6%

Qəbələ Əİ 3 689 16,6%

Lənkəran Əİ 4 550 -13,2%

Şəmkir Əİ 3 328 16,4%

Şəki Əİ 3 972 -3,9%

Şirvan Əİ 4 011 2,8%

Şamaxı Əİ 2 370 17,2%

Tovuz Əİ 3 449 13,5%

Ucar Əİ 2 580 14,4%

Yevlax Əİ 3 987 3,8%

Zaqatala Əİ 3 479 12,4%
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«EasyBusiness» analitik mərkəzinin analiz etdiyi
ölkələr torpaq bazarının uzun müddətli inkişaf tarixinə
malikdirlər. Bu ölkələrdə əkin sahələrinin satışı ilə bağlı
qadağa yoxdur, qiymətlər və sahələr isə sadə şəkildə
tənzimlənir. 

Əcnəbilərin də (əksər hallarda) ölkə vətəndaşları ki-
mi torpaq ala və sata bilmək imkanlarının olmasına bax-
mayaraq praktikada bu cür əməliyyat çox da tez-tez
aparılmır. Çünki torpaq sahiblərinin formalaşması, onun
yeri və ekoloji standartlara riayət olunma tələbi və s.-ə
görə torpaq almaq çətindir.

Açıq və liberal bazar sayəsində bu ölkələr kənd
təsərrüfatı məhsuldarlığı, yüksək texnologiyaların tətbiqi
və torpaqlara diqqətlə yanaşması ilə fərqlənir.

AVSTRİYANIN TORPAQ BAZARI
Avstriyanın torpaq bazarı açıq tiplidir. Bu ölkədə

kənd təssərrüfatı təyinatlı torpağın 1 hektarı  42 min
dollardır. 

Avstriya  - intensiv və  mexanizasiyalı kənd təsər rü -
fatlı, yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkəsidir. Kənd tə sər rü -
fatı təyinatlı torpaq sahələri ölkənin topaq fondunun
38,2%-ni təşkil edir. 

Bunun 42,9 %-i əkin sahələridir. Kənd təsər rü fa tın -
da  müasir üsulların tətbiqi daxili bazarın ehtiyacları olan
məhsulların 75%-ni təmin etməyə imkan verir.

BAZAR NECé TéNZİMLéNİR
Əcnəbilər dövlətin razılığını aldıqları təqdirdə tor-

paq satın ala bilərlər. Dağlardakı fermaları isə qeydiyyat-
dan keçmiş fermerlər əldə edə bilərlər.

Torpaq sahibi onu yalnız bir varisinə ötürə bilər. Bir
neçə varisə ötürmə qadağandır, hərçənd bəzi vilayətlərdə
istisnalar var.

9 əyalətdə torpaq mülkiyyətinin ötürülməsi üçün
müxtəlif qaydalar var. Əməliyyatlar yerli hakimiyyət
orqanları tərəfindən tənzimlənir.

Bəzi vilayətlərdə qiymət məhdudiyyətləri və mini-

mum yer müəyyən edilir və satın alınma icazəsi tələb
olu nur.

Torpağın minimum icarə müddəti 3 ildir. Vergilər:
möhür rüsumu alıcı tərəfindən əməliyyat qiymətinin
3,5% -i məbləğində ödənilir. Alıcı torpaq qeydiyyatı
üçün də 1,1% ödəniş edir. Torpaq satışından gəlir vergisi
əməliyyat qiymətinin 20% -ni təşkil edir.

TORPAQ İSLAHATININ NéTİCéSİ 
Torpaq konsolidasiya islahatı və liberal bazar

fermerlərin maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırdı. Bu gün
böyük fermerlərin 1,9 faizi kənd təsərrüfatı torpaqlarının
18,4 faizinə sahibdir, torpaqların 53%-i isə özəl
mülkiyyətdədir.

Faydalı kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ətraf mühitin və
torpağın qorunması ilə sıx bağlıdır. Konsolidasiya üçün
çoxfunksiyalı bir yanaşma fermerlərin gəlirlərini artırır
və milli iqtisadiyyatın artımını stimullaşdırır.

BÖYÜK BRİTANİYANIN TORPAQ BAZARI 
Bu ölkədə torpaq bazarı açıq tiplidir. Kənd

təsərrüfatı torpağının qiyməti bir hektar üçün ortalama
31,4 min dollardır. 

Avropada "kin sah"si almaq mümkündürmü?
ÖLKéLéRİN TORPAQ BAZARI, QİYMéTLéR

Dünyada "rzaq t"hlük"sizliyin" diqq"tin artması v" qida s"nayesinin inkişafı, torpaq
bazarına, xüsusil" d" "kin sah"l"rin" münasib"ti d"yişib. Son ill"r k"nd t"s"rrüfatı
torpaqlarına t"l"bat artır. Xüsusil" m"hsuldar torpaqları v" inkişaf etmiş infrastruk-
turu olan Avropa ölk"l"rind" bu amil özünü daha ciddi büruz" verir. N"tic"d"
Avropada "kin sah"si almaq ist"y"nl"rin sayı artmaqdadır. Baxmayaraq ki, b"zi
ölk"l"rd" bu xaricil"r üçün qadağandır.  «Daşınmaz émlak» bu d"f" Avropada "kin
sah"l"rinin bazarı il" bağlı mühüm m"qamları t"qdim edir. 
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Böyük Britaniya dünyanın ən inkişaf etmiş sənaye
ölkələrindən biridir. Kənd təsərrüfatı dünyada ən
mexanizasiyalı tipə aiddir və yüksək məhsuldarlığa ma-
likdir. Bununla belə əhalinin cəmi 1,1%-i bu sahədədir.
Aqrar sahədə ölkənin torpaq sahəsinin 71,3%-i istifadə
edilir, onun da 36,3%-i əkin sahəsidir. 

BAZAR NECé TéNZİMLéNİR?
Əcnəbilər üçün məhdudiyyət yoxdur, İngiltərədə 18

yaşı tamam olmuş istənilən fiziki şəxs torpaq sahibi ola
bilər. Mülkiyyətdə torpağın sahəsinin minimal və maksi-
mal ölçüsü müəyyənləşdirilməyib. Şotlandiyada isə
sahənin minimal ölçücü 0,3 ha kimi nəzərdə tutulub.
Torpağın maksimal icarə müddəti 175 ildir.

VERGİLƏR. İngiltərə, Uels və Şimali İrlandiyada
qeydiyyat yığımı razilaşma məbləğinin 0-12%-dir.
Şotlandiyada isə bu rəqəm maksimum 4,5% ola bilər. 

TORPAQ İSLAHATLARININ NéTİCéSİ
Bazarın liberal olması aqrar sahənin məhsul -

darlığının artımına təsir göstərir. Kənd təsərrüfatı sahəsi
intensivdir, yüksək mexanizasiyalıdır. Son bir neçə il
ərzində investisiya cəlbi və torpaqların qiymət artımı
müşahidə olunur. Bununla belə fermerlik yerli gənc əhali
arasında elə də populyar deyil. Ölkədə fermerlərin
qocalması problemi yaranıb. Fermerlərin orta yaş həddi
59-dur. Bununla belə torpaqların 90 faizi özəl
mülkiyyətdədir. 

ALMANİYANIN TORPAQ BAZARI 
Almaniyanın açıq tipli torpaq bazarında kənd

təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin bir hektarı  32,3 min
dollardır. 

Almaniya, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
üçün Avropada aparıcı yer tutan yüksək inkişaf etmiş
post-sənaye ölkəsidir. Buna baxmayaraq kənd təsərrüfatı
ÜDM-in yalnız 0,7%-ni təşkil edir.

Kənd təsərrüfatı torpaqları ölkənin torpaq fondunun
yarısını təşkil edir (47,9%). Əkin torpaqları - torpaq fon-
dunun 34,1%-dir. 

BAZAR NECé TéNZİMLéNİR?
Əcnəbilər və vətəndaşlar torpaqları məhdudiyyətsiz

alıb-sata bilərlər, torpağın sahəsinə də məhdudiyyət
qoyulmur.

Minimum sahə isə hər bir federal rayon tərəfindən
ayrı təyin oluna bilər. Məsələn, Bavariyada minimum
sahə 2 hektardır.

Qiymətlər bazar tərəfindən tənzimlənir. Bəzi hallar-
da, Şərqi Almaniyada kollektivləşmə zamanı torpaqlarını

itirmiş keçmiş sahibkarlar üçün xüsusi qiymətlər var -
bazar qiymətinin 65%-i qədər.

Bəzi torpaqlarda landşaft və ətraf mühitin
qorunması üçün tələblər var. Köhnə sahiblər torpağın
keyfiyyəti sayəsində əkinçilik ərazilərini aşağı qiymətə
ala bilərlər, ancaq bunun üçün torpağı nəzərdə tutulmuş
məqsəd üçün ən azı 20 il istifadə etməlidirlər.

Torpağın alınması üzrə vergini alıcı ödəyir -
əməliyyat dəyərindən 3,5%. Əməliyyat qiyməti 2,8 min
ABŞ dollarından az olduqda torpağın vergisi ödənilmir. 

Kənd təsərrüfatı torpaqları üçün azaldımış
bələdiyyə vergisi həddi: əkin sahələri üçün 1,2%, digər
torpaq sahələri üçün isə 2,4%.

TORPAQ İSLAHATLARININ NéTİCéSİ 
Almaniyada torpaq bazarı liberal və açıqdır. Bu,

zərərlə işləyən müəssisələrin sayının azaldılmasına
kömək edir. İslahatdan sonra fermerlərin maliyyə
vəziyyəti yaxşılaşdı.

Mülkiyyət strukturunda aparılan 20 illik islahatdan
sonra orta ailəvi fermalar və böyük korporativ
təsərrüfatlar üstünlük təşkil etməyə başlayıb.

Bu gün torpaq mülkiyyətinin payını artırmaq
istəyən fermerlər arasında torpaq konsolidasiyası var.
Kənd təsərrüfatı torpaqlarına tələbat artır. Şərqi
Almaniyada torpağın 49% -i özəl mülkiyyətdədir.

ÇEXİYANIN TORPAQ BAZARI
Çexiyanın torpaq bazarı açıq tiplidir. Kənd

təsərrüfatı torpaqlarının 1 hektarı burda 8 min dollardan
təklif olunur. 

Əsas xüsusiyyətlər: ərazinin 54,6% kənd təsərrüfatı
torpaqlarıdır. 74,6% (ümumi torpaq fondunun 40,8%) -
əkin sahələri.

BAZAR NECé TéNZİMLéNİR?
Xaricilər 2011-ci ildən başlayaraq  Çexiyada torpaq

ala bilirlər, dövlət qiyməti tənzimləmir. Kənd təsərrüfatı
torpaqlarının satışı üzrə vergi - əməliyyatın qiymətinin
3%-i qədərdir. Torpaq vergisi ödənilmir.

TORPAQ İSLAHATLARININ NéTİCéSİ
Çexiyada böyük korporativ təsərrüfatlar üstünlük

təşkil edir. Torpaq mülkiyyətinin birgə idarə edilməsi
üsulu geniş yayılıb. Torpaq quruluşu çox parçalanmışdır
ki, bu da bazarın inkişafına və kənd təsərrüfatı
torpaqlarının qiymətlərinin artmasına mane olur. Bu,
əsasən əvvəllər dövlət təsərrüfatlarının və kolxoz
təsərrüfatlarının daha kiçik təsərrüfatlara ayrılması
səbəbindən baş verib. Lakin sahibkarlarla lizinq
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müqaviləsi əsasında köhnə sxem çərçivəsində işə davam
edildi.

NİDERLANDDA TORPAQ BAZARI 
Niderlandda torpaq bazarı açıqdır, 1 hektar torpağın

satış qiyməti də 63,7 min dollar.  
Niderland intensiv, yüksək inkişaf etmiş kənd

təsərrüfatı və məhsuldarlığı olan sənaye ölkəsidir. Kənd
təsərrüfatının payı ÜDM-in 1,8% -ni və işləyən əhalinin
2%-ni təşkil edir.

Kənd təsərrüfatı torpaq sahələri 1,8 milyon hektar
və ya ölkənin torpaq fondunun 54,9% -ni təşkil edir.
Əhalinin 10,1%-i kənd yerlərində yaşayır. Torpaqların
89%-i özəl mülkiyyətdədir.

TORPAQ BAZARI NECé TéNZİMLéNİR?
Əcnəbilər torpaqları məhdudiyyət olmadan ala

bilərlər, qiymətlər bazar tərəfindən müəyyən edilir. 
Torpaq satışında vergini alıcı ödəyir – əməliyyatın

6%-i. Vergidən azad edilmə torpağın əkinçilik
məqsədləri üçün ən azı 10 il istifadə edəcəyi barədə
zəmanət verildiyi təqdirdə mümkün ola bilər. Bundan
əlavə, notarius xərcləri də ödənilir.

İcarənin minimal və maksimal qiymətləri regional
hakimiyyət orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Hər il icarə
haqqından az miqdarda yayınmağa icazə verilir.

Torpaqdan istifadəyə ətraf mühit qanunları və is-
tehsal kvotaları ilə nəzarət olunur. Torpaq sahəsinin mini-
mum icarə müddəti 6 il, fermer təsərrüfatının icarə
müddəti isə 12 ildir. İcarədəki torpaq satışa çıxarılanda
icarəçinin üstünlük hüququ var. 

TORPAQ İSLAHATLARININ NéTİCéSİ 
Açıq və liberal torpaq bazarının sayəsində

Niderlandda torpaq səmərəli istifadə olunur. Bu gün ölkə
məhsuldarlığı təmin edən yenilikçi istehsal
sistemlərindən istifadə edir və nəticədə məhsuldarlıq
Avropa ortalamasından 5 qat yüksəkdir.

Kənd təsərrüfatı torpaqlarının qiyməti Aİ və dünya-
da ən yüksək göstəricidir. Niderlandda torpaqların icarə
hüququnun satın alınması əməliyyatı geniş yayılıb. Bu
zaman hər hansı maliyyə qurumu, məsələn bank, torpağı
sahibindən satın alıb onu icarəyə verir. Müqavilənin
müddəti sona çatanda isə köhnə sahibi torpağı geri satın
ala bilər. Belə bir mexanizm fermerlərə kənd
təsərrüfatının idarə edilməsi üçün kiçik borclanma ilə
əlavə vəsaitlərin cəlb edilməsinə imkan verir.
Ümumiyyətlə, əmək məhsuldarlığının artması
səbəbindən kənd təsərrüfatı işçilərinin azalması prosesi
də baş verir.

İTALİYANIN TOPRAQ BAZARI
İtaliya torpaq baxımından açıq tipli bazardır. Bir

hektar k/t təyinatlı torpağın qiyməti 25,7 min dollar təşkil
edir.

éSAS XÜSUSİYYéTLéRİ: 
İtaliya aqrar sahədə yüksək məhsuldarlığı olan

yüksək inkişaf etmiş sənaye-aqrar ölkəsidir. Kənd
təsərrüfatı üçün torpağın 46,3% -i istifadə olunur, onların
yarısı əkin sahələridir (ümumi torpaq fondunun 23,2%-i).
Bütün torpaqlar özəl mülkiyyətdədir.

TORPAQ BAZARI NECé TéNZİMLéNİR?
Xaricilər üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Həm

fiziki şəxslər, həm də hüquqi şəxslər kənd təsərrüfatı
torpaqlarını almaq hüququna malikdirlər. Satın alınan
sahənin maksimum- minimum həcmi və qiyməti dövlət
tərəfindən tənzimlənmir.

Qeydiyyat haqqı - əməliyyatın 10%-i qədərindədir.
Torpağa mülkiyyətinin dəyişdirilməsi hüququ üçün tutu-
lan vergi - əməliyyatın qiymətinin 1%-dir. Kadastr ver-
gisi isə torpaq qiymətinin 1%-dir. Daha əvvəl qeydiyyat-
dan keçməmiş torpaq üçün - $ 200.

TORPAQ İSLAHATLARININ NéTİCéSİ
İtaliyada torpaq islahatı mülkədar sinfini demək olar

ki, məhv etdi. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının 65 faizini
sahibləri özləri idarə edir. Torpaq bazarı aktiv və sabitdir.
Kənd təsərrüfatı torpaqları üçün alqı-satqı müqavilələri
torpaq sahəsinin təxminən 1-2% -ni təşkil edir. Kənd
təsərrüfatı istehsalı çox məhsuldardır. Mülkiyyət
hüquqlarının qeydiyyatı üçün vergilərin böyük olmasına
baxmayaraq, bazar investisiyalar üçün dinamik və
cəlbedicidir.

İSPANİYANIN TORPAQ BAZARI
İspaniyada kənd təsərrüfatı torpaqları ucuzdur – bir

hektar 16,1 min dollar, bazar açıq tiplidir. 
Əsas xüsusiyyətləri: İspaniya inkişaf etmiş sənaye-

aqrar ölkəsidir. Torpaqların 70%-i özəl mülkiyyətdədir.

TORPAQ BAZARI NECé TéNZİMLéNİR?
Əcnəbilər torpaq ala və sata bilərlər. Kənd

təsərrüfatı torpaqlarının minimum və maksimum sahəsi,
həmçinin onun qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənmir.

Torpaq vergisi - torpağın dəyərinin 0,3%-dir
(bölgəyə görə, nisbət daha yüksək ola bilər). Torpağı
mülkiyyətə ötürmək vergisi - bölgəyə görə əməliyyat
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qiymətinin 6-7%-i qədərdir. Qeydiyyat haqqı 200-600
dollar təşkil edir (əməliyyatın qiymətindən asılı olaraq).
Notariat haqqı əməliyyatın qiymətindən asılı olaraq (orta
hesabla 300-800 dollar) tutulur.

TORPAQ İSLAHATININ NéTİCéLéRİ
Torpaqlar daha da birləşdirildi. Uzunmüddətli

icarəyə götürülən təsərrüfatları müəyyən edən "prioritet
təsərrüfat" konsepsiyası tətbiq olunub. Onlar həmçinin 8
il ərzində hökumətdən yardım ala bilərlər və meşə
kənarlarına mülkiyyətin verilməsi zamanı vergilərdən
azad olunurlar.

Bundan əlavə, İspaniya hökuməti hər il illik kənd
təsərrüfatı sığortası planını təsis edir. Plana əsasən,
fermerlərə fövqəladə halların bəzilərini əhatə edən
maliyyə dəstəyi verilir. Sığorta haqqının 50%-ni dövlət
ödəyir. Bu siyasət peşəkar fermerlərə, qabaqcıl holding
şirkətlərinə və gənc fermerlərə kənd təsərrüfatının
məhsuldarlığını artırmağa kömək edir.

FRANSANIN TORPAQ BAZARI
Fransanın kənd təsərrüfatı torpaqları bazarı

müəyyən məhdudiyyətlərlə açıq bazar sayılır. Əkin
sahələrinin qiyməti 1 hektar üçün 7,4 min dollardır.

Əsas xüsusiyyətlər: Fransa yüksək inkişaf etmiş
sənaye-aqrar ölkədir. AB əkinçilik məhsullarının 21%-i
Fransanın payına düşür. 

Kənd təsərrüfatı torpaqlarının sahəsi - ölkənin ümu-
mi fondunun 52,6%-ni təşkil edir. Kənd təsərrüfatı
torpaqlarının 63,6%-i (ümumi torpaq fondunun 33,4%-i)
əkilir.

BAZAR NECé TéNZİMLéNİR?
Xarici fiziki şəxslər üçün Fransada toraq almaq

məhdudiyyəti yoxdur. Xarici hüquqi şəxsin əsas ofisi isə
Fransada qeydə alınmalıdır.

Fransa vətəndaşlarının əməliyyatlarına SAFER
dövlət agentliyi tərəfindən nəzarət olunur. Əksər hallar-
da, alıcı torpağı aldığı bölgənin sakini, rezidenti
olmalıdır.

İdarə edilməyə verilən əmlakdakı torpaq sahəsinin
minimum və maksimum həddi müəyyənləşdirilməyib,
lakin qeyri-rəsmi limit SAFER tərəfindən müəyyən
edilir. Agentlik bazarda inhisarın və böyük holdinqlərin
əmələ gəlməməsinə nəzarət edir.

Torpaq almaq üçün dövlətdən icazə almaq lazımdır.
Minimum icarə müddəti 9 ildir. 12 ildən çox müddətə
lizinq müqavilələri notariat qaydasında təsdiqlənməlidir.
İcarənin yenilənməsi dövlət tərəfindən tənzimlənir.

Torpağı 25 ildən çox müddətə icarəyə götürən şəxs

növbəti 20 il üçün tutulacaq icarə haqqının 0,6%-i qədər
yerli vergidən azaddır. 

Torpağın alınması üzrə vergi alıcı tərəfindən
əməliyyatın qiymətinin 5,1%-i məbləğində ödənilir.
Gənc fermerlər üçün 0,7% güzəşt var. SAFER vasitəsi
ilə edilən əməliyyatlar vergilərdən azaddır. Torpağa mi-
ras vergisi - torpağı dəyərinin 5% -dən 60% -ə qədərdir.

TORPAQ İSLAHATININ NéTİCéLéRİ
Torpaq icarəyə götürmək üçün müəyyən edilən ən

böyük minimal müddət Fransadadır.  Həmçinin icarəyə
götürülən torpaq sahələrinin ən böyük hissəsi də
Fransaya məxsusdur. Ölkə Aİ-də ən çox tənzimlənən tor-
paq bazarlarından biridir. Əksər əməliyyatların SAFER
tərəfindən təsdiq olunmasına baxmayaraq, proses çox
mürəkkəbdir, çox vaxt və xərc tələb edir. Bu, torpağın
alqı-satqısını çətinləşdirir ki, bu da bazarın
cəlbediciliyinə mənfi təsir göstərir. Son illərdə əməliyyat
aparılan torpaqların orta ölçüsü 3,3 hektardır.

Avropa ölk"l"rind" "kin 
torpaqlarının qiym"tl"ri

Ölkə
Qiymət  $

min/ha

Özəl
mülkiyyətdə

olan torpaqlar

Avstriya 42,0 53%

Almaniya 32,3 49%

Böyük Britaniya 31,4 90%

Çexiya 42,0 80%

Niderland 63,7 89%

Fransa 7,4 80%

İtaliya 25,7 100%

İspaniya 16,1 70%

Belçika 28,0 99%

Yunanıstan 11,0 60%

Dasnimarka 26,6 98%

İrlandiya 39,3 91%

Portuqaliya 7,4 93%

Finlandiya 11,0 98%

İsveç 9,8 91%

İsveçrə 70,0 100%

Bolqarıstan 4,6 98%

Estoniya 5,0 56%

Latviya 1,4 99%

Litva 2,2 79%

Xorvatiya 7,0 66%



Tikintiy" v"r"s"lik hüququ dövl"t qeydiyyatına
nec" alınır? 

İstifadəçilər xidmətdən istifadə etmək üçün kağız
üzərində tərtib edilmiş ərizə ilə xidmətin
göstərilmə yerinə müraciət edə bilər. Müraciətlər
qəbul edildikdən sonra qeydə alınır və aidiyyəti
struktur bölməyə icra edilməsi üçün göndərilir.
İmtina halları və ya xidmətin göstərilməsinin
dayandırılması halları aşkar edildikdə istifadəçiyə
2 (iki) iş günü müddətində bildiriş göndərilir.
İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən sənədlərdə
imtina üçün əsas olmayan və aradan qaldırılması
mümkün olan çatışmazlıq aşkar edildikdə bu
barədə xidmətin müvafiq ərazi idarəsi istifadəçiyə
1 (bir) iş günündən gec olmayaraq yazılı məlumat
verir. Çatışmazlıqlar 1 (bir) iş günündən gec ol-
mayaraq aradan qaldırıldıqdan və bu barədə
xidmətin müvafiq ərazi idarəsinə məlumat
verildikdən sonra sənədlərə yenidən baxılır və

müvafiq

qərar qəbul edilir. Xidmətin göstərilməsi barədə
qərar qəbul edildikdən sonra çıxarış hazırlanır, no-
tarial qaydada təsdiqlənməsi və ya əslinin təqdim
edilməsi tələb edilən sənədlər olduqda həmin
sənədlər bilavasitə təqdim edildikdən sonra
hazırlanmış çıxarış elektron qaydada istifadəçiyə
təqdim edilir.
Tikintiyə vərəsəlik hüququnun dövlət
qeydiyyatına alınması ilə bağlı müraciət edən
şəxslərdən dövlət rüsumunun və xidmət haqqının
ödənilməsi barədə sənəd, şəxsiyyət vəsiqəsi,
müşayiət məktubu, o cümlədən tikintiyə vərəsəlik
hüququ haqqında müqavilə, hüquq əldə edənin
adından ərizənin verilməsi halında bu barədə
səlahiyyəti təsdiq edən etibarnamə, ərizə tələb
olu nur.
Qeyd edilməlidir ki, xidmət 10 (on) iş günü
ərzində yerinə yetirilir. Dövlət rüsumu və xidmət
haqqının hər biri 20 manat təşkil edir. Xidmətdən
istifadə etmək istəyən şəxslər daşınmaz Əmlakın
Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələrinə,
həmçinin Əmlak Xidmətləri Məkanına həftə içi 5
gün (bazar ertəsi-cümə) saat 09:00-dan 19:00-a
kimi, şənbə və bazar günləri isə, saat 10:00-dan
17:00-a kimi müraciət edə bilərlər.

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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İpoteka il" bağlı bir sualım vardır: ipoteka
hüququ n" zaman yaranır?

“İpoteka haqqında” Qanunun 11.2-ci maddəsinə
əsasən, ipoteka hüququ ipoteka müqaviləsinin
dövlət qeydiyyatına alındığı andan əmələ gəlir.
İpoteka müqaviləsi isə Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət
Reyestri Xidmətinin ərazi idarələri tərəfindən
qeydiyyata alınır.   

“Daşınmaz "mlakla bağlı "vv"ll"r yaranmış
hüquqlar” dedikd" n" başa düşülür?  

2006-cı il iyulun 6-dək ayrı-ayrı qeydiyyat
orqanları tərəfindən aparılmış dövlət qeydiyyatı
başa düşülür. Misal olaraq evlərə və mənzillərə
verilmiş qeydiyyat vəsiqələrini, yaxud da keçmiş
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi
tərəfindən torpaq sahələrinə dair verilmiş dövlət
aktları və şəhadətnamələri göstərmək olar. Bu
sənədlər öz hüquqi qüvvəsini saxlayır, eyni za-
manda dövlət reyestrindən çıxarışın alınması
üçün əsas hesab olunur.

Bakı ş"h"rind" 2016-cı ild" qeyri-yaşayış binası
(mağaza) inşa etdirmiş"m. H"min obyekt"
çıxarışın alınması üçün hansı s"n"dl"r lazımdır?

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”
Qanunun 8.0.10.1-ci maddəsinin tələblərinə
əsasən aşağıdakı sənədləriniz olmalıdır:
- torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət, icarə və ya
istifadə hüququnu təsdiq edən sənəd; 
- tikintiyə icazə verilməsi barədə qərar; 
- tikinti layihəsinin memarlıq-planlaşdırma
bölməsi; 
- tikinti obyektinin istismarına icazə.

Yaşadığım rayonda 2011-ci ild" kafe tikmiş"m
v" hazırda da h"min kafeni işl"dir"m. Dövl"t
reyestrind"n çıxarışın alınması üçün hansı
s"n"dl"rim olmalıdır?

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”
Qanunun 8.0.9.2-ci maddəsinin tələblərinə əsasən
aşağıdakı sənədləriniz olmalıdır:
- torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət, icarə və ya
istifadə hüququnu təsdiq edən sənəd; 
- müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə
razılaşdırılmış layihə; 
- müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tikilinin inşa
edilməsinə icazə barədə qərarı; 
- istismara qəbul aktı.

SSRİ dövründ"n qalmış m"nzilin öz"ll"şdirilm"si
üçün hansı s"n"dl"r lazımdır?

Həmin mənzili bir neçə sənəd əsasında
özəlləşdirmək olar 
- Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi
qüvvəyə minənədək (2009-cu il oktyabrın 1-dək)
mənzilin verilməsinə dair müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının sərəncamı, order və ya
mənzil kirayəsi müqaviləsi (sadalanan bu 3
sənəddən hər hansı biri);
- mənzili özəlləşdirməyə razılıqları barədə ərizəçi
ilə birlikdə yaşayan, həmin mənzilə hüququ olan,
18 yaşı tamam olmuş, həmçinin müvəqqəti olaraq
başqa yerə getməsi ilə əlaqədar mənzil sahəsinə
hüququ saxlanılan şəxslərin ərizəsi;
- mənzilə hüququ olan şəxslər və mənzilin kom-
munal-məişət vəziyyəti barədə mənzil istismar
təşkilatının arayışı (2 №-li forma).

Daşınmaz "mlak üz"rind" qeydiyyata alınmış
hüquq hansı qaydada mübahis"l"ndiril" bil"r?

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”
Qanunun 2.3-cü maddəsinə əsasən, daşınmaz
əmlak üzərində qeydiyyata alınmış hüquq
mübahisələndirilə bilər, 2.4-cü maddəsinə əsasən,
hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı
mübahisələr məhkəmə qaydasında həll edilir.

Hüquqların dövl"t qeydiyyatı üçün t"qdim
edil"n s"n"dl"r" hansı t"l"bl"r qoyulur?

«Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında»
Qanunun 11.1-ci maddəsinə əsasən, hüquqların
mövcudluğunu, əldə edilməsini, başqasına
keçməsini, məhdudlaşdırılmasını (yüklənməsini),
onlara xitam verilməsini təsdiq edən sənədlər
hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün qanunla
müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olmalıdır.
Həmin Qanunun 11.2-ci maddəsinə əsasən,
təqdim olunmuş sənədlərdə mətnlər aydın
yazılmalı, hüquqi və fiziki şəxslərin adları tam
şəkildə göstərilməlidir. Pozulmuş, sonradan əlavə
edilmiş, silinmiş sözlər və həqiqiliyi
təsdiqlənməmiş digər düzəlişlər olan, habelə
məzmununu birmənalı başa düşmək imkanı
verməyən dərəcədə zədələnmiş sənədlər
hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün qəbul edilmir.
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ямлак тарихи

Bruklin m"tb""sind"n başlayan s"rinlik "sri 

KONDİSİONERİN TARİXİ
Yayın isti günl"rind" s"rin kondisioner havası il" dinc"l"nl"rin
"ks"riyy"ti bilmir ki, bu qurğuların tarixi 18-ci "sr" gedib çıxır. Vaxtil"
dünya texnologiyasında inqilab sayılan kondisionerl"r t"kc" temper-
atura deyil, daşınmaz "mlak bazarına, biznes", demoqrafiyaya, h"tta
seçkil"r" d" t"sirini göst"rib.

HéR DéQİQé 10 KONDİSİONER SATILIR
Kondisionerlər yalnız insanların yayda sə rin lən mə -

si, qışda isinməsi üçün deyil. Onlardan istehsalat pro se -
sin dən tutmuş, nüvə sınaqlarınadək müxtəlif sahələrdə
isti fadə edilir. «Sərinlik möcüzəsi»nin yaşayış mas siv lə -
ri nin salınması, əmlak bazarında da müstəsna rolu və
xid məti var. 

Hazırda dünyada 1 milyarda qədər kondisioner var.
2050-ci ilədək bu rəqəmin 5 milyarda çatacağı gözlənilir.
Hazırda dünyada hər dəqiqə 10 kondisioner satılır.

YELPİKLéRDéN VENTİLYATORA QéDéR 
Hələ qədim zamanlardan insanlar isti-bürküdən qo -

runmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirdilər. Bunlardan
ən nəcibi və dövrümüzədək gəlib çatanı yelpiklərdir. 

Eramızdan əvvəl II minilliyin əvvəlində Çin im pe -
ra  tor saraylarında ortaya çıxan və yalnız imperator
ailəsinin istifadə etdiyi yelpiklər üçün xüususi qaydalar
vardı. İmperator ailəsinin üzvləri qızıl, din xadimləri isə
gümüş və fil sümüyündən hazırlanmış yelpik gəz di rər di -
lər. Və ən sadə - balmumu kağızından hazırlanan yel pik -
dən isə alimlər istifadə edə bilərdi. 
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KREDİT GÖTÜRMéK ÜÇÜN QEYRİ-ADİ GİROV 
XVI əsrin ortalarında portuqaliyali tacirlərin

Avropaya gətirdiyi yelpiklər burada zadəgan ailələrində
geniş yayıldı. Məsələn, Catherine de Medicinin 900-dən
çox yelpiyi vardı və onların hər biri əsl sənət əsəri idi!
Yelpik o qədər bahalıydı ki, həmin vaxtın ən görkəmli
hersoqinyası, xanım Mantuanski Düşesi, bankdan kredit
götürəndə sadəcə öz yelpiyini girov qoymuşdu...

Amma texnologiyanın inkişafı, mühərriklərin
yaradılması bu sahəyə də təsirini göstərdi. 1735-ci ildə
İngiltərə Parlamentinin binasında buxar mühərriki ilə
hərəkət edən ilk mexaniki yelpik quraşdırıldı. Onun
çalışması üçün yalnız su və kömür tələb olunurdu.
Tezliklə bütün Avropada sürətlə yayılmağa başlayan bu
cihaz bizim öyrəşdiyimiz adla - ventilyator adlanırdı. 

SOYUQ HAVA ÜÇÜN «BUZ BİZNESİ» 
Soyuğa olan tələbat hətta buz biznesinə yol açmışdı.

XIX əsrdə bu biznesə Bostondan olan sahibkar Frederik
Tüdor başçılıq edirdi. Onu Amerikanın «buz kralı»
adlandırırdılar. Hər qış onun işçiləri Amerikanın iri
göllərindən böyük buz hissələri çıxarıb xüsusi taxta
yeşiklərlə ətraf ölkələrə daşıyırdılar. Təbii ki, buzlar
mənzilləri soyutmurdu, əvəzində ət və meyvəni xarab ol-
maqdan qoruyub saxlaya bilirdi. 

LOMONOSOV Vé XéSTéLéR ÜÇÜN İLK SÜNİ BUZ
Ventilyatorun yaranmasında Rusiyanın töhfəsi ol-

ub. Kondisioner ideyasının əsl banisi rus alimi Mixail
Lomonosovdur. Böyük alim hələ 1763-cü ildə,
"Mədənlərdə havanın sərbəst hərəkəti” elmi əsərində
"hava hərəkətinin nəzəriyyəsini” təsvir etmişdi və
məhz bu nəzəriyyə kondisionerin yaranmasında ilk
dönüş nöqtəsi oldu. Öz vətənində Lomonosovun bu
nə zə riyyəsinə əhəmiyyət verilməsə də, ventilyatordan
bezən Avropa bu nəzəriyyədən böyük məharətlə
istifadə elədi. 

1810-cu ildə London xəstəxanalarından birində ilk
dəfə olaraq təbii ventilyatorun hesablanmış elmi sistemi
tətbiq edildi. Amma məlum olmayan səbəbə görə, bu
kəşfi  ingilislər yox, fransızlar  patentləşdirdilər. 1815-ci
ildə fransız Jan Şabannes şəxsi metodu olan binaların
kondisiyalaşmasını patentlədi. Həmin vaxt "condition”
və "air” sözlərinin birləşməsindən «kondisioner» sözü
yarandı. Lakin fransız ixtiraçısı otaqların soyudulmasının
yalnız nəzəri metodunu hazırlaya bilmişdi.

Fransada patentin qeydiyyatı davam etdiyi bir vaxt-
da İngiltərədə elmi ideyalar aşıb daşırdı. Dahi ingilis fizi-
ki, kimyaçısı və ixtiraçı Maykl Faradey həmin vaxt
maddələrin vəziyyətini öyrənərək mayeni qaz halına və

əksinə çevirirdi. Amiakı təcrübədə istifadə edərkən
məlum oldu ki, bu maddə buxara çevrilərək istini udur.
Kondisoner və soyuducunun iş prinsipi kəşf edildi, qaldı
yalnız bunu həyata keçirəcək aqreqat yığmaq. Bütün
dünyada sınaqlara başlandı və ilk dəfə buna ABŞ-da Con
Qorri adlı həkim nail oldu. 1844-cü ildə süni buz yaradan
maşını ixtira edən həkim havanı sərin ləş dir mək lə
xəstəxanada qızdırmadan əziyyət çəkıən xəstələrin
ağrısını yüngülləşdirməyə çalışırdı. 

«SéRİN MéTBéé» éHVALATI Vé 
İLK KONDİSİONER

Bizim öyrəşdiyimiz kondisionerin tarixi 1900-cu
illərin əvvəlində Bruklindəki «Sackett & Wilhelms»
mətbəəsindən başlayır. Həmin vaxt mətbəənin işləri pis
gedirdi. Burada çap olunan jurnallar gah nəmişlikdən
şişir, gah da tez quruyub keyfiyyətini itirirdi. Bunun
qarşısını almaq üçün jurnallara rəng yenidən vurulsa da,
şəkillər keyfiyyətsiz çıxır və mətbəəni zərərə salırdı. 

1902-ci ildə mətbəə sahibləri problemi həll etmək
üçün istilik və ventilyasiya sistemləri quran «Buffalo
Forge» şirkətinə müraciət etdilər. Burada da həmin iş
Kornel universitetinin məzunu 25 yaşlı Uillis Kerrierə
həvalə edildi. Kasıblıqla dolanan və ayda cəmi 10 dollara
işləyən gənc mühəndis-mexanik işə həvəslə girişdi və bir
neçə gündən sonra gələcək kondisionerin sxemini
hazırladı. 

JURNALLARDAN ÇOX İŞÇİLéRé 
SéRF ELéYéN YENİLİK

Bruklin mətbəəsində quraşdırılan aparat gətirdiyi
sərinliklə işçiləri heyran etdi. Çünki mətbəədə iş üçün ra-
hat temperatur vardı. Doğrudur, kondisioneri mətbəə
işçilərinin sərinləməsi üçün deyil, havadakı nəmi azalt-
maq üçün quraşdırmışdılar. Amma havanı
sərinləşdirməsi işə daha böyük təsir etdi - işçilər daha az
yorulmağa, dövriyyə artmağa başladı.

Mətbəəni müflisləşmədən xilas etmək mümkün
oldu. Kerriyer isə sürətlə məşhurlaşaraq «Buffalo
Forge»nin rəhbərinə çevrildi. 1915-ci ildə isə o öz
şirkətini «Carrier Engineering Corporation»u yaratdı. Bu
şirkət hotellər, univermaqlar, teatrlar və evlərə
sərinləşdirici sistemlər quraşdırırdı. «Carrier»in ilk iri
müştəriləri arasında  ABŞ Konqresi, Ağ Ev və Nyu-
Yorkdakı Medison-Skver-Qarden idman kompleksi
vardı. 

Yeri gəlmişkən, Uillisin adını daşıyan "Carrier”
şirkəti bu gün də dünyanın bir çox ölkələrində kondisio -
ner istehsal edir. 
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ямлак тарихи

TEATRLAR, UNİVERMAQLAR Vé GÖYDéLéNLéR 
«Sərin mətbəə» əhvalatından 20 il sonra kondi si -

oner lər insan həyatına daxil oldu. Tezliklə ictimai yer lər -
də və evlərdə bu aparatların quraşdırılmasına başlandı. 

Teatrlarda kondisionerlər quraşdırılan kimi insanlar
buraya axışdı, onlar yayda da işləməyə başladılar.
Zaldakı sərinlik tamaşaçıları aktyorlar qədər cəlb edirdi,
bəziləri hətta buraya sadəcə sərinləmək üçün gəlirdi. Bu
məsələdə teatrlarla yalnız univermaqlar rəqabət apara
bilərdilər. 1924-cü ildə Detroytun iri univermaqlarından
birində kondisioner sistemi quruldu. İnsanlar buraya elə
axışdılar ki, əgər univermağa girişi pullu etsəydilər onun
sahibi Rokfellerdən də varlı ola bilərdi. Amma elə bun-
suz da univermaq gündəlik dövriyyəsini 3 dəfə artırdı.
Adamlar sadəcə kondisionerin necə işləməsinə baxmaq
üçün gəlsələr də sonradan ticarətə aludə olub evlərinə
əlləri dolu gedirdilər. 

Kondisionerlər Amerika binalarının qiyafəsini də
dəyişdi. Onların sayəsində şüşə binaların tikintisi
mümkün oldu. Halbuki kondisioner kəşf edilənə qədər
memarlar binanı layihələndirəndə, buradakı insanların
istidən qorunması üçün baş sındırır, hökmən günəş tut-
mayan yerə pəncərə qoymalı olurdular. 

SéRİN DÖVRLéR Vé KONDİSİONER «YARIŞI»
Öz quruluşuna görə müasir kondisionerləri

xatırladan soyuducu aparatlar - ilk otaq kondisionerləri -
ilk dəfə 1929-cu ildə "General Electric” firması tərə fin -
dən istehsal olunub satışa çıxarıldı. 

Hazırkı kondisionerlərin əcdadı 1929-cu ildə «Ge -
ne ral Electric» tərəfindən buraxılan otaq kondisionerləri
oldu. Amma bu cihazlarda soyuq yaradan maddə kimi
ammiak istifadə edildiyinə və bu maddə insan sağlamlığı
üçün təhlükəli olduğuna görə, kondisionerlərin kompres-
sor və kondensatoru küçəyə çıxarılırdı. Yəni bu cihazlar
bizim hazırda adət etdiyimiz split-kondisionerlərini xa tır -
la dırdı. Amma 1931-ci ildə insan orqanizmi üçün zə rər -
siz olan soyuducu qaz – freon kəşf edildi və kon di si oner -
lə rin bütün qurğuları bir korpusa yerləşdirildi. İlk pən -
cərə kondisionerləri belə yarandı. 

İlk avtomobil kondisioneri isə «S & S Kelvinator Co»
şirkəti tərəfindən 1930-cu ildə yaradılmışdı və 370 Vt
gücündə idi. Bu kondisioner ən prestijli amerikan avto-
mobil markasında  - Kadillakda quraşdırılmışdı. 

Amerika Birləşmiş Ştatları uzun müddət
kondisionerlərin istehsalında lider oldu. İkinci Dünya
müharibəsindən sonra ABŞ-da bu maşınların istehsalı
xüsusilə artmışdı və Avropaya da ixrac edilirdi. Çünki
İkinci Dünya müharibəsi zamanı dağıdılmış ərazilərdə
kondisionerləri istehsal etmək üçün yer yox idi. Amerika
monopolistləri hakim mövqeyindən istifadə edərək,

qiymətləri dərhal qaldırıb öz kondisionerlərini bahalı
zövqlərə çevirdilər. 

SéRİNLİK BAZARINDA «YAPON KÜLéYİ»
Belə məqamda yenilənən Yaponiya Avropa bazarına

girə bildi. Yaponiyanın «Toshiba» və «Daikin» fir ma la rı -
nın məhsulları daha ucuz və mükəmməl oldu. Üstəlik,
Ya poniya öz zavodlarını Avropada tikməklə (məsələn,
Os tend, Daikin zavodu, Belçika) kondisionerləri daha əl -
ça tan etdi. Tədricən bu, yapon məhsullarına tələbatın art -
ma sı və liderin dəyişməsinə gətirib çıxartdı. Amerikanı
ələ keçirdikdən sonra Yapon istehsalçıları öz aralarında
kon disioner bazarında rəqabət etməyə başladılar, eyni za-
manda məhsullarını təkmilləşdirdilər.

50-ci illərin sonu 60-cı illərin əvvəllərində isə kon -
di si onerlə bağlı yeniliklər üzrə təşəbbüs yapon şir kət lə ri -
nə keçdi. 1958-ci ildə Yaponiyanın Daikin şirkəti ilk dəfə
olaraq istilik nasosu ixtira etdi və nəticədə kondisionerlər
otaqları təkcə soyutmaq deyil, həm də qızdırmağa
başladılar. 

Bundan 3 il sonra isə məişət və sənaye kon di si o ner -
lə rinin t arixində mühüm hadisə baş verdi – split kon di si -
o nerləri yaradıldı. 1961-ci ildə etibarən digər yapon şir -
kəti - «Toshiba» iki hissədən ibarət olan split kon di sio -
ner lərinin geniş istehsalına başladı. 

Bununla da kondisionerin ən səs-küylü hissəsi –
kom pressor bayıra çıxarıldığına görə, kondisioner olan
otaq lar və ofislərdə sakitlik yarandı. Split kon di sio ner lə rin
digər böyük üstünlüyü onu istənilən yerdə quraş dır ma
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imkanı idi – yalnız pəncərələrdə quraşdırıla bilən pən cərə
kondisionerlərindən fərqli olaraq split sistemləri is tənilən
yerdə yerləşdirmək mümkün idi. Bu yenilik, ofisdə və
evdə sərin havanı daha yaxşı bölüşdürməyə imkan verdi. 

BAKIDA İLK SOVET KONDİSİONERİ  
Maraqlıdır ki, sovet dövründə ilk kondisioner 1975-

ci ildə məhz Bakıda istehsal olunub. Bu kondisionerlər
ilk dəfə yapon texnologiyası ilə "BK” adı ilə pay tax t ı -
mız da, Yaponiyanın "Hitachi” firmasının dəstəyi ilə sa tı -
şa çıxarılıb. Onların yalnız bir versiyası ilə hazırlansa da,
is tidən əziyyət çəkən sovet vətəndaşları üçün təzə bir ha-
va idi. "BK” bütün SSRİ-nin təkrarolunmaz və yeganə
kon disioneri hesab olunurdu. Səs-küylü və eyni zamanda
da bahalı (350 rubl dəyərində!) olmasına baxmayaraq bu
kon disioner Sovet İttifaqında çox məşhur idi – çünki ba -
zar da rəqibi yox idi. Bu kondisionerlər Bakıdan təkcə
So vet İttifaqına deyil, sosialist ölkələrə, Kubaya, hətta
Avs traliyaya da ixrac edilirdi. Onları indi də bəzi evlərin
pən cərələrində görmək mümkündür. 

Yeri gəlmişkən, daha əlverişli split kon di si on er lə ri -
nin yaranmasına baxmayaraq ABŞ, Latın Amerikası öl -
kə ləri, Yaxın Şərq və Hindistanda pəncərə kon di si o ner lə -
ri indi də geniş istifadə olunur. Səbəbi onların split kon -
di sionerlərdən ikiqat ucuz olması, eləcə də onların mon -
ta jının sadəliyi və montaj üçün bahalı avadanlığın tələb
olun mamasıdır. Amma belə kondisionerlərin ça tış maz -
lıq ları göz qabağındadır. Bunlar yüksək səs-küy, vib -
rasiya, binanın xarici görünüşünün pozulması və
pəncərənin korlanmasıdır.

1981-ci ildə isə kondisionerlərin tarixində əhə miy -
yət li hadisə baş verdi - «Toshiba» kondisionerə öz gü cü -
nü tənzimləyən sistem quraşdırdı - ilk invertor tipli kon-
disioner ortaya çıxdı. Həmin sistemin sayəsində indi biz
kondisioneri hansısa temperatura kökdəyə bilirik – tem-
peratur həmin həddə çatanda kondisioner dayanır. Bu
həm soyuğu idarə etməyə, həm də enerjiyə qənaətə

imkan verdi. Artıq 1998-i ildə Yaponiya bazarının 98%-i
belə kondisionerlərdən ibarət idi. 

KONDİSİONERLéR 
«ÖLÜ éRAZİ»LéRİ NECé DİRİLTDİ? 

Qlobal istiləşmə dövründə müasir dünyanı kondi-
sionersiz təsəvvür etmək qeyri mümkündür. Məhz bu
qurğuların sayəsində cəmi 100 il əvvəl yaşamaq üçün
əlverişsiz sayılan ərazilərdə həyat başlayıb. Susuz,
qızmar səhralar nəinki məskunlaşır, hətta dünyanın
ticarət mərkəzlərinə çevrilir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
və Azad İqtisadi Zona kimi yaradılan Dubay məhz kon-
disionerin hesabına belə populyar ola bilib. İlin istənilən
fəslində bu şəhərdə kondisionersiz ötüşmək qeyri
mümkündür. Hətta küçələrdə quraşdırılan avtobus
dayanacaqları belə qapalıdır və kondisionerlə çalışır. İndi
bu ölkə kondisionerin misilsiz xidmətinə güvənib dünya-
da daha bir ilkə imza atır. İlk dəfə olaraq Dubayda
üstüörtülü şəhərin tikintisinə başlanacaq. Şəhərin ümumi
ərazisi 4-5 milyon kvm olacaq. Şəhərin bütün infrastruk-
tur obyektləri bir biriylə 7 km uzunluğunda olan
küçələrlə birləşəcək. Komfortlu temperatur rejimi üçün
isə şəhərin üzəri şəffaf günbəzlərlə örtüləcək. Günbəzli
şəhərin salınmasıyla dünyanın ən böyük ticarət mərkəzi
yaradılacaq. Küçələr mağazalarla, kafe və restoranlarla
dolu olacaq. Bu şəhəri ziyarət edənlər isə küçə istisındən
qorunacaq.  Mini şəhərin səması yay mövsümündə iyun
ayından sentyabradək günbəzlə bağlanacaq, qış
mövsümündə isə açılacaq. Hər il bu şəhərə 180 milyon
nəfərin gələcəyi gözlənilir. 

Dubayda artıq dünyanın ən hündür göydələni,
əsrarəngiz dağ xizəyi kurortu, səhranın tən ortasında
yaradılmış dünyanın ən böyük gül bağı var. Və bütün
bunlar əlbəttə ki, kondisionerin hesabına mümkün olub. 

SéRİN HAVA Vé ABŞ-DA PREZİDENT SEÇKİLéRİ 
Kondisionerlər ABŞ-dakı demoqrafik vəziyyəti də

dəyişdi. Kaliforniyadan Floridayadək uzanan «Günəşli
zolaq» boyunca şəhərlərdə, hansı ki, insanlar boğucu
istidən əziyyət çəkirdilər, kondisionerin kəşfindən sonra
əhali artmağa başladı. İnsanlar başa düşdülər ki,
kondisionerlərin sayəsində onlar cənub şəhərlərində
komfortlu yaşaya bilərlər. İnsanların ABŞ-ın şimalından
cə nubuna miqrasiyası, o cümlədən konservator-pen si ya -
çı ların c ənuba axışması ABŞ-da siyasi proseslərə də təsir
etdi. Belə ki, bəzi tarixçilər hesab edir ki, Kaliforniya qu-
bernatoru Ronald Reyqan 1980-ci ildə məhz cənubdakı
konservativ sakinlərin səslərinin həlledici təsiri ilə prezi-
dent seçilə bildi. Yeri gəlmişkən, həmin vaxt dünyadakı
kondisionerlərin yarıdan çoxu məhz Şimali Amerikada
quraşdırılmışdı.
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хябярляр

Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mi tə -
si nin rəsmi internet saytı (www.emdk. -
gov.az) yeni dizayn və tərtibatda fə aliy -
yə tə başlayıb.

Saytın strukturu  tək mil ləşdirilərək
yeni funksional bölmələr əlavə edilib
və ən son texnologiyalar tətbiq edil -
məklə dizayn dəyişiklikləri aparılıb.

Sayt 2 dildə -azərbaycan və ingilis
di lində məlumat bazası ilə zən gin ləş di -
ri lən resurslarla vətəndaşların is ti fa də -
si nə verilib.

Baş səhifədə “Komitə haqqında”,
“Qa nunvericilik”, “Hesabatlar”, “Mü -
sa biqə və hərraclar”, “Layihələr”, “Me -
dia”, “Könüllü fəaliyyət”, “Vətəndaşlar
üçün”, “Əlaqə” bölmələri daha da
təkmilləşdirilib, istifadə baxımından
saytın rahatlığı təmin edilib.

Daşınmaz əmlak və Daşın maz Əmlaka İnvestisiya Tə rəf -
daş lı ğı Dərnəyi (GYODER), "Türkiyə Daşınmaz Əmlak Sektoru
2019: 2-ci Rüb" hesabatını dərc edib. Hesabata əsasən, əcnəbilərə
mən zil satışları 2019-ci ilin ilk ya rı sında ötən ilin müvafiq dövrü
ilə mü qayisədə 68,9% artım ilə 19 min 952-yə yüksəlib.

Əcnəbilər Türkiyədə ən çox İs tanbul (44,3%) və

Antaliyada (21,2%) mənzil alırlar. 2019-cu ilin 1-ci
yarısında Türkiyədə ən çox mənzili İraq, İran və Rusiya Fe -
derasiyası vətəndaşları alıblar. Bu dövrdə azərbaycanlılar
Tür ki yədə 531 mənzil alıblar. 2018-ci ilin eyni dövründə bu
say 414 idi. Həm yerlilərimiz Türkiyədə mənzil alan
xaricilər arasında 15-ci yer də dir.

Türkiy"d" yarım ild" "cn"bil"r" 
20 min m"nzil satılıb

éMDK-nin r"smi saytı yenil"nib
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Dünyada mənzillərin ki ra yə si üzrə yaradılan ən
böyük xidmət - «Airbnb» ötən il Yunanıstan iq ti sa -
diyyatına 1,4 milyard dollar dol lar gəlir gətirib. Bu
xidmətdən tək cə mənzil sahibləri deyil, tu rizm obyektləri
də faydalanır. Be lə ki, turistlərin qaldığı şəhərlərdə res to -
ranlar, kafelər və digər əy lən cə yerlərindən istifadə ol-
unur və onlar tanınır. 

Xidmətin apardığı araş dır ma ya görə, səyahətçilər
pul la rı nın 42 faizini məhz kirayə gö tür dük ləri evlərin
ətraf rayonlarında xərc ləyir. Eyni zamanda, qeyd olunur
ki, «Airbnb» platforması sə ya hətin 4 və daha artıq gün
üçün uzatmaq imkanı yaradır.

Qeyd edək ki, bir qədər əv vəl «Airbnb» varlıları
üçün ayrıca «Airbnb Luxe» xidmətini də is ti fa də yə verib.
Bu xidmət eks klü ziv mənzil, qəsr, villalar və bütöv ada -
ları icarəyə götürməyə imkan ve rir. Hazırda bu xidmətdə
2 min dən artıq müxtəlif obyekt var. Bun lar 300-dən artıq
kriteriyaya əsa sən seçilib. Belə evlərin həf tə si orta hesa-
balla 14 min dollardır, amma 1 milyon dollarlıq ob yekt -

lər də var. «Airbnb»də etiraf edir lər ki, bu obyektlərin
əksəriyyəti ul duzlara və milyardçılara məx sus dur, amma
onların adları müş tə rilərə açıqlanmır.

«Airbnb» Yunanıstana 
1,4 milyard dollar g"lir g"tirib

Dubay yaşayış üçün elit daşınmaz əmlakın kirayəyə
verilməsindən ən yüksək gəlir əldə edən şəhərlərin ilk
beşliyinə daxil olub. «The Savills World Cities Prime
Residential Index»in göstəricilərinə əsasən, 2019-cu ildə
yaşayış yerinin kirayəsindən yüksək qazanc əldə edən
şəhərlər Mayami, Los-Anceles, Moskva və Dubay olub. 

Ən yüksək gəlir Mayamidə qeydə alınıb. Burada elit

yaşayış yerinin kirayəsi mülkiyyətçiyə 5,3 faiz illik gəlir
gətirir. Dubayda bu göstərici illik 4,8 faiz təşkil edir. Lider
şəhərlərin reytinqinin yüksək göstəriciləri elit obyektlərin
alqı-satqısında qiymətlərin nisbətən artımı zamanı
kirayənin məbləğinin qismən qalxmasını təmin edib.
Bununla yanaşı, bütövlükdə bahalı kirayə mənzillərə
yatırımdan gəlir əldə etmək imkanı getdikcə azalır.

Kiray"d"n "n çox qazanan ş"h"rl"r MéLUM OLUB
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Qaradağ 

Bin"q"di N"simi Sabunçu S"bail X"z"r Yasamal N"rimanov 0,38%

-0,67% -1,02% -1,51% -1,97%
-4,02%

-8,15%

Suraxanı Pirallahı X"tai Nizami 

3,76%

0,63% 0,48%

İyun ayı üzr" qiym"t d"yişm"si

Abşeron Pirallahı 

Sabunçu Qaradağ Yasamal N"rimanov X"z"r S"bail 
3,77%

2,18%

-2,20% -2,88% -3,45%

-8,11%
-8,66%

Bin"q"di N"simi Suraxanı Nizami 

6,00% 5,03% 4,42% 4,32%

Son 1 ild" qiym"t d"yişm"si

1,52%

-2,20%

X"tai 

3,81%

Abşeron 

-1,84%

-0,18%
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DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARI DINAMIKASI (ABŞ dolları ilə ifadədə)
Bakı ş.                                                                                                                                                                İyun  2019

Təkrar mənzil bazarında qiymət dinamikası,
%

Torpaq bazarında qiymət
dinamikası, %

Kommersiya obyektləri
bazarında qiymət dinamikası, %

Zonalar
ay

ərzində
ilin

əvvəlindən
il

ərzində
ay

ərzində
ilin

əvvəlindən
il ərzində

ay ərzində,
%

ilin
əvvəlindən

il
ərzində

1-ci zona -1,49% -14,83% 1,99% 0,62% 1,45% 5,52% -1,59% 12,61% 10,73%

2-ci zona 0,52% 2,38% 1,44% 0,29% 0,63% -0,39% -0,07% 16,88% 2,60%

3-cü zona 3,13% 8,88% 6,80% 1,02% 1,82% -8,67% -6,92% 2,67% -1,39%

4-cü zona 1,14% -3,66% 2,15% 1,94% 2,64% 2,88% 7,48% 13,12% -4,21%

5-ci zona -1,10% 3,03% 8,11% 1,04% 1,35% 4,72% 0,00% 15,63% 27,47%

6.1-ci zona 3,12% 5,88% 5,65% 0,52% -0,76% 8,62% -1,32% -2,11% 26,81%

6.2-ci zona -0,58% 0,00% -0,92% -2,63% 1,20% -5,00% -0,92% 28,84% 17,09%

6.3-cü zona -0,90% 1,53% 3,87% 0,30% 1,45% 2,12% 7,35% -13,98% -15,23%

7-ci zona 1,02% 4,34% 1,60% -2,03% -2,18% -0,08% 0,08% 7,92% 8,57%

8-ci zona 5,31% 8,98% 8,54% -0,32% 13,61% -0,75% -7,53% -9,77% -4,12%

9.1-ci zona 0,00% 0,00% 1,11% -4,39% -4,75% -3,43% 0,00% 0,33% 0,33%

9.2-ci zona 0,72% 3,42% 8,41% 1,41% 2,27% -8,74% 0,75% 13,70% 50,49%

9.3-ci zona 0.00% 0.00% 0.00% -0,95% 0,76% 0,64% 0% 0,00% 0,00%

10.1-ci zona -0,14% 3,58% 3,72% -1,61% 0,17% 0,49% -7,27% 14,41% -13,46%

10.2-ci zona -1,08% -1,97% -3,35% 0,16% -0,51% -2,21% -2,54% -15,59% -37,91%

10.3-cü zona 7,84% 7,05% 7,52% -0,70% -0,39% -2,80% -4,40% -11,64% 0,48%

10.4-cü zona 8,03% 8,73% -5,14% 0,66% 1,15% 46,32% 1,93% 4,15% 25,18%

11-ci zona 0,48% 7,06% 2,98% -0,09% 2,18% 5,30% 3,68% 12,12% -5,13%

12-ci zona 8,61% -9,88% 6,65% -0,85% -1,87% -0,22% -7,10% -3,11% -8,88%

13-cü zona 2,07% 0,74% -3,21% 0,74% 0,46% 4,99% 5,08% 5,22% -4,83%

13.1-ci zona -1,31% 1,34% 1,54% -0,15% 2,42% 7,93% -7,93% 14,21% -4,27%

Şəhər üzrə -3,27% -1,61% 1,88% 0,96% 3,87% 6,35% -1,03% 3,84% 0,39%

Yaşayış mənzil bazarında layihələr üzrə göstəricilər

Layihələr Qiymət, $/kv.m 
Təklif portfelində %

payı
Artım, ay ərzində,

%
Artım, il
üzrə, %

alman 551 0,00% 0,47% 0,47%

arxitektura 883 4,22% 0,26% -0,13%

axundov 1037 0,00% 0,00% 0,00%

eksperimental 1169 7,37% 4,51% -1,32%

fransız 845 5,30% -0,81% 8,84%

italiyan 468 0,00% 0,00% -1,09%

kiyev 534 8,53% -1,82% 6,65%

leninqrad 718 12,93% 5,34% 5,34%

minsk 1592 1,42% 0,97% 2,09%

stalin 662 3,45% -0,38% -6,76%

xruşov 953 7,03% 2,02% 1,51%

xüsusi 578 0,00% 1,92% 1,92%

yeni tikili (təmirli) 979 49,74% -4,40% -4,40%

Bakı ş. 973 100% -3,27% -1,61%
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Rayonlar üzrə yaşayış mənzil göstəricisi

Rayonlar
Ay üzrə qiymət,

$/kv.m
Təklif portfelində

%-payı
Ay üzrə qiymət

artımı, %
İl üzrə qiymət artımı

%

Abşeron 551 0,73% -0,18% 3,77%

Binəqədi 883 12,59% -0,67% 6,00%

Nərimanov 1037 9,78% -8,15% -3,45%

Nəsimi 1169 12,16% -1,02% 5,03%

Nizami 845 10,13% 0,48% 4,32%

Pirallahı 468 0,13% 1,52% 2,18%

Qaradağ 534 0,91% 0,38% -2,20%

Sabunçu 718 3,45% -1,51% 1,84%

Səbail 1592 5,56% -1,97% -8,66%

Suraxanı 662 3,45% 3,76% 4,42%

Xətai 953 20,39% 0,63% 3,81%

Xəzər 578 0,78% -2,20% -8,11%

Yasamal 979 19,96% -4,02% -2,88%

Ay üzrə mənzil bazarı indikatorları

mənzilin
orta sta-

tistik
qiyməti,
$/kv,m

Mənzil
qiyməti,

$

ev
sahəsi

otaq
sayı

kira yə
qiy -
məti

Mənzil
kirayə

bazarında
aylıq

gəlirlik, %

İllik
gəlirlik

Kapitall
aşma
müd -
dəti

mənzilin
orta çəki
qiyməti,

$

bank
depozit

%

bank
depoziti

ilə
gəlirlik,

$/ay

gəlirlik in-
deksi
(bank

depozitinə
nəzərən)

1008 101125 120,07 2,81 836 0,83% 9,92% 10,08 3078,70 6,00% 505,63 1,65

Fərdi həyət evləri üzrə bazar göstəriciləri
Həyət və bağ evləri

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

Təklif portfeli üzrə orta qiymət, $/həyət evi 302 -2,55% 5,38%

evin sahəsi, kv.m 4,6 -6,84% -5,56%

ümumi torpaq sahəsi, sot 3,6 -1,89% -0,27%

otaqların sayı 3,6 -1,89% -0,27%

yaşayış sahəsinin orta qiyməti, $/kv.m 13395 0,96% 6,35%

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

191 -4,18% -10,56%

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

0 -9,71% -9,70%

torpaq sahəsinin ümumi qiymətdə çəkisi, % 301,62 5,18% 54,38%






