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ÈÍÂÅÑÒÈÑÈÉÀËÀÐ
Sÿrfÿli qiymÿtÿ ÿmlak
almaq imkanû — HßRRAC

Avqustun ilk hərracında ən ucuz
əmlak Lənkərandakı klubdur.
Lənkəran Regional Mədəniyyət
İdarəsinin balansında olan Sinovli
kənd klubu 500 manat ilkin qiymətlə
hərraca çıxarılıb. 

MÖSAHÈBß
«Reyestrdÿki bötön
qiymÿtlÿndirmÿ
mÿlumatlarû açûqdûr»
“Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında”
yeni qanunda bir sıra yeniliklərlə
yanaşı qiymətləndiricilərə nəzarət
mexanizmləri əksini tapıb. Bu
barədə suallara DƏDRX-in şöbə
müdiri Rəşad Ablasanov cavab verir. 

ÐÅÝÈÎÍÄÀ ßÌËÀÊ 
Cÿnubda evlÿr vÿ
obyektlÿr bahalaøûr -
LßNKßRANDA ßMLAK
İki il əvvəllə müqayisədə Lənkəranda
əmlakların qiyməti 20%-ə yaxın artıb.
Şəhərin adablaşması və yeni yaşayış
massivlərinin salınması qiymətlərə
təsirini göstərir.
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ТЯСИСЧИ АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ  

РЕДАКТОР ЯЛИ ЗЦЛФЦГАРЛЫ МЯСУЛ КАТИБ АНАР НУРАН  

БЦЛЛЕТЕН РЕДАКСИЙАНЫН КОМПЦТЕР МЯРКЯЗИНДЯ СЯЩИФЯЛЯНИБ. ТИРАЖ 3000. ГИЙМЯТИ 4 МАНАТ.

ТЕЛЕФОНЛАР: (012) 489 0225, 489 0223. E-MAIL: dasinmazemlak@gmail.com

МЦЯЛЛИФЛЯРИН МЮВГЕЙИ РЕДАКСИЙАНЫН МЮВГЕЙИ ИЛЯ ЦСТ-ЦСТЯ ДЦШМЯЙЯ БИЛЯР, БЦЛЛЕТЕНИН МАТЕРИАЛЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯ ЕДИЛЯНДЯ
ИСТИНАД ЗЯРУРИДИР. РЕКЛАМ ВЯ ЕЛАНЛАРЫН МЯТНИНЯ ЭЮРЯ РЕДАКСИЙА МЯСУЛИЙЙЯТ ДАШЫМЫР.

ÞZßLLßØDÈRMß
3 milyon 
investisiya yatûrûlûb 
YENÈ MßHSULLAR 
BURAXILIR 
Azərbaycanda müasir
texnologiyanın tətbiqi və uğurlu
özəlləşdirmənin nümunələrindən biri
də «Gəncə Cihazqayırma Zavodu»
ASC-dir. 

28

30émlakın qeydiyyatında rekord
artım başlayıb

46 Fin evl"rinin ilk ünvanı 
ALMAN İZLéRİ

24 MÖSAHÈBß
«Banklar vÿ
mÿhkÿmÿlÿrlÿ daha sûx
iølÿmÿk istÿyirik»

Əmlakın qiymətləndirilməsi sek-
torunda vəziyyətlə bağlı suallara
Əmlak Ekspert Mərkəzinin direk-
toru, Azərbaycan Qiymətləndiricilər
Cəmiyyətinin (AQC) idarə heyətinin
üzvü Ramil Osmanlı cavab verir.  





Prezident İlham éliyevin
Fransaya iyulun 19-20-

d" baş tutan s"f"ri bu
ölk" il" Az"rbaycanın

iqtisadi "laq"l"rin"
böyük d"st"k ver"c"k. 
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рясми хроникарясми хроника

Fransa il" iqtisadi "laq"l"r gücl"nir
MÜHÜM GÖRÜŞLéR

Prezident İlham Əliyevin Fransaya iyulun 19-20-dә
baş tutan sәfәri bu ölkә ilә Azәrbaycanın iqtisadi әlaqәlәrinә
böyük dәstәk verәcәk. 

Fransa prezidenti Emmanuel Makronun dәvәti ilә baş
tutan sәfәr zamanı rәsmi görüşlәrlә yanaşı, prezidentin
fransız şirkәtlәri vә iş adamları ilә dә geniş kontaktları olub. 

Sәfәr zamanı “Azәrsu” ASC ilә “SUEZ Group” şir kә -
ti, “Azәrbaycan Hava Yolları” QSC ilә “Thales” vә “Mo -
dern Construction Group” şirkәtlәri arasında müqavilәlәr
im zalanıb. 

İyulun 20-dә prezident İlham Əliyev “Rothschild and
Co” şirkәtinin Müşahidә Şurasının sәdri Devid de Rotşild
ilә görüşüb. Görüşdә Azәrbaycan ilә “Rothschild and Co”
şir kәti arasında әmәkdaşlıqla bağlı mәsәlәlәr müzakirә edi -
lib, bu әmәkdaşlığın bank sektorunda, özәllәşdirmә sa hә sin -
dә genişlәndirilmәsinin zәruriliyi vurğulanıb. 

Devid de Rotşild babasının vaxtilә Azәrbaycanda uğ -
ur lu fәaliyyәt göstәrdiyini, onun da bu әnәnәni davam et dir -
mәk niyyәtindә olduğunu bildirib.

Fransanın SADE şirkәtinin prezidenti Patrik Lölo ilә
gö rüş dә isә şirkәtin Azәrbaycanda «Ağıllı Şәhәr» la yi hә sin -
dә vә meliorasiya sahәsindә fәaliyyәti qeyd edilib, Patrik
Lö lo bildirib ki, şirkәt Azәrbaycanda fәaliyyәtini bundan
da vam etdirmәk niyyәtindәdir.

Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn әn böyük fransız şir -
kәt lәrindәn biri olan «Bouygues Travaux Publics» şirkәtinin
baş icraçı katibinin müavini Mark Adler isә prezident İlham
Əli yevlә görüşdә bildirib ki, tәmsil etdiyi qurum ölkәmizdә
nәq liyyat, inşaat, metro tikintisi sahәlәrindә işlәmәkdә ma -
raq lıdır. 

«IVECO France» şirkәtinin prezidenti, «IVECO Glo -
bal Bus»un rәhbәri Silvan Blez ilә görüşdә dövlәt başçısı bu
şir kәtin ekoloji tәmiz avtobuslarının Bakıda nәqliyyatın

inkişafında oynadığı rolu vurğulayıb. Öz növbәsindә Silvan
Blez şirkәtin digәr texnikalarının kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә
aparıcı rol oynadığına da ümid etdiyini bildirib. 

«Thales International» şirkәtinin baş vitse-prezidenti
Rafael Eskinazi ilә görüşdә isә prezident İlham Əliyev şir -
kә tin AZAL-la әmәkdaşlığından razılığını bildirәrәk qeyd
edib ki, Azәrbaycan tәrәfi әmәkdaşlığı genişlәndirmәk is tә -
yir. Şirkәt nümayәndәsi isә bunun üçün yeni istiqamәtlәrin
nә zәr dәn keçirildiyini bildirib. 

Dövlәt başçısının «Wilmotte & Associés Architectes»
şir   kәtinin icraçı direktoru xanim Borina Andriye ilә gö rü -
şün dә Bakının inkişaf konsepsiyasının hәyata ke çiril mә -
sindә bu şirkәtin iştirakının mümkünlüyü müzakirә edilib. 

«SUEZ» qrupunun baş icraçı direktoru Jan Lui Şassod
ilә görüşdә şirkәtin Bakı vә Sumqayıt şәhәrlәrindә içmәli
su yun tәmizlәnmәsi üzrә bir neçә layihәdә iştirakından da -
nışılıb. 

Belә ki, İ.Əliyevin «Naval» qrupunun sәdri vә baş di-
rektoru Erve Giyu ilә görüşündә Azәrbaycan ilә Fransa ara -
sın da hәrbi sәnaye sahәsindә әmәkdaşlıq haqqında mü za ki -
rә lәr aparılıb. Bildirilib ki, bunun üçün yaxşı imkanlar var vә
hazırda Fransa tәrәfi ilә konkret layihәlәr üzәrindә iş ge dir.

Dövlәt başçısının «CIFAL» qrupunun prezidenti Jil
Re mi ilә görüşündә dә birgә layihәlәr vә investisiya qoyu lu -
şu mәsәlәlәri müzakirә edilib. 

Sәfәr zamanı dövlәt başçısı Fransanın 11 aparıcı şir kә -
ti ilә görüşlәr keçirib vә şirkәtlәr Azәrbaycanda fә aliy yәt lә -
rini daha da genişlәndirmәkdә maraqlı oluqlarını bildiriblәr. 

Qeyd edәk ki, Azәrbaycanla  Fransa şirkәtlәri arasında
2 milyard dollarlıq müqavilәlәr imzalanıb. Neft-qaz sektoru,
infrastruktur, nәqliyyat, kosmik sәnaye, hava nәqliyyatı,
metro tikintisi, hәrbi-texniki sahәlәrdә әmәkdaşlıq mәsә lә -
lәri dә müzakirә olundu. 
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Heydәr Əliyev Mәrkәzindә hәr iki ölkәnin pre zi -
dent lәrinin iştirakı ilә keçirilәn biznes forumda rәsmi
şәxs lәrlә yanaşı, enerji, tikinti, dizayn vә memarlıq, in-
frastruktur, nәqliyyat, kәnd tәsәrrüfatı, logistika, mü hәn -
dis lik, sәnaye sahәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn 350-dәk iş
ada mı iştirak edib.

Forumda çıxış edәn prezident İlham Əliyev bildirib
ki, ölkәlәr arasındakı mükәmmәl siyasi münasibәtlәrdәn
biz nes sektoru da yararlanmalı vә әlaqәlәri inkişaf et dir -
mә li dir.  Dövlәt başçısı bildirib ki, artıq İtaliya şirkәtlәri
Azәr baycan iqtisadiyyatında yaxından iştirak edirlәr:
«İs tә yirik, bu әmәkdaşlıq gәlәcәkdә dәrinlәşsin, ge niş -
lәn sin, yeni layihәlәr icra edilsin. Azәrbaycanın sәnaye
vә iqtisadi inkişafı ilә bağlı planlar kifayәt qәdәr çoxdur
vә bizә etibarlı, sınanmış tәrәfdaşlar lazımdır. İtaliya şir -
kәt lәri bu tәrәfdaşlardandır. Çünki uzun illәr Azәrbaycan
ilә bağlıdırlar, çox gözәl reputasiyaya vә әn yüksәk tex -
no lo ji imkanlara malikdirlәr».

İlham Əliyev İtaliya şirkәlәrini Azәrbaycanda aktiv
iş lәmәyә dәvәt edib: «Biz İtaliya şirkәtlәrini Azәr bay ca -
na dәvәt edirik, hәm prezidentlәr sәviyyәsindә, hәm hö -
ku mәt qurumları sәviyyәsindә. Hesab edirәm ki, bizim
sә na ye inkişafımızla bağlı olan gәlәcәk layihәlәrdә İta li -
ya şirkәtlәri fәal iştirak edәcәklәr. Biz şad olardıq ki, İta -
li ya şirkәtlәri Azәrbaycana daha böyük hәcmdә inves ti si -
ya qoysunlar». 

Qeyd edәk ki, hazırda İtaliya şirkәtlәri Azәr bay ca -
nın inşaat, infrastruktur, ağır sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı,
emal sektorlarında podratçı, kontraktor kimi fәaliyyәt
göstәrirlәr. 

Dövlәt başçısı bildirib ki, Azәrbayan uğurlu iqtisadi
göstәricilәrә malikdir, vә qarşıdakı illәr üçün inkişaf
planlarını elan edib. Ölkәmiz qeyri-neft sektorunun in ki şa fı
vә ixracın şaxәlәndirilmәsinә çalışır. Bundan başqa, Azәr -
baycanda nәqliyyat, liman vә dәmiryolu, avtomobil yol ları,
enerji dәhlizlәri sahәsindә layihәlәr reallaşdırılır. Döv lәt
başçısı bu layihәlәrә italyan şirkәtlәrini dә dәvәt edib. 

İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella isә ölkәsinin şir -
kәt lәrinin Azәrbaycandakı fәaliyyәtni dәstәklәdiyini, bu
әmәk daşlığın genişlәnmәsini istәdiyini bildirib. Onun
söz lәrinә görә, iqtisadi planlarının reallaşmasında İtaliya
Azәr baycan üçün etibarlı tәrәfdaş ola bilәr: «Şa xә lәn dir -
mә Azәrbaycanın әsas hәdәflәrindәn biridir. Buna dәstәk
mәq sәdilә İtaliya fәrqli tәcrübәlәrini, texnologiyalarını,
ba ca rıq vә qabiliyyәtlәrini Azәrbaycana tәqdim edә
bilәr».

Bildirilib ki, iki ölkә arasında enerji, kәnd tәsәr rü fa -
tı, turizm, İKT, nәqliyyat vә digәr sahәlәrdә әmәk daş -
lığın genişlәndirilmәsi üçün yaxşı imkanlar var. Hazırda
İtaliya Azәrbaycanın әsas xarici ticarәt tәrәfdaşıdır. 

İtaliya prezidentinin sәfәri zamanı iyulun 18-dә
Sumqayıt Kimya Sәnaye Parkında “SOCAR Polymer”
layihәsi çәrçivәsindә inşa edilәn vә İtaliyanın “Maire
Tecnimont” şirkәtinin podratçısı olduğu polipropilen za-
vodunun açılışı olub. 

Ölkәnin  әn böyük müәssisәlәrindәn olan “SOCAR
Polymer”in tikintisi üçün 800 mlyon dollara yaxın
sәrmayә yatırılıb. Zavodda hәr il 300 min ton mәhsul is-
tehsal edilәcәk vә ölkә iqtisadiyyatına ümumilikdә 6,3
milyard dollar әlavә gәlir gәtirәcәk. 

“Biz İtaliya şirk"tl"rini Az"rbaycana d"v"t edirik” 
İLHAM éLİYEV

Az"rbaycanda yüks"k s"viyy"li
biznes mühit var v" xarici şirk"tl"r, o

cüml"d"n İtaliya şirk"tl"ri ölk"miz"
inamla investisiya yatıra bil"rl"r.

Bunu prezident İlham éliyev İtaliya
prezidenti Sercio Mattarellanın

ölk"miz" s"f"ri zamanı keçiril"n
Az"rbaycan-İtaliya biznes forumun-

da bildirib. S"f"r zamanı
Az"rbaycanla İtaliya ara sın da biznes

münasib"tl"r v" onların inkişafı
imkanları ge niş müzakir" edilib.  
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комитядя

Konfransda dövlәt әmlakının idarә edilmәsindә sә -
mә rәnin vә şәffaflığın artırılması üçün islahatların apa rıl -
ma sı, dövlәt müәssisәlәrindә daha uğurlu idarәetmәnin
tәt biqi, elәcә dә dövlәt müәssisәlәrinin әsas gös tә ri ci lә ri -
nin tәhlili üçün düzgün monitorinqi alәtlәrinin seçilmәsi
mü zakirә edilib. 

Tәdbiri giriş sözü ilә açan ƏMDK sәdri Kәrәm Hә -
sә nov bildirib ki, prezident İlham Əliyevin dövlәt әm la -
kı nın sәmәrәli vә daha tәkmil idarә edilmәsi ilә bağlı tap -
şı rıq ları әsasında komitә yeni metod vә yanaşmaların
tәtbiqinә başlayıb. Paralel olaraq özәllәşәn müәssisәlәrin
idarәetmә mexanizmlәri dә müasirlәşir. K.Hәsәnov bil di -
rib ki, artıq Komitә orta müddәtli dövr әrzindә döv lәt
mül kiyyәtindә saxlanılacaq müәssisәlәrin res truk tu ri za si -
ya sını hәyata keçirib, qeyri-profil müәssisә vә ob yekt -
lәrin siyahısını müәyyәn edib, onların özәllәşdirilmәsi

üçün zәruri tәdbirlәrә başlayıb. 
«Strateji Yol Xәritәsi»ndә dә bu hәdәflәrin icrası

mәq sәdilә dövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrdә isla-
hat tәdbirlәri dә icra edilib vә hazırda bu işlәr davam
edir. Görülәn tәdbirlәr ölkәdә iqtisadi fәallığın güc lәn -
mәsinә vә sağlam rәqabәtin atmasına şәrait yaradıb. 

Komitә sәdri qeyd edilib ki, dövlәt әmlakının ida rә -
çi li yi sahәsindә elektron xidmәtlәrin daha geniş tәtbiqi,
innovativ üsullardan istifadә vә şәffaflığın artırılması üz rә
mühüm nәticәlәr әldә olunub. Bu sahәdә әsas mәq sәd lәr -
dәn biri müasir korporativ idarәetmә prinsiplәrinin tәt bi qi
vә beynәlxalq maliyyә hesabatlılıq sisteminә keçiddir. 

Kәrәm Hәsәnovun sözlәrinә görә, Dünya Bankının
töv siyәlәri dә nәzәrә alınmaqla iri dövlәt şirkәtlәrinә dair
va hid mәlumat bazası yaradılıb. Bu bazada kadr uçotu
üz rә mәlumatlar, maliyyә vә mühasibat göstәricilәri, o

«Dövl"t mü"ssis"l"rind" 
ş"ffaflıq v" s"m"r"lilik»

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si (éMDK) v" Dünya Bankının birg" t"ş -
kilatçılığı il" iyunun 12-d" “Dövl"t mü"ssis"l"rinin f"aliyy"tind" ş"f faf lıq
v" s"m"r"liliyin t"şviqi”  mövzusunda konfrans keçirilib. T"dbird" ko mi -
t" nin, Dünya Bankının, İqtisadiyyat v" Maliyy" Nazirliyinin nüma y"n -
d" l"ri, İqtisadi İslahatların T"hlili v" Kommu nikasiya M"rk"zinin "m"k -
daş ları, o cüml"d"n müst"qil iqtisadçı ekspertl"r, ictimai t"şkilatlar v"
media nümay"nd"l"ri iştirak edibl"r.



cüm lәdәn daşınmaz әmlaka dair informasiyalar yer alır.
M ә lumat bazasına iri dövlәt şirkәtlәri tәrәfindәn onlayn
re jim dә müvafiq mәlumatları daxil etmәyә imkan verәn
veb platforma da yaradılıb. Bu platforma komitәnin elek-
tron xidmәtlәr portalında yerlәşdirilib vә yekun forma
Ko mitә tәrәfindәn hökumәtә tәqdim edilib. 

Komitә sәdri bildirib ki, bu informasiya sistemi va -
si tәsilә dövlәt әmlakı daha sәmәrәli istifadә edilәcәk, hә -
min müәssisәlәrdә korporativ idarәetmәnin tәtbiqi vә on -
ların maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәtindә şәffaflıq artırılacaq.
Hazırda bazada 20-ә yaxın dövlәt müәssisәsinin mә lu -
matları yerlәşdirilib. Tam әhatәli, dәqiq vә çevik qaydada
yenilәnәn bazaya gәlәcәkdә digәr dövlәt müәssisәlәrinin
dә mәlumatları daxil edilәcәk. 

Konfransda qeyd edilib ki, dövlәt әmlakının idarә
edil mәsi vә onun qorunub saxlanılması ilә bağlı hesabat-
lar elektron qaydada tәrtib edilir. Hesabata әsasәn dövlәt
әm lakının istifadә vәziyyәti tәhlil edilir, faktiki vәziyyәti
mü әyyәnlәşdirilir, nәticәdә onun qorunub-saxlanılması
vә sәmәrәli istifadәsi tәmin olunur. 

 Bildirilib ki, sәhmdar cәmiyyәtlәrdә ümumi yı ğın -
caq ların tәşkili, müşahidә şuralarının, idarә heyәtinin vә
tәf tiş komissiyalarının yaradılması işindә dә müәssisәlәrә
dәs tәk verilir. Hazırda komitә dövlәt payı olan 142 mü -
әs sisәyә korporativ idarәetmәnin tәtbiqi üçün metodiki
kö mәkliklәr göstәrir.  

Konfransda çıxış edәn Dünya Bankının Azәrbaycan
üz rә Ölkә Meneceri Navid Hәsәn Naqvi bildirib ki,
Azәr baycan Hökumәti bu yaxınlarda dövlәt mü әs si sә lә -
ri nin idarәedilmәsi sahәsindә iddialı islahat prosesinә
baş layıb. Dünya Bankı isә prosesә dövlәt müәssisәlәrinin
kor porativ idarәçilik sisteminin tәhlili, risklәrin vә fә -
aliy yәt göstәricilәrinin qiymәtlәndirilmәsinin tәk mil lәş -
di ril mәsi sahәsindә mәslәhәtlәrlә dәstәk verib. «Ümid
edi rik ki, belә yardım gәlәcәk islahat tәdbirlәrinin

hәyata ke çirilmәsindә Hökumәtә istiqamәt verәcәk vә
bu, döv lәt müәssisәlәrinә nәzarәt funksiyasının güc lәn -
diril mә si nә vә onların effektiv idarә edilmәsinә gәtirib
çı xa ra caq»-deyә Dünya Bankının nümayәndәsi bildirib. 

İqtisadi İslahatların Tәhlili vә Kommunikasiya Mәr -
kә zinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı qeyd edib ki, “Stra -
teji yol xәritәlәri vә “Paylarının (sәhmlәrinin) nә za rәt zәrfi
dövlәtә mәxsus olan hüquqi şәxslәrin fә aliy yә tindә
sәmәrәliliyin artırılması ilә bağlı әlavә tәdbirlәr” haq qında
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 05 sent yabr 2016-
cı il tarixli Sәrәncamı dövlәt mü әs si sә lә rin dә korporativ
idarәetmә sisteminin effektiv şәkildә qu rul ması üçün әsas
zәmindir. Mәrkәzdә bu mövzu geniş araş dırılıb vә
qabaqcıl dünya tәcrübәsi nәzәrә alınıb. Kor porativ
idarәetmә standartlarının effektiv tәtbiq edil mәsi üçün
dövlәtin üzәrinә bir sıra әsas vәzifәlәr düşür. V.Qasımlı
bildirib ki, buna dövlәt müәssisәlәrindә icra gös -
tәricilәrinin mütәmadi olaraq monitorinqini aparmaq, on -
ların korporativ idarәçilik standartlarına uyğunluğuna nә -
zarәt etmәk imkanı verәn hesabatvermә sistemlәrinin ya -
radılması, o cümlәdәn, ixtisaslı peşәkarların cәlb edil mә si,
hәvәslәndirilmәsi  vә digәrlәri aiddir. Dövlәt mü әs si sә -
lәrindә korporativ standartların tәtbiqinin ge niş lәn diril mәsi
isә rәqabәt mühitinin daha da yaxşılaşması, gös tәrilәn
xidmәtlәrinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, sәr ma yә cәlbi
vә dövlәt aktivlәrinin sәmәrәli istifadәsi ilә nә ti cәlәnәcәk.

Daha sonra dövlәt müәssisәlәrinin korporativ ida rә -
çi liyi vә maliyyә hesabatlılığı sahәsindә, onların fә aliy yә ti
za manı şәffaflığın vә sәmәrәliliyin artırılması ilә bağ lı,
elә cә dә maliyyә qiymәtlәndirmә sistemi vә vahid mә lu -
mat bazası haqqında tәqdimatlar olub. Sonda dövlәt әm -
lakının idarә edilmәsi vә onun qorunub saxlanılması sa -
hә sindә tәdbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar ca -
vab landırılıb.
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хябярляр

Nazirlәr Kabineti Torpaq Mә cәl lә -
sinin tәlәblәrinin pozulmasına görә
İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinә әsasәn
Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
(ƏMDK) tәrәfindәn tәtbiq edilәn cә ri -
mәlәrdәn toplanan vә komitәnin he sa -
bına köçürülәn vәsaitdәn istifadә Qay -
dasını tәsdiqlәyib. Qәrara әsasәn, cә ri -
mәlәrdәn yığılan vәsaitlәrin top lan ması
üçün Maliyyә Nazirliyinin Döv lәt
Xәzinәdarlığı Agentliyindә Ko mitәnin
xüsusi xәzinә hesabı açılır vә bütün
cәrimәlәr bu hesaba top la nır.

Yığılan pullar ƏMDK-dә ça lı şan
dövlәt qulluqçularının sosial mü da fi -
әsinin güclәndirilmәsi mәqsәdi ilә
aşağıdakı istiqamәtlәrә xәrclәnir:

- dövlәt qulluqçularının kollektiv vә
fәrdi qaydada mükafat-lan dırıl ma sına;
- dövlәt qulluqçularına maddi yar -
dımın göstәrilmәsinә;
- Komitәnin dövlәt qul luq çu la rı nın
sәhiyyә xidmәtlәrinin tәşkilinә vә
mü alicә-sağlamlıq tәdbirlәrinin hә ya -
ta keçirilmәsinә;
- Komitәnin dövlәt qul luq çu la rı nın
kooperativ mәnzil tikintisinin qis mәn
maliyyәlәşdirilmәsinә;
- Komitәnin dövlәt qul luq çu la rı nın
işçilәrinә ezamiyyә xәrclәrinin ödә -
nilmәsinә;
- sosial sığorta  vә baş vermiş bәd bәxt
hadisәlәrlә bağlı icbari sı ğor ta haq la -
rı nın ödәnilmәsinә.

MİDA bina 
tikintisi üçün
investor 
axtarır

Mәnzil İnşaatı Dövlәt
Agentliyinin tabeliyindә
fәaliyyәt göstәrәn “MİDA”
MMC Hövsan qәsәbәsinin
qәrb hissәsindә 20 hektar
әrazidә yerlәşәn yaşayış
kompleksindә 7 nömrәli, 7
mәrtәbәli vә 5 seksiyalı
yaşayış binasının tikintisi
üçün potensial imkanlara
maliik olan investorları cәlb
etmәk mәqsәdilә müsabiqә
elan edib.

Niderlandın Eyndhoven şә hә -
rin dә dünyada ilk 3D evlәrin in şa sı -
na başlanılıb.

Xüsusi nәhәng printer vasi tә -
silә betondan tikilәn bu evlәr inşaat
sektorunda “inqilab” olacaq. Bәnna
işi tәlәb olunmayan 3D evlәrinin tik-
intisi ucuz başa gәlәcәk, enerji vә
ekoloji baxımdan da sәrfәli olacaq.

Eyndhoven Texnologiya Uni -
ver sitetinin iştirakı ilә salınan vә
“Mi lad layihәsi” adlanan 3D evlәri
kom pleksinin tikintisi nәhәng robot-
qol şәklindә olan beton printerlә
apa rılır. Tikinti zamanı memarın la -
yi hәsinә uyğun proqramla işlәyәn
3D printer divar hörmәk üçün beto -
nu qat-qat tökür vә sonra onu ha -
mar layır.

İnşaat şirkәtinin sahibi Rudi
van Qurpun sözlәrinә görә, evlәrin
tikintisindә istifadә olunan karkasa
ar tıq ehtiyac qalmır vә normadan
çox sement sәrfinә dә yol verilmir.
İlk mәrhәlәdә yeni evlәrin divarları
prin terlә ucaldılır. Üçmәrtәbәli vә
üç otaqlı evlәrdәn beşinin tikintisi

bit dikdәn sonra kanalizasiya bo -
ruları vә digәr lazımi infrastrukturun
da 3D printeri vasitәsilә istehsalı
nәzәrdә tutulur. Yalnız evlәrin tәmәli
köhnә inşaat qaydası ilә qoyulacaq.

3D evlәrinin daha bir xü su siy -
yәti kabelsiz qәbuledicilәr vasitәsilә
işıq, istilik vә tәhlükәsizlik sis tem lә -
ri nin tәtbiqidir. Bu “ağıllı” evlәr va -

hid idarәetmә pultu ilә asanlıqla ida -
rә olunacaq.

Layihәnin birinci mәrhәlәsindә
tikilәcәk beş ev 2019-cu ildә satışa
çıxarılacaq. Lakin әmlak alıq-satqısı
ilә mәşğul olanlar bildiriblәr ki, artıq
bu evlәrin fotoşәkillәrini internet
saytlarında görәn 20 ailә müştәri ki-
mi şirkәtә müraciәt edib.

3D printerl" evl"rin tikintisin" başlanıb

C"rim"l"rd"n toplanan v"sait
komit" "m"kdaşlarına x"rcl"n"c"k
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комитядя

Xәbәr verildiyi kimi, iyunun 12-dә Bakıda ƏMDK-
nin tәşkilatçılığı ilә “Dövlәt müәssisәlәrinin fәaliyyәtindә
şәffaflıq vә sәmәrәliliyin tәşviqi“  mövzusunda konfrans
ke çirilib. Tәdbirin әsas mövzusu iri dövlәt mü әs si sә lә rin -
dә idarәetmәnin vә hesabatlılığın tәkmillәşdirilmәsidir.
Kon  fransda mәtbuat nümayәndәlәrinә açıqlama verәn
Əm lak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin sәdri Kәrәm Hә -
sә nov bildirib ki, әsas mәqsәd dövlәt müәssisәslәrinin id -
ar edilmәsindә şәffaflığın vә sәmәrәliliyin artırılmasına
nail olmaqdır: 

«Əmlak Komitәsinin fәaliyyәtindә bu sahәdә
aparılacaq işlәr üçün 4 hәdәf müәyyәn edilib. Bilirsiz ki,
6 dekabr 2016-cı ildә möhtәrәm prezidentimizin fәr man -
la tәsdiq etdiyi Strateji Yol Xәritәsindә dövlәt mü әs si sә -
lә rinin, dövlәt әmlakının idarәedilmәsinin prinsiplәri ilә
bağ lı mühüm tapşırıqlar verilmişdir. Hәmin sәnәdә әsas -
la naraq biz dә dövlәt әmlakının idarәedilmәsi sahәsindә
4 hәdәf vә istiqamәt üzrә öz işlәrimizi qurmuşuq. 

Birinci hәdәf olaraq biz dövlәt müәssisәlәrinin ida -
rә edilmәsindә dәyişiklik edәrәk onların mövcud qa nun -
ve ri ciliyә әsaslanan tәşkilati-hüquqi formaya çev ril mә si -
ni hәyata keçiririk. 

İkinci hәdәf dövlәt müәssisәlәrindә  korporativ ida -

rә et mә prinsiplәrindә dövlәt tәmsilçiliyi institutunun for -
ma  laşdırılmasıdır. Yәni, müşahidә şuralarının for ma laş -
dı rılması, öz fәaliyyәtlәrinin qurulması istiqamәtlәri. 

Üçüncü hәdәfimiz dövlәt müәssisәlәrinin fә aliy yә -
tin dә şәffaflığın vә iqtisadi sәmәrәliliyin tәmin edilmәsi
is ti  qamәtidir. 

Dördüncü istiqamәt isә nәhayәt, idaretmәyә bağlı
olan dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi mәsәlәlәridir.
Döv lәt әmlakının özәllәşdirilmәsi mәsәlәlәri ondan iba -
rәt dir ki, biz dövlәt müәssisәlәrindә sağlam sanasiya vә
res trukturizasiya tәdbirlәrini aparmalıyıq. Aparılacaq
sana siya vә restrukturizasiya tәdbirlәri  bizә qeyri-profil
sa hәlәri müәyyәn etmәyә imkan verәcәk. 

Dövlәt müәssisәlәrinә bağlı olan qeyri-profil sa hә -
lәr onlardan kәnarlaşmalı, ayrılmalı vә özәllәşmәyә get -
mә lidir. Çünki biz mәhz bu yolla dövlәt müәssisәlәrinin
yük lәrinin, büdcә xәrclәrinin azaldılmasına vә onların
sağ lam şәkildә fәaliyyәt göstәrmәsinә nail ola bilәrik.
Biz Dünya Bankı ilә birgә bu mәsәlәlәrә baxacayıq vә
ye ni hәdәflәrә nail olmaq üçün DB ilә bәrabәr iş lә yә cә -
yik. Onlar da Azәrbaycan hökumәtinә öz tәkliflәrini ve -
rib lәr vә biz bәrabәr şәkildә bu tәkliflәr әsasında öz fә -
aliy yәtimizi quracağıq».

K"r"m H"s"nov: «Dövl"t mü"ssis"l"rind" 
sanasiya v" restrukturizasiya aparmalıyıq»
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мцсащибя

- Mohuma mü"llim, Az"rbaycan Respub lika sı nın
vahid torpaq fondunda   dövl"t, b"l"diyy" v"
xüsusi mülkiyy"t" aid olan n" q"d"r torpaq
sah"si var? Onlar hansı kateqoriyalara bölü nür?

- 2018-ci il yanvarın 1-nә olan son torpaq balansına
görә, Azәrbaycan Respublikasının vahid torpaq fondu 8
milyon 655 min 481 hektar tәşkil edir. Bundan 4 925 584

hektarı (56,91%) dövlәt mülkiyyәtindә,  2 027 573
hektarı (23,42%) bәlәdiyyә mülkiyyәtindә, 1 702 324
hektarı isә (19,67%) xüsusi mülkiyyәtdә olan
torpaqlardır. (Ümumi fonda daxil olan torpaqlardan 1 mil -
yon 221 min 500 hektara yaxını işğal altındadır-
çıxarılsın). 

Mәqsәdli tәyinatına vә hüquqi rejiminә uyğun
olaraq Azәrbaycanın vahid torpaq fondu 7 kateqoriyaya

«Torpaqlara n"zar"tl" yanaşı, 
t"bliğat da aparılır»

Son ill"rd" ölk"d" mövcud olan müxt"lif kateqoriyaya aid torpaqlara
n"zar"t gücl"ndirilib. Bununla bağlı qanunvericilikd" ciddi d"yişiklikl"r
edilib. Torpaqların qanunsuz olaraq z"bt edilm"si faktları il" bağlı
cinay"t işl"ri açılıb, m"hk"m" araşdırmaları  başlayıb. Eyni zamanda
uzun ill"r salınan, ancaq s"n"dsiz qalan böyük yaşayış massivl"rinin
taleyi d" müzakir" edilir. Artıq mü"yy"n r"yl"r alınıb. Bütün bunlar v"
dig"r m"s"l"l"rl" bağlı suallarımızı émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si
yanında Torpaqların Dövl"t İdar"etm"sinin T"şkili üzr" Dövl"t
agentliyinin direktoru Mohuma Heraçiyev cavablandırıb: 
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bölünür. Ən böyük torpaqlar kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı
torpaqlardır. Bu, ümumi fondun 58,54%-ni vәya 5 mily-
on 66 min 761 hektarını tәkil edir.  

-  yaşayış mәntәqәlәrinin torpaqları – 436 546 hek-
tar (5,05%),

-  sәnaye, nәqliyyat, rabitә, müdafiә vә digәr
tәyinatlı torpaqlar – 340 226 hektar (3,93%)

-  xüsusi qorunan әrazilәrin torpaqları – 438 142
hektar (5,07%) 

-  meşә fondu torpaqları - 712 342 hektar (8,23%) 
-  su fondu torpaqları – 146 339 hektar (1,69%) 
-  ehtiyat fondu torpaqları - 293 595 hektar (3,40%).

-  Torpaqlardan istifad"y"  n"zar"tin h"yata
keçirilm"si nec" t"şkil olunur? 

- Biz nәzarәt sistemindәn öncә bir maariflәndirmә
sistemini önә çәkmişik. İlk növbәdә, torpaq
mülkiyyәtçilәri, istifadәçilәri vә icarәyә götürәn insan-
lara torpaq qanunvericiliyi ilә bağlı olan mәsәlәlәri izah
etmәyә çalışırıq. Vәtәndaş qanunvericilikdә olan
dәyişikliyi vә ya mövcud qaydaları bilmәdiyi üçün qa-
nunu poza bilәr. Son dövrlәrdә İnzibati Xәtalar
Mәcәllәsindә cәrimәlәrin mәblәği artırılıb. Elәcә  dә
Cinayәt Mәcәllәsindә cәza tәdbirlәri güclәndirilib. Adam
bunları bilmәdәn qanun pozuntusu edibsә, onun vaxtında
qarşısının alınması üçün biz tәbliğat mexanizmindәn
istifadә edirik. Torpaqlardan istifadәyә vә onların
mühafizәsinә dövlәt nәzarәti müfәttişlәrimiz tәrәfindәn
gündәlik monitorinqlәr aparılmaqla hәyata keçirilir.
Pozuntu halları aşkar olunduqda qarşısının alınması üçün
ilk növbәdә,  xәbәrdarlıq edilir. Əgәr pozuntu halı aradan
qaldırılmadıqda isә inzibati protokol yazılaraq cәrimә
tәtbiq edilir. Torpaqların özbaşına hasarlanması vә ya
zәbt olunması halları müәyyәn edildikdә  isә cinayәt
әmәlinin әlamәtlәri mövcudluğu tәsdiq olunduqda
sәnәdlәr hüquq mühafizә orqanlarına tәqdim olunur.
Torpaqlara nәzarәt tәkcә monitorinqlәr yolu ilә aparılmır.
Bildiyiniz kimi, ölkәmizdә torpaqların elektron kadastr
uçotu sistemi yaradılır. Hәmin işlәrin tamamlandığı Şәki,
Ağsu, Salyan vә digәr rayonlarda kәnd tәsәrrüfatı
tәyinatlı torpaqlarda müәyyәn olunmuş qeyri-qanuni tik-
inti işlәri, tәyinat dәyişmә, torpağın  korlanması vә digәr
pozuntu halları barәdә elektron mәlumatlar әsasında
tәdbirlәr görülür.

Hazırki dövrәdәk müfәttişlәr tәrәfindәn 2746 inzi-
bati protokol tәrtib edilәrәk 1,7 milyon manat cәrimә
tәtbiq edilmiş, 930 halda sәnәdlәr hüquq mühafizә
orqana orqanına tәqdim olunub.

- V"t"ndaşlar "sas"n, hansı pozuntu hallarına
yol verirl"r? 

- Əgәr inzibati xәta prizmasından baxsaq, daha çox
torpağın üst qatının korlanması vә tәyinatından kәnar
istifadә hallarına yol verilir. Cinayәt Mәcәllәsinә
nәzәrәn baxanda isә torpaqların zәbt olunması üstünlük
tәşkil edir. Eyni zamanda Xәzәr dәnizinin mühafizә
zolağında aparılan tikintilәr vә yaxud dәnizә çıxışın,
görüntünün bağlanması kimi hallar da var. Maariflәnmә
tәdbirlәri hәyata keçirlәndәn sonra torpaq qanunveri-
ciliyinin pozulması ilә bağlı yerlәrdә monitorinqlәr
aparılır. Müfәttişlәr hәr hansı qanun pozuntusu aşkar
etdikdә vәtәndaşlara bu barәdә bildiriş verilir vә inzbati
protokol tәrtib edilәrәk müәyyәn vaxt çәrçivәsindә qa-
nunvericiliyin pozulmasının aradan qaldırılması tәlәb
olunur. Bu müddәt әrzindә dәyişiklik olmazsa, onlarla
bağlı qәrar qәbul olunaraq inzibati tәbdirlәr seçilir,
cәrimә olunurlar. Əgәr cinayәt işi baş veribsә, cinayәt
işinin başlanması ilә bağlı Daxili İşlәr Nazirliyinә
mәlumat göndәrilir. Hazırda 1000-ә yaxın belә hal üzrә
hüquq mühafizә orqanlarında cinayәt işi açılıb,
araşdırma aparılır. 

- Pozuntu halları "sas hansı "razil"rd" üz" çıxır? 

- Torpaq qanunvericiliyinin pozulması әvvәllәr
Abşeron rayonu әrazisindә vә Bakı şәhәrindә bu rayonun
idarәçiliyindә olan torpaqlarda daha çox idi.  Bütün
mülkiyyәt növlәrinә aid olan torpaqlarda belә hallar baş
verirdi. Bu da insanların rayonlardan paytaxta axını ilә
bağlı olub. Artıq tәbliğat mexanizmi, qanunvericilik
bazasının tәkmillәşmәsi, nәzarәtin güclәndirilmәsi
hesabına torpaqların zәbt olunması halları xeyli azalıb.
Ancaq davam edәn cinayәt halları var. Onlarla bağlı
tәdbirlәrimizi daim davam etdiririk.  

- B"s Bakının rayonlarının "razisind"  Abşeron
rayonun idar"çiliyind" olan torpaqların taleyi
n" yerd"dir? Onlar idar"çilikd"n çıxarılacaqmı? 

- Bu gün hәqiqәtәn hәmin torpaqların idarә edilmәsi
ilә bağlı ciddi problemlәr mövcuddur. Bunu Abşeronun,
digәr rayonların icra hakimiyyәtlәri dә, Bakı şәhәr İcra
Hakimiyyәti dә etiraf edir. Qanunla hәmin torpaqların
idarә edilmәsi sәlahiyyәti Abşeron rayonundadır. Yәni,
Bakının әrazisindә yerlәşmәsinә baxmayaraq,   Bakı şәhәr
İcra Hakimiyyәtinin o işlәrә qarışmaq sәlahiyyәti yoxdur.
Biz dә bu mәsәlәni hökumәt strukturları ilә birgә müzakirә
etmişik. Düşünürük ki, hәmin torpaqlar Bakı şәhәr İcra
Hakimiyyәtinә qaytarımalıdır. Bundan sonra isә әrazilәr
Bakının bәlәdiyyәlәrinә verilmәlidir. Bununla da insanlar
evlәrini, digәr әmlaklarını sәnәd lәş dir mә li dirlәr. 

- Peyk vasit"sil" torpaqlara n"zar"t sistemi n"
vaxt iş" düş"c"k? Bunun hansı imkanları v"
üstünlükl"ri var?  
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мцсащибя

- Azәrbaycan Respublikasında tor-
paqlara nәzarәtin әn qabaqcıl Avropa
ölkәlәrinin tәcrübәsindәn yeni model -
“Torpaq Sәthinin Monitorinq Sisteminin
hazırlanması, quraşdırılması vә istismara
verilmәsi” layihәsi Sloveniyanın "Siner gise,
laboratory for geographic information sys-
tems Ltd” vә “Land Support Systems
S.R.L.” şirkәtlәrindәn ibarәt konsorsium
arasında bağlanan 08 fevral 2018-ci il tarixli
satınalma müqavilәsinә әsasәn reallaşdırılıb.
Tәtbiq edilәcәk  sistem vasitәsi ilә hәr 5
gündәn bir bütün ölkә әrazisinin 10 metr
ayırdetmә çәkilişlәrini aparmaqla nәzarәt
mexanizminin qurulması mümkün olacaq vә
torpaq sahәlәrindә baş verәn bütün fiziki vә
tәbii dәyişikliklәrin kameral şәkildә mo ni -
torinqlәrinin aparılmasına şәrait yaradacaqdır.
Bununla bağlı icraçı şirkәtlә mütәmadi iş birliyi
çәrçivәsindә hazırlıq işlәri görülür. Bu mәqsәdlә Əmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin rәhbәrliyinin әmri ilә işçi
qrupu yaradılıb, icraçı tәşkilatın nümayәndәlәri
tәrәfindәn Agentliyin işçilәrinә treninqlәr keçirilir.
Hazırda şirkәtin mütәxәssislәri proqram tәminatının
yaradılması ilә mәşğuldur. Eyni zamanda torpaqların
mövcud vәziyyәtinin mәlumat bazasınn yaradılması
üçün texniki icra prosesi gedir. Yeni peyk nәzarәt sistemi
gәlәn ilin aprelindә fәaliyyәtә başlayacaqdır. 

-  Torpaqların kateqoriyasının d"yişdirilm"si il"
bağlı daxil olan müraci"tl"r" hansı qaydada
baxılır, kateqoriyanın d"yişdirilm"si nec"
h"yata keçirilir? Prioritetl"r n"l"rdir?

- Sәmәrәsiz istifadә olunan vә ya istifadә edilmәyәn
dövlәt mülkiyyәtinә aid qış otlaqlarının, bәlәdiyyә
mülkiyyәtindәki örüş sahәlәrinin әkin dövriyyәsinә daxil
edilmәsi, aqroparkların vә iri tәsәrrüfatların yaradılması,
elәcә dә dövlәt ehtiyacları ilә bağlı torpaqların sәnaye,
nәq liyyat,  rabitә, müdafiә  mәqsәdlәri üçün kate qo ri ya -
sı nın dәyişdirilmәsi barәdә mәrkәzi vә yerli icra haki -
miyyәti orqanlarından vә müvafiq bәlәdiyyәlәrdәn  mü -
ra ciәtlәr daxil olur. Eyni zamanda xüsusi mülkiyyәtdә
olan kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı  torpaqlarda saxlama
anbarlarının  tikintisi vә  stasionar heyvandarlığın
inkişafı  mәqsәdilә hәmin torpaqların  kateqoriyasının
dәyişdirilmәsi ilә әlaqәdar  torpaq mülkiyyәtçilәrindәn
dә müraciәtlәr daxil olur.  

Torpaqların kateqoriyasının dәyişdirilmәsi Nazirlәr
Kabinetinin 20 yanvar 2017-ci il tarixli 10 nömrәli
Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş "Torpaqların  kateqoriyalara aid
edilmәsi vә bir kateqoriyadan digәrinә keçirilmәsi

Qaydaları"  әsasәn hәyata keçirilir. Kәnd tәsәrrüfatı
tәyinatlı torpaqların daha sәmәrәli istifadә edilmәsi
mәqsәdilә  torpaqların münbitlik göstәricilәri, әki nә ya -
rar lılıq vәziyyәti, meliorasiya vә irriqasiya sistemlәrinin
möv cudluğu nәzәrә alınmaqla, Kәnd Tәsәrrüfatı,
Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr nazirliklәrinin,  müvafiq
yer li icra hakimiyyәti orqanlarının, mәnafeyinә toxunu -
lan digәr tәşkilatların rәylәrinә әsasәn, habelә qonşu tor-
paq sahәlәrinin qanuni sahiblәrinin mövqeyi göz lә nil -
mәklә, Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin
qә ra rı ilә yol verilir. Azәrbaycan Respublikası Pre zi -
dentinin 06 dekabr 2016-cı il tarixli 1138 nömrәli
Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalına vә emalına dair
Strateji Yol Xәritәsi”nә uyğun olaraq, kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının istehsalının artırılmasının sti mul laş dırıl ma -
sı vә idxaldan asılılığın azaldılması mәqsәdi ilә taxılçılıq,
pam bıqçılıq vә digәr bitkiçilik sahәlәrinin inkişaf
etdirilmәsi üçün әsasәn  sәmәrәsiz istifadә olunan
torpaqların әkin dövriyyәsinә daxil edilmәsi  üstünlük
tәşkil edir. Ötәn dövr әrzindә 188 464,7 hektar torpaq
sahәsinin kateqoriyası dәyişdirilib.

- Bakıda v" Abşeron rayonu "razisind" "vv"ll"r
k"nd t"s"rrüfatı t"yinatlı olan torpaqlarda xeyli
sayda f"rdi evl"r tikilib, uzun ill"rdir insanlar
orada yaşayırlar. Ancaq h"l" d" öz mülkiyy"t
hüquqlarını "ld" ed" bilmirl"r. Bu m"s"l"
müzakir" olunurmu? Hansısa q"rar varmı? 

- Bununla bağlı kifayәt qәdәr araşdırmalar
aparılıb. Aidiyyati qurumlarla müzakirә edilib. Ən ağır
vәziyyәt Bakıda Abşeronun rayonunun idarәçiliyindә
olan torpaqlardadır. Burada böyük yaşayış massivlәri
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formalaşıb vә insanlar öz yaşadıqları әmlak üzәrindә
mülkiyyәt hüquqlarının qeydiyyatını apara bilmirlәr.
Bu da bir çox problemlәrlә nәticәlәnir.  Hәmin mәsәlә
ilә bağlı Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin
mövqeyi ondan ibarәtdir ki, әgәr hәmin әrazidә artıq
yaşayış mәntәqәsi formalaşıbsa, insanlar yaşayırsa,
mәktәb, uşaq bağçası tikilibsә, yollar çәkilibsә,
torpaqların geri qaytarılması iqtisadi cәhәtdәn sәmәrә
vermirsә, hesab edirik ki, bu torpaqların kateqoriyası
dәyişdirilmәlidir. Amma bir şәrtlә ki, gәlәcәkdә qanun-
suz tikintilәrin aparılması, yaşayış massivlәrin
salınması kimi hallar tәkrarlanmasın. Yәqin ki, qısa
dövr әrzindә hәmin torpaqların tәyinatının
dәyişdirilmәsi ilә bağlı addımlar atılacaq. 

- X"z"rin sahilboyu mühafiz" zolağına aid
torpaqların  monitorinqi il" bağlı işl"r n"
yerd"dir?

- Mәlumat üçün deyim ki, Xәzәr dәnizinin
(gölünün) Azәrbaycan Respublikasına mәnsub olan
bölmәsinin sahilboyu  20-50 metrlik zolağının kağız
üzәrindә vә rәqәmsal formada qrafik tәsviri hazırlanaraq
aidiyyәti üzrә Nazirlәr Kabinetinә tәqdim olunub vә
Nazirlәr Kabinetinin 24 avqust 2016-cı il tarixli, 315
nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq edilib.

Xәzәr dәnizinin sahilboyu 20-50 metrlik zolağının
altında olan torpaq sahәlәrindә 140 obyektdә aparılan
monitorinq nәticәsindә Torpaq Mәcәllәsinin 46-cı
maddәsinin tәlәblәrinin pozulması ilә 50 hal üzrә inzibati
xәta törәdәn şәxslәr 388 min manat cәrimә olunub,
zәbtolunma faktları üzrә sәnәdlәr Daxili İşlәr Nazirliyinә
tәqdim edilib. Sumqayıt – Novxanı yolu boyunca
mövcud olan 14 hal üzrә sәnәdlәr özbaşına aparılan
tikintilәrin sökülmәsi mәqsәdi ilә aidiyyәti mәhkәmәlәrә
göndәrilib. Mәhkәmә 2 iddianı tәmin edib, 12 iddia ilә
bağlı ekspertiza tәyin olunub. Xәtai rayonu Naximov
küçәsi ünvanında 46 halda Xәzәr dәnizi sahilinә torpaq
sahәsinin tökülmәsi vә orada qeyri-qanuni tikinti
işlәrinin aparılması fakları ilә bağlı sәnәdlәr daxili işlәr
orqanlarına göndәrilib, hәmin hallarla bağlı rayon
prokurorluğunda cinayәt işi açılıb. İşlәr davam etdirilir. 

- Strateji obyektl"rin mühafiz" zolaqlarında
yerl"ş"n torpaqların bir hiss"sind" f"rdi evl"r ti-
kilib. Onların taleyi nec" olacaq? Bununla bağlı
müzakir"l"r v" ya hansısa s"n"d varmı?  

- Ən ciddi problemlәrdәn biri dә budur. Ötәn dövr
әrzindә ölkәnin strateji obyektlәrinin vә kommunikasiya
xәtlәrinin, yәni yüksәk gәrginlikli elektrik xәtlәrinin,
neft-qaz kәmәrlәrinin, dәmir yolu, avtomobil yolu,
rabitә xәtlәri, su kәmәrlәrinin mühafizә zolaqlarında

әvvәlki illәrdә çoxlu sayda fәrdi yaşayış evlәri, sosial,
ticarәt, sahibkarlıq vә digәr tәyinatlı tikintilәr aparılıb.
Hәr an tәhlükә mәnbәyi olan, elәcә dә ölkәnin
tәhlükәsizliyinә xәlәl gәtirәn belә halların vaxtında
aradan qaldırılması barәdә aidiyyәti tәşkilatlara mü ra -
ciәtlәr edilib. Hәmin mәsәlәlәrin müzakirә olunması vә
birgә araşdırılması  mәqsәdi ilә komissiyaların yara dıl -
ması tәklif olunub.

Bu torpaqların idarә edilmәsi birbaşa kommu-
nikasiya fәaliyyәtini hәyata keçirәn orqanlara, şirkәtlәrә
mәxsus olduğu üçün mübarizәni dә ilk növbәdә, hәmin
qurumlar aparmalıdır. Eyni zamanda qanunsuz tikililәrin
lәğv edilmәsini, sakinlәrin köçürülmәsini vә yaxud kom-
munikasiya xәtlәrinin yerinin dәyişdirilmәsini dә onlar
özlәri hәyata keçirmәlidirlәr.  İlk növbәdә, hәmin
torpaqların kadastr işlәri görülmәli, kadastr planları
hazırlanmalıdır. Koordinatlar dәqiqlәşmәlidir. Mühafizә
zolağına düşәn torpaqlarda nә qәdәr qanunsuz tikilinin
olması hәmin planda әksini tapmalıdır. Kadastr planı
gәlәcәkdә baş verәn dәyişiklәri izlәmәyә, nәzarәt etmәyә
imkan verәcәk. Tәәsüf ki,  hәmin qurumların mükәmmәl
kadastr planları hәlәki yoxdur. Bununla bağlı biz yenidәn
Nazirlәr Kabinetinә müraciәt edәcәyik ki, onlar bu
kadastr planlarını hazırlasınlar. 

- Süni göll"rin v" daş karxalalarının isti fa d" sin -
d" olan torpaqların  v"ziyy"ti nec"dir? H"min
"razil"rd" torpaqların b"rpası  üçün hansı ad -
dımlar atılır? 

Aparılan tәdbirlәr nәticәsindә 529 balıq gölünün vә
585 daş vә qum-çınqıl  karxanasının dislokasiyası vә
elek tron bazası yaradılıb.  Mәrkәzi vә yerli icra ha ki miy -
yәti orqanları ilә  birgә aparılan tәdbirlәr nәticәsindә 147
süni göldә vә 250 karxanada  torpaq qanunvericiliyinin
tәlәblәrinin pozulması halları aşkar olunaraq onların
fәaliyyәti  dayandırılıb. 228  balıq gölü vә 127 karxanada
baş verәn qanun pozuntusu hallarına görә inzibati pro-
tokollar yazılıb, 25 balıq gölü vә 46 karxananın
fәaliyyәtindә torpaq sahәsinin özbaşına zәbt olunması
halları üzә çıxdığından  tәrtib olunmuş sәnәdlәr  tәdbir
görülmәsi üçün Daxili İşlәr Nazirliyinә göndәrilib.
Fәaliyyәti dayandırılan Abşeron yarımadasındakı daş
karxanalar tәrәfindәn korlanmış torpaqların bәrpası ilә
bağlı Nazirlәr Kabinetinә   mәktubla müraciәt olunub,
rayon icra hakimiyyәti nümayәndәlәri ilә görüşlәr keçir-
ilib. Hәmin torpaqların xәritәlәşdirilmәsi, rekultivasiya
işlәri aparılmaqla torpaqların bәrpa edilmәsi mәqsәdi ilә
işçi qruplarının yaradılması razılaşdırılıb. Onu da qeyd
edim ki, balıq göllәrinin lәğv edilmәsi nәticәsindә 100
hektarlarla torpaq sahәsi әvvәlki vәziyyәtinә qaytarılaraq
kәnd tәsәrrüfatı dövriyyәsinә daxil edilib.
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юзялляшдирмя

ƏMDK 2018-ci ilin avqust ayında da hәrracları da -
vam etdirәcәk. Avqustun 7-dә baş tutacaq ayın ilk hәr ra -
cın da 44 dövlәt әmlakı satışa çıxarılıb. Onlardan 17-si
sәhm dar cәmiyyәti, 12-si kiçik dövlәt müәssisә vә ob -
yek ti, 15-i isә  qeyri-yaşayış sahәlәridir. Bu әmlaklar
ümu mi faydalı sahәsinә vә qiymәtlәrinә görә xeyli fәrq -
lә nirlәr.  

QİYMéTLéR 500 MANATDAN BAŞLAYIR  
Avqust ayının ilk hәrracına çıxarılan әmlaklar sı ra -

sın  da әn ucuzu Lәnkәrandakı klubdur. Lәnkәran Re gi o -
nal Mәdәniyyәt İdarәsinin balansında olan   Sinovli kәnd

klubu 500 manat ilkin satış qiymәti ilә hәrraca çıxarılıb.
Onu almaq istәyәn şәxslәr cәmi 50 manat beh ödәmәklә
hәrracda iştirak hüququ qazana bilәrlәr. İş adamları bura-
da  xidmәt  sahәsinә aid olan sahәlәrdә öz bizneslәrini
qura bilәrlәr. 

Digәr ucuz әmlaklar iri şәhәrlәrdә yerlәşәn qeyri-
yaşayış sahәlәridir. Mingәçevirdәki qeyri-yaşayış binası
3600 manata satılır. Şәhәrin N.Rәfibәyli küçәsi, 11
ünvanında yerlәşәn 1 mәrtәbәli ayrı tikilinin faydalı
sahәsi 17,4 kvadratmetrdir.  İnvestorlar 360 manat beh
ödәmәklә bu әmlakın hәrracına qoşula bilәrlәr. 

Bakının  Nizami rayonundakı qeyri-yaşayış sahәsi

én s"rf"li qiym"t" "mlak almaq imkanı 
AVQUSTUN İLK HéRRACI

Artıq émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) xidm"tl"rind"n
istifad" etm"k üçün m"kan anlayışı tarix" qovuşur. Ölk"nin ist"nil"n
yerind"n onlayn qaydada bir çox xidm"tl"ri "ld" etm"k, o cüml"d"n
öz"ll"şdirm" h"rraclarına qoşularaq "mlak almaq mümkündür. N"tic"d"
investorlar evd"n v" ya ofisd"n çıxmadan h"r hansı "mlakı öz"ll"şdir"
bilirl"r. Artıq "mlak h"rraclarında elektron qaydada qeydiyyatdan keç"n
v" onlayn iştirak ed"n v"t"ndaşların sayı artıb.  
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dә avqustun ilk hәrracına çıxarılıb. Rayonun  Rüstәm
Rüstәmov küçәsi, 48 ünvanında yerlәşәn 5 mәrtәbәli
binanın zirzәmisinin bir hissәsi 4 680 manat ilkin satış
qiymәti ilә hәrraca çıxarılıb. Faydalı sahәsi  26,1
kvadratmetr olan әmlaka sahib olmaq istәyәnlәr öncәdәn
468 manat beh ödәyәrәk hәrraca qoşula bilәrlәr. 

Yasamaldakı qeyri-yaşayış sahәsi isә 6 min manata
satılır.  H.Cavid prospekti, 87 ünvanındakı 5 mәrtәbәli
binanın yarımzirzәmisinin bir hissәsi (sahәsi 25,2
kvadratmetr)  ticarәt vә xidmәt obyekti yaratmaq üçün
әlverişlidir. Onu almaq istәyәnlәr  hәrraca qatılmaq üçün
600 manat beh ödәmәli olacaqlar. 

Nizami rayonundakı digәr qeyri-yaşayış sahәsi isә
7200 manat ilkin satış qiymәti ilә satışa çıxarılıb.
Ş.Mirzәyev küçәsi, 76a-da yerlәşәn 5 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsini әldә etmәk üçün 720
manat beh ödәmәk kifayәtdir. Qeyd edәk ki, obyektin
sahәsi 18,5 kvadratmetrdir. 

MİLYON YARIMA SATILIR   
Bunlardan başqa hәrracda respublikanın ayrı-ayrı re -

gi onlarında vә paytaxtda yerlәşәn vә qiymәti 11 min ma -
nat,17 min manat, 30 min manat, 44 100 manat olan әm -
lakları da almaq mümkündür. Hәrracın әn bahalı әm la kı
Salyandakı Yüksәliş yardımçı tәsәrrüfatıdır. Ra yo nun
Peyk kәndindә yerlәşәn tәsәrrüfatın ilkin satış qiy mә ti 1
milyon 503 min manatdır. Ümumi faydalı sahәsi 14,8
kvad ratmetr olan әmlakın özәllәşdirilәcәk torpaq sa hә si
97,5 hektar tәşkil edir.  Yardımçı tәsәrrüfatı almaq üçün in -
vestorlar öncәdәn 150 min 300 manat beh ödә mә li dir lәr.

Paytaxtın rayonlarında da bahalı әmlaklar satışa
çıxarılıb. Qaradağdakı Darayıcı sexin yarımçıq tikilisi
400 min manata satılır. Rayonun Puta qәsәbәsindә
yerlәşәn tikilinin sahәsi 3,6 hektardan artıqdır.  40 min
manat beh ödәmәklә bu әmlakın hәrracına qatıla bilәrsiz. 

Hәrraca çıxarılan Qobustandakı Taxıl qәbulu mәn -
tә qә sinin ilkin satış qiymәti  250 min manat müәyyәn
edi lib. Onu almaq istәyәn iş adamları öncәdәn 25 min
ma nat beh ödәmәli olacaqlar.  Bakı-Qazax yolunun 91-ci
ki lo metrliyindә yerlәşәn mәntәqәnin faydalı sahәsi 3,8
min kvadratmetr, özәllәşdirilәcәk torpaq sahәsi isә 2 hek-
tara yaxındır.

Xәzәr rayonundakı 103 saylı yanacaqdoldurma
mәn tәqәsi isә 140 min manat ilkin satış qiymәti ilә hәr ra -
ca çıxarılıb. Qala qәsәbәsindә yerlәşәn әmlakın faydalı
sa hә si 32 kvadratmetr, özәllәşdirilәcәk torpaq sahәsi isә
1709 kvadratmetrdir. İnvestorlar 14 min manat beh ödә -
mәk lә yanacaqdoldurma mәntәqәsinin hәrracında iştirak
hü qu qu qazana bilәrlәr.

Bakının Nizami rayonundakı qeyri-yaşayış
sahәsinin ilkin satış qiymәti isә ondan cüzi fәrqlәnir –

135 min manat. Rayonun A.Manafov küçәsi, 16 ün va -
nın dakı 5 mәrtәbәli binanın yarımzirzәmisinin bir his sә -
si ni  (sahәsi 446,8 kvadratmetr) әldә etmәk üçün 13 500
ma nat beh ödәmәk tәlәb olunur. 

BU ŞİRKéTLéR Dé SATILIR
Bunlarla yanaşı avqustun ilk hәrracında sәhmdar

cә miyyәtlәrin sәhm paketlәrinin bir hissәsi dә satışa çı -
xa rılıb. Onların sırasında tәmir-tikinti, sәnaye, aqrar, nәq -
liy yat, inşaat, istehsal vә s. sahәlәrә aid şirkәtlәr yer alıb.
Hәrraca çıxarılan әn ucuz sәhm “Tәrtәr İxtisaslaşdırılmış
Nәqliyyat” ASC-yә aiddir. Tәrtәr rayonu V.S.Hәsәnov
küçәsi, 31-dә yerlәşәn şirkәtin nizamnamә kapitalı 28
min 572 manat, ümumi sәhmlәrinin sayı 57 144 әdәddir.
Hәrracda onların 43,76%-i (25004 әdәd) 6 251 manata
satılacaq. ASC-nin sәhmlәrini almaq istәyәn şәxslәr
cәmi 625 manat beh ödәmәklә bu hәrraca qoşula bilәrlәr. 

Rayondakı digәr sәhmdar cәmiyyәti – “Tәrtәr Nәq -
liy yat”ın sәhmlәrinin 30,04%-i dә hәrraca çıxarılıb. Tәr tәr
şәhәri, Sahil küçәsi, 27-dә yerlәşәn şirkәtin sәhmlәri 18
474 manat ilkin satış qiymәti ilә tәklif edilir. İn ves tor  lar
1847,4 manat beh ödәyәrәk hәrracda şanslarını sınaya bi -
lәr lәr. Qeyd  edәk ki, müәssisәnin nizamnamә kapitalı 122
997,80 manat, sәhmlәrinin ümumi sayı isә 61 498 әdәd dir.

Hәrracda sәhmlәri 28 851 manata, 34 382 manat,
49 952 manata, 80 944 manata satılan sәhmdar cә miy -
yәt lәr dә yer alıb. Sәhmlәri әn baha satılan isә “Zaqatala
Fın dıq” ASC-dir. Şirkәtin sәhmlәrinin 30,04%-lik hissәsi
125 992 manat ilkin satış qiymәti ilә hәrraca çıxarılıb. İn -
ves torlar 12 600 manat beh ödәyәrәk bu şirkәtin sәhm lә -
ri nin hәrracına qoşula bilәrlәr. Xatırladaq ki, “Zaqatala
Fın dıq”ın nizamnamә kapitalı 838 868,80 manat, bura xı -
lan sәhmlәrinin ümumi sayı 419 434 әdәddir. 

HéRRACA NECé QOŞULMAQ OLAR? 
Xatırladaq ki,  avqustun 7-dә keçirilәcәk hәr rac lar -

da iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına aşa -
ğı dakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank gü -
nü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hü qu -
qi şәxslәr üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi
vә VÖİN).

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

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

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Əmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının
özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.
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мцсащибя

- R"şad mü"llim, bu gün Az"rbaycanda
qiym"tl"ndirm" işi n" yerd"dir? Bu sah"y"
n"zar"t ed"n dövl"t qurum olaraq DéDRX bu
sah"d" hansı probleml"r v" imkanlar görür? 

- Qiymәtlәndirmә sahәsini tәhlil etmәk üçün
istәrdim, ilk növbәdә, qanunvericilik bazası haqqında
danışaq.  Bildiyiniz kimi, ölkәmizdә daşınmaz әmlakın
qiymәtlәndirilmәsi ilә mәşğul olan tәşkilatların işi

“Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında” qanuna әsasәn
tәnzimlәnir. Bu qanun 18 maddәdәn ibarәt olmaqla
qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin ümumi prinsiplәrini
özündә әks etdirir. Bundan әlavә, milli qiymәtlәndirmә
standartlarımız da mövcuddur vә qiymәtlәndiricilәr öz
işlәrini hәmin standartlara uyğun olaraq tәşkil
etmәlidirlәr. Son dövrlәrdә qanuna müәyyәn әlavә vә
dәyişikliklәr edilsә dә, onun müasir dövrün tәlәbinә  vә

«Reyestrd"ki bütün qiym"tl"ndirm"
m"lumatları açıqdır»

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si (éMDK) “Qiym"tl"ndirm" f"aliyy"ti
haqqında” qanunun yeni redaksiyada ilkin layih"sini hazırlayaraq
Nazirl"r Kabinetin" t"qdim edib. Layih"y" dig"r aidiyyatı dövl"t or -
qanlarının r"y n" t"klifl"rinin  d" "lav" edil"c"yi gözl"nilir. Bundan son-
ra is" qanun müzakir" edilm"k üşün parlament" t"qdim edil"c"k. Yeni
layih"d" bir sıra standartlar v", "n "sası, qiym"tl"ndiricil"r" n"zar"t
mexanizml"ri "ksini tapıb. Bu bar"d" v" dig"r suallarımızı éMDK
yanında Daşınmaz émlakın Dövl"t Reyestri Xidm"tinin (DéDRX)
Daşınmaz "mlak bazarının monitorinqi v" qiym"tl"ndirm"nin t"şkili
şöb"sinin müdiri R"şad Ablasanov cavablandırıb:
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beynәlxalq tәcrübәyә uyğunlaşdırılmasına ehtiyac var.
Buna görә dә, Prezident İlham Əliyevin 31 oktyabr
2014-cü il tarixli fәrmanına әsasәn, beynәlxalq tәcrübә
nәzәrә alınmaqla “Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında”
qanunun tәkmillәşdirilmәsinә dair tәkliflәrin verilmәsi
Nazirlәr Kabinetinә tapşırılıb. Bundan sonra qanun
layihәsi yeni redaksiyada hazırlanaraq Nazirlәr
Kabinetinә tәqdim edilib. Orada digәr dövlәt
orqanlarının rәy vә tәkliflәri dә әlavә edildikdәn sonra
parlamentә tәqdim edilәcәk. 

- Yeni qanunda n"l"r n"z"rd" tutulub? Hansı
yenilikl"r gözl"nilir? 

- Bu sәnәddә qiymәtlәndirmә fәaliyyәti üçün ölkәdә
şәf faf  mühitin yaradılması üçün zәruri olan bütün mә sә -
lә lәr әksini tapıb. Elәcә dә bu sahәdә fәaliyyәt gös tә rә -
cәk qiymәtlәndiricilәr üçün müәyyәn tәlәblәr qoyulub,
onların mәsuliyyәtlilik sәviyyәsi әksini tapıb. Dü şü nü -
rәm ki, bu qanunun qәbul edilmәsi ölkәdәki qiy mәt lәn -
dir mә fәaliyyәtinә xüsusi tövhә verәcәk. Eyni zamanda
qiy mәtlәndiricilәrin işinә vahid nәzarәt sisteminin for ma -
laş ma sına tәkan olacaq. 

- Qanuna "sas"n, kiml"r qiym"tl"ndirm" f" aliy -
y"ti il" m"şğul ola bil"r? 

- Hazırki qanunvericilik vә milli qiymәtlәndirmә
stan dartları icazә verir ki, bu sahәdә xüsusi ali tәhsilә
malik olan vә qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinә dair sertifikat
әldә edәn şәxslәr bu işlә mәşğul olsun. Amma onlarla
bağlı digәr konkret meyarlar yoxdur.  Azәrbaycanda bu
sahәdә kadrlar ancaq Dövlәt İqtisad Universitetindә
hazırlanır. Bundan sonra beynәlxalq tәlimlәrdә vә
ixtisasartırma kurslarında iştirak edәrәk sertifikat alan
şәxslәr bu fәaliyyәtlә mәşğul ola bilәr. Güman edirәm ki,
yeni qanunda bununla bağlı detallar daha da tәk mil lә şә -
cәk.

- DéDRX özü bu sah"d" hansı f"aliy"ti göst"rir? 

- DƏDRX-in әsasnamәsinә әsasәn, daşınmaz әm la -
kın, o cümlәdәn torpaq sahәlәrinin, binaların, yaşayış vә
bağ evlәrinin, elәcә dә müәssisәlәrin qiymәtlәndirilmәsi,
ey ni zamanda qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinә nәzarәt Xid -
mә  tin fәaliyyәtinә aiddir. Bundan әlavә, hәmin әsa s na -
mәyә әsasәn, DƏDRX-in әrazi idarәlәri qiymәtlәndirmә
xidmәtinә başlayıblar. Bu işlәrin reallaşması üçün
daşınmaz әmlakın fәrdi qiymәtlәndirilmәsi xidmәtinin
hәyata keçirilmәsi strategiyası hazırlanıb. Mәqsәd
hüquqi vә fiziki şәxslәrin müraciәti әsasında xidmәtin
әrazi idarәlәri tәrәfindәn beynәlxalq standartlara uyğun,
obyektiv, tam şәffaf qiymәtlәndirmә xidmәti
göstәrmәkdir. 

- DéDRX "mlakların qiym"tl"ndirilm"sini hansı
formada aparır? ésas hansı hallarda qiy m"t l"n -
dir m"y" qoşulur?

- Bu gün iki formada - hәm fәrdi, hәm dә kütlәvi
qiy mәtlәndirmә işlәri aparılır. DƏDRX-in әrazi ida rә lә -
rin dә hüquqi vә fiziki şәxslәr, elәcә dә dövlәt orqanları
vә bәlәdiyyәlәr müraciәt edәrәk öz әmlaklarını qiy mәt -
lәn di rә bilәrlәr. Mәhkәmә mübahisәlәrindә dә bizim xid -
mәtә müraciәtlәr olur. Elәcә dә, hәr hansı әmlakın qiy -
mәt lәn dirilmәsi vә nәticәlәr barәdә rәylәrin tәqdim edil -
mәsi üçün müraciәt olur. Biz dә beynәlxalq metodlara
uy ğun olaraq qiymәtlndirmәni hәyata keçiririk. Kütlәvi
qiy mәtlәndirmәyә gәlincә, Dünya Bankı ilә birgә pilot
la yihәlәr çәrçivәsindә 3 regionda – Sumqayıt, Quba vә
Xaç mazda belә qiymәtlәndirmә hәyata keçirilib. Bu za-
man 5 әmlak növü üzrә  - mәnzillәr, binalar, qeyri-ya şa -
yış sahәlәri, torpaqlar, bağ evlәri qiymәtlәndirildikdәn
sonra onun tәqdimatı keçirildi. Gәlәcәkdә bu layihә digәr
şәhәr vә rayonlarda da hәyata keçirilә bilәr. 

- B"s banklardan müraci"tl"r daxil olurmu? 

- Xeyir. Banklar bu gün әsasәn özәl qiy mәt lәn dir mә
şir kәtlәri ilә әmәkdaşlıq qurublar. Ona görә da şın maz
әm lakların qiymәtlәndirilmәsinә ehtiyac yarandıqda hә -
min şirkәtlәrin xidmәtlәrindәn yararlanırlar. Ancaq mü ra -
ciәt etsәlәr, biz onlara da xidmәt göstәrә bilәrik. 

- Başqa hansı qurumlar siz" "mlakların qiy m"t -
l"n dirilm"si üçün müraci"t edirl"r? 

- Bәlәdiyyәlәr bizә, әsasәn әqd mәlumatlarının әldә
edil mәsi üçün müraciәt edirlәr. Çünki qanuna görә, bә lә -
diy yәlәr öz әmlaklarına qiymәt qoyub satışını tәşkil et -
mәk üçün son 3 әn yüksәk bazar qiymәtini әsas gö tür mә -
li dir lәr. Bu mәlumatları almaq üçün dә bizә müraciәt
edir lәr. Elәcә dә, bizә mәhkәmәlәr vә hüquq-mühafizә
or qan larından müraciәtlәr daxil olur. Özәl tәşkilatlar qiy -
mәt lәn dirmә üçün çox nadir hallarda bizә müraciәt edir -
lәr. Daşınmaz әmlakların qiymәtlәndirilmәsi üçün ayrı-
ay rı hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn dә  müraciәtlәr daxil
olur. Biz bütün bu müraciәtlәrә beynәlxalq standartlar
çәr çi vәsindә   keyfiyyәtli xidmәtlә cavab veririk.   

- Adını ç"kdiyiniz pilot layih"l"rin n"tic"l"rini
nec" qiym"tl"ndirisiz? N"l"r "ld" edildi?  

- Layihәlәr çәrçivәsindә 3 proqram tәminatı ha -
zır la nıb - MADAR, QMUD vә İctimai portal yaradıldı.
MADAR proqramında bazar mәlumatları toplanır. Bu ra -
da qiymәtlәndirilәn әrazi üzrә hәyata keçirilәn alqı-satqı
mә lumatlarının vahid bazaya ötürülmәsi vә orada mә lu -
mat ların çeşidlәnәrәk MADAR-a әlavә edilmә tәmin ol-
unur. Qeyd edim ki, etibarlı mәlumatlar әsasında kütlәvi
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мцсащибя

qiy mәtlәndirmәni aparılması zәruridir. 

- Bu m"lumat bazası hamı üçün açıqdır? 

- MADAR proqramında bütün ölkә üzrә mә lu mat -
lar tam daxil edilmәdiyindәn hәlәlik açıq deyil. Ancaq
gә lәcәkdә onun hamı üçün tam açıq olması planlaşdırılır.
Mә lu matların әlçatanlığına gәlincә, hәlә yeni proqram-
dan әvvәl dә, bizdә bazar mәlumatlarının bazası for ma -
laş dı rılıb. DƏDRX-in әsasnamәsinә әsasәn, dövlәt re yes -
tri nә daxil edilәn daşınmaz әmlakların bazar dәyәri üzrә
mә lu mat bankı yaradılmalıdır. Buna görә dә daşınmaz
әm lakın qiymәtlәndirilmәsi üçün әn zәruri mәlumatlar,
әqd mәlumatları hәm elektron, hәm dә kağız formada
sax lanılır. Hәr bir әqdә dair mәlumat 10-dan artıq in for -
ma siyanı özündә әks etdirir. Bizdә son 12 ildә ölkә әra zi -
sindә alqı-satqı predmeti olan, eyni zamanda dövlәt
reyes trindә tәkrar qeydiyyata alınan daşınmaz әmlaklar
ba rә dә mәlumatları hәmin bazadan әldә etmәk müm kün -
dür. Bu gün mәlumat bankında 600 mindәn artıq әqd mә -
lu mat ları toplanıb. 

- Öz"l qiym"tl"ndiricil"r bu m"lumatları nec" "l -
d" ed" bil"rl"r? 

- Özәl qiymәtlәndiricilәr dә bu mәlumatlardan ya -
rar lan maq üçün DƏDRX-ә sorğu verәrәk onlara lazım
olan mәlumatları әldә edә bilәrlәr. Bu zaman Tarif Şu ra -
sı nın qәrarı ilә müәyyәn edilәn xidmәt haqqı da ödә nil -
mә lidir. Bundan başqa, Elektron Hökumәt portalına daxil
ol maq la mәnzillәrin qiymәtlәri ilә bağlı mәlumatları
elek tron qaydada әldә edilmәsi mümkündür. Portalda
“Mәn zillәrin alqı-satqı müqavilәsi  üzrә satış qiymәtlәri
ba rә dә mәlumatların verilmәsi” bölmәsinә daxil olub ra -
yonu, әmlak növünü seçәrәk sorğu verilir. Ona uyğun
ola raq mәlumatlar çıxır. İstifadәçi hәmin mәlumata uy -
ğun olaraq ödәniş edәrәk istәdiyi informasiyanı әldә edә
bilәr. Burada xidmәt haqqı 10 manatdır. 

- DéDRX-d" qiym"tl"ndirm" sah"sind" çalışan
müt"x"ssisl"r n" d"r"c"d" peş"kardır? Onların
hazırlıqlı olmasına hansı formada d"st"k olur-
suz?

- Adını çәkdiyim strategiya çәrçivәsindә tәkmil qiy -
mәt lәn dirmә sistemi qurulub. Nazirlәr Kabinetinin 2000-
ci ildә tәsdiq etdiyi Qiymәtlәndirmә standartları, nor ma -
la rı vә peşәkar kadrların hazırlanması qaydalarına uyğun
ola raq DƏDRX-in әrazi idarәlәrindә  qiy mәt lәn di ri ci lә ri -
nin nәzәri biliklәrinin vә peşәkarlıq sәviyyәsinin ar tı rıl -
ma sı üçün mütәmadi tәdbirlәr hәyata keçirilir. İlk növ bә -
dә, qiymәtlәndiricilәrimizin müasir tәcrübәyә uyğun bi-
lik vә bacarıqlara yiyәlәnmәlәri üçün tәdbirlәr görülür.
Tex niki әmәkdaşlıq proqramı çәrçivәsindә bizim әrazi
ida rә lәrinin qiymәtlәndiricilәri 2014-2018-ci illәrdә Ma -

la ziyada Milli Qiymәtlәndirmә İnstitutunda tәlim kurs la -
rın da iştirak ediblәr. Burada onlara müasir metodlar әsa -
sın da xüsusi әmlakların qiymәtlәndirilmәsi  ilә bağlı tә -
lim lәr keçilib. Bundan başqa, әmәkdaşlarımız Fin lan di -
ya, Sloveniya, Litvada tәlimlәrdә iştirak edib, bu ölkә lә -
rin qabaqcıl tәcrübәlәrini öyrәniblәr. 

- éld" edil"n xarici t"crüb" bütün "m"kdaşlar
ara sında bölüşülürmü? 

- Əlbәttә, hәmin tәcrübәlәrin digәr qiy mәt lәn di ri ci -
lә rә dә öyrәdilmәsi üçün burada hәm nәzәri, hәm prakti-
ki tәlimlәr tәşkil edildi. Eyni zamanda ƏMDK-nın Dün -
ya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, USİD, GİZ kimi bey nәl -
xalq tәşkilatlarla әmәkdaşlığı çәrçivәsindә tәlimlәr tәşkil
olu nub vә beynәlxalq ekspertlәrdәn tәcrübәlәr öyrәnilib.
Tә limlәr hәm fәrdi, hәm dә kütlәvi qiymәtlәndirmә üzrә
tәş kil olunub. Mütәxәssislәrin peşәkarlığına gәlincә, onu
de yim ki, bu günә qәdәr mәhkәmәlәrin müraciәtlәri
әsasında hәyata keçirdiyimiz qiymәtlәndirmә zamanı
verdiyimiz rәylәrdәn bir dәfә dә narazılıq vә ya şikayәt
daxil olmayıb. Bu da onu göstәrir ki, DƏDRX-in hәyata
ke çirdiyi qiymәtlәndirmә işlәri tam şәffaf olub, bazar dә -
yә ri müәyyәnlәşdirilib. Bu sәbәbdәn  dә iddiaçı vә ca -
vab dehlәrdәn bizim qoyduğumuz qiymәtlәrlә bağlı şi ka -
yәt olmayıb, mәhkәmә qaydasında müba hi sә lәn di ril mә -
yib.

- émlakları hansı metodlarla qiym"tl"ndirirsiz?

- Beynәlxalq tәcrübәdә qiymәtlәndirmәnin әsas 3
me to du var – satışların müqayisәsi, gәlirlilik vә xәrc ya -
naş ması metodları. Biz dә hәmin metodlardan istifadә
edә rәk qiymәtlәndirmәni hәyata keçiririk. Hәr әmlaka
uy ğun olan metod seçilib tәtbiq edilir. Əgәr obyektin gә -
lir lәri barәdә mәlumatların әldә edilmәsi mümkündürsә,
bu zaman gәlirlilik metodu üzrә qiymәtlәndirilir. Ancaq
ey ni zamanda digәr metodlar da tәtbiq edilә bilәr.

- Hazırda "sas"n hansı metoddan istifad" edir-
siz?

- Şәhәrlәrdә әmlakların qiymәtlәndirilmәsi üçün
әsas satışların müqayisәsi metodundan istifadә edilir.
Çün ki mәnzillәrin , torpaq sahәlәrinin, qeyri-yaşayış
sahә lәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün kifayәt qәdәr rәsmi
әqd mәlumatları vә satış tәkliflәrinin әldә edilmәsi müm -
kün dür. Ona görә dә bu metodun tәtbiq edilmәsinә
üstün lük verilir. Fәrdi yaşayış evlәrinin, bağ evlәrinin,
mü әssisәlәrin qiymәtlәndiirmәsindә isә satışların mü qa -
yi sәsi metodu bir o qәdәr dә mәqsәdәuyğun deyil. Çünki
qiy mәtlәndiricilәr bu zaman satış mәlumatlarının әldә
edilmәsindә çәtinlik çәkә bilәrlәr. Ona görә dә bunlarda
xәrc yanaşması metodu daha uyğundur. 
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- Sizc" "n obyektiv qiym"tl"ndirm" üsulu
hansıdır? 

- Obyektivlik üçün qiymәtlәndirici etibarlı mәn bә -
lәr dәn әldә edilәn mәlumatlardan istifadә etmәlidir. Bәzi
hal larda qiymәtlәndiricilәr internetdәki analoq  mә lu mat -
lar dan istifadә edirlәr. Onların nә dәrәcәdә inandırıcı ol-
ub-olmaması araşdırılmalıdır. Qiymәtlәndirici istifadә et-
diyi analoqların etibarlılığına mәsuliyyәt daşımalıdır. Ey -
ni zamanda qiymәtlәndirmә zamanı qiymәtә tәsir edәn
mәn fi vә müsbәt amillәri nәzәrә almalı vә әmlakın bazar
dә yәrini müәyyәnlәşdirmәlidir.

- Hansı xarici şirk"tl"rl", beyn"lxalq t"şkilatlarla
"m"kdaşlıq edirsiz?

- ƏMDK tәrәfindәn hәyata keçirilәn beynәlxalq
әmәk daşlıq tәdbirlәri nәticәsindә 2018-ci ildә DƏDRX
qiy mәtlәndirmә sahәsindә dünyada әn nüfuzlu tәş ki lat -
ları na olan Beynәlxalq Qiymәtlәndiricilәr As so si asi ya sı -
na üzv seçilib. Bu bizә imkan verir ki, qiymәtlәndirmә
sa  hә sindә әn son beynәlxalq tәcrübәni vә qiy mәt lәn dir -
mә standartlarını mütәmadi olaraq öyrәnilmәsi vә yerli
tәcrübәdә tәtbiqinә tövhә verәk.

- Qiym"tl"ndirm" şirk"tl"ri öz sah"l"rind" n"
d" r"c"d"  aktivdir? 

- Bu gün ümumilikdә 50-dәn artıq qiymәtlәndirmә
şir kәti mövcuddur. Onlardan 10-12 şirkәt öz peşәkarlıq
sә viyyәsi ilә xüsusi seçilә bilәr. Onlar әsasәn ipoteka
mәq sәdilә әmlakların qiymәtlәndirilmәsi ilә mәşğul olur -
lar. 

- Qiym"tl"ndiricil"rin işinin keyfiyy"tini artır -
maq istiqam"tind" hansı planlarınız var? 

- Qiymәtlәndiricilәrin peşәkarlıq sәviyyәsinin, nә -
zә ri vә tәrcübi bilik vә bacarıqlarının artırılması üçün hә -
ya ta keçirilәn tәlimlәrinә biz özәl şirkәtlәrin nü ma yәn dә -
lә ri ni dә cәlb etmişik vә  onlara sertifikatlar vermişik. Bu
iş lәr gәlәcәkdә dә davam etdirilәcәk. 

- Son olaraq bilm"k ist"rdik, g"l"c"k üçün hansı
planlarınız var? 

- Gәlәcәk üçün әsas planımız daşınmaz әmlakın
küt lәvi qiymәtlәndirilmәsi layihәsini bütün ölkә boyu iş -
lә yib tam  başa çatdırmaqdır.  Kütlәvi qiymәtlndirimәnin
tam başa çatdırılması vә elektron mәlumat bazasının is ti -
fa dә yә açıq olmasını tәmin etmәk qarşımızda duran әsas
mәq sәd lәrdәndir. Eyni zamanda haqqında danışdığımız
әqd mәlumatlarının elektron formatda әlçatanlığının tә -
min edilmәsi, MADAR proqramının ölkә üçün tәtbiqi dә
әsas mәqsәdlәrdәndir. Fәrdi qiymәtlәndirmә ilә bağlı dü -
şü nürәm ki, tәkmil sistem yaradılıb. 
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реэионда ямлак

Əmlak bazarında çalışanların mәlumatlara әsasәn,
2016-ci illә müqayisәdә bu il Lәnkәranda әmlakların
qiymәtindә 20%-ә yaxın  bahalaşma var. Şәhәrin
abadlaşması, köhnә binaların tәmir edilmәsi, yeni
yaşayış massivlәrinin salınması  qiymәtlәrә tәsirini
göstәrir. Mәsәlәn, mikrorayon adlanan әrazidә 2 il әvvәl
15-16 min manata satılan mәnzili bu gün 20 min manata
almaq mümkündür. Dәyişikliklәr özünü bütün әmlak
növlәrindә, o cümlәdәn obyektlәrdә dә göstәrir. 

LéNKéRANDA “NOVOSTROYKA”LAR ARTIR 
Lәnkәranda әn bahalı evlәr şәhәrin mәrkәzindә

Qala adlanan әrazidә, әn bahalı obyektlәr isә Bakı-Astara
magistral yolunun kәnarındadır. Yeni  vә köhnә binalarda
qiymәtlәr xeyli fәrqlәnir. Əmlakçı Qasım Aslanzadәnin
sözlәrinә görә, şәhәr mәrkәzindәn bir qәdәr kәnarda

yerlәşәn “Raypo” adlanan әrazidә  10-15 il әvvәl tikilәn
binalarda 1 otaqlı tәmirli mәnzillәr 25-28 min manata, 2
otaqlılar 32-38 min manata, 3 otaqlılar isә 45-50  min
manatadır. Mәnzillәr tәmirsiz olduqda qiymәtlәr azı 5
min manat aşağı olur. 

Hәmin әrazidә tikilәn yeni 8 mәrtәbәli binalarda isә
1 m2-nin qiymәti 400-600 manatdır.  Alıcı evin tәmirli
olmasını istәsә hәr kvadratmetrә görә әlavә 150 manat
ödәmәlidir. Mәsәlәn, 2 otaqlı 70 kvadratmetrlik ev
tәmirsiz 35 min manata, tәmirli 45-46 min manatadır.  

Q.Aslanzadә deyir ki, adıçәkilәn әrazidә sovet vaxtı
tikilәn vә çox köhnә olduğu üçün indi “çürük binalar”
adlanan yaşayış evlәrindәn dә mәnzil almaq olar. Hәmin
binalar 6 ay әvvәl әsaslı tәmir edildiyinә görә, orada
mәnzillәrin qiymәti qalxıb: «Tәmirdәn әvvәl orada 1
otaqlı mәnzili 20-25 min manata almaq olardısa, indi bu

C"nubda evl"r v" obyektl"r bahalaşır
LéNKéRANDA éMLAK 

İnfrastrukturun yenil"nm"si v" turizm obyektl"rinin sayının artması
regionların daşınmaz "mlak bazarında ciddi d"yişikl"r" s"b"b olur.
Bu d"f" araşdırma apardığımız c"nub zonasında - L"nk"randa
evl"rin, obyektl"rin qiym"tl"rinin bahalaşdığını öyr"ndik. 
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qiymәt 24-30 min manata çatıb. 2 otaqlı orta tәmirli
mәnzil 25-27 min, tam tәmirli, әşyaları ilә birgә  mәnzili
isә 30-35 min manata almaq olar. 3 otaqlı mәnzillәrin
qiymәti tәmirindәn asılı olaraq 38-45 min manat arasında
dәyişir. Sahәsi  böyük olan mәnzillәri isә 50 min manata
satırlar».

Bina evlәrindә qiymәtlәr mәnzilin mәrtәbәsindәn
asılı olaraq dәyişir. Alıcılar әsasәn, 2-4-cü mәrtәbәlәrә
üstünlük verdiklәrindәn hәmin mәrtәbәlәrdәki evlәr
nisbәtәn baha satılır. 5-ci mәrtәbәyә qalxmaq çәtinlik
yaratdığı üçün hәmin mәnzillәrә maraq vә qiymәti az
olur. 

«MÜéLLİMLéR EVİ»NDé QİYMéTLéR
YÜKSéKDİR

Şәhәrin «Mikrorayon» adlanan әrazisindә vә
mәrkәzindә evlәr daha bahadır. Yaxınlıqda park, istirahәt
mәrkәzlәri, mağazalar, ticarәt mәrkәzlәrinin  yerlәşmәsi
qiymәtlәrә tәsir edir. Lәnkәranda әmlak alqı-satqısı ilә
mәşğul olan Elmar Qasımov deyib ki, burada bina
evlәrini әsasәn investisiya, pul qazanmaq mәqsәdilә
alırlar. Hәmin mәnzillәri alıb kirayәyә verirlәr. Şәhәrin
mәrkәzindә “Qala” adlanan әrazidә qiymәtlәr belәdir: 

1 otaqlı 40-45 min manat, tәmirsiz 25-30 min manat;
2 otaqlı (әşyaları ilә birgә) - 60-65 min manat,  tәmirsiz –
45 min manat;  3 otaqlı - 75 min manat, tәmirsiz 50 min
manat; 4 otaqlı - 80 min manat, tәmirsiz 50-55 min man-
at. Mәnzillәrin mәrtәbәsindәn asılı olaraq qiymәtlәrdә
1000-3000 manat arasında fәrq ola bilәr.  

Mikrorayon adlanan  әrazidә isә qiymәtlәr bir qәdәr
ucuzdur. Mәsәlәn, 1 otaqlı tәmirli mәnzil burada 20 min
manata tәmirsiz isә 14-15 min manatdır.  2 otaqlı
tәmirsiz ev 25 min manat,  tәmirli isә 35 min
manata satılır. 

Lәnkәranda müәllimlәr üçün tikilәn ko-
operativ binada isә qiymәtlәr şәhәrin
mәrkәzinә nisbәtәn ucuzdur: «Müәllimlәr
binasında 2 otaqlı tәmirli mәnzillәr 45-50 min
manata, tәmirsiz isә 35-38 min manata satılır. 3
otaqlı tәmirli mәnzili 50-55 min manata,
tәmirsiz olarsa, 45 min manata almaq
mümkündür». 

HéYéT EVLéRİ NEÇéYéDİR?
Tәlәbat az olsa da, bu gün Lәnkәranın

әmlak bazarında hәyәt evlәri dә yer alır. Belә
evlәr әn azı 3 otaqdan ibarәt olur vә alıcılar
hәyәtin genişliyinә üstünlük verirlәr.
Əmlakçıların sözlәrinә görә, onların qiymәti
yerindәn vә sahәsindәn asılıdır:  3 otaqlılar 40-

45 min manat,  4 otaqlılar 45-50 min manat, 5 otaqlı 50-
55  min manat. Turistik zonalarda isә qiymәtlәr daha
yüksәkdir. Mәsәlәn, “İstisu” sanatoriyasına yaxın әrazidә
2 mәrtәbәli, 12 otaqlı hәyәt evi 85 min manata tәklif
edilir. 

KİRAYé BAZARI AKTİVDİR 
Lәnkәranda hәyәt evlәrinin kirayә qiymәtlәri aylıq

120 manatdan başlayır. Onlar әsasәn әşyasız evlәrdir.
Tam tәmirli, amma әşyaları olmayan  evlәri 150-180
manata tәklif edirlәr. Normal şәraiti vә әşyaları ilә
birlikdә verilәn evlәrin qiymәti isә belә dәyişir:  1 otaqlı
– 200- 250 manat, 2 otaqlı - 250-300 manat,  3 otaqlı -
300-350 manat, 4 otaqlı – 500-600 manat.

Qeyd edәk ki, kirayә evlәrdә әsasәn Lәnkәranda
müvәqqәti olaraq tikintidә vә digәr sahәlәrdә işlәmәyә
gәlәn yerli vә xarici vәtәndaşlar qalırlar. Onlar da daha
çox komfortlu, isitmә vә soyutma  sistemlәri olan evlәrә
üstünlük verirlәr. 

Binalarda isә kirayә qiymәti mәnzilin tәmirindәn
asılı olaraq dәyişir. E. Qasımov deyir ki, binadakı tәmirli
1 otaqlı mәnzili aylıq kirayә haqqı 250 manatdır. 2 otaqlı
mәnzili 300-350 manata, 3 otaqlı isә 500-600 manata
başa gәlir.

Mәnzillәr tәmirsiz olduqda isә qiymәt ucuzlaşır:  1
otaqlı - 150-180 manat, 2 otaqlı – 200-220 manat, 3
otaqlı – 250 manat vә s. 

KéND EVLéRİ 3 DéFé BAHALAŞIB
Turizm mövsümü vә Lәnkәrana gәlәn turistlәrin

sayının artması nәticәsindә günlük kirayә qiymәtlәri
bahalaşıb. «İstisu» sanatoriyası әrazisindә hәyәt
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evlәrini günlük 5-10 manata versәlәr dә,
indi  burada yeni sanatoriyanın tikilmәsi
kirayә qiymәtlәrini bir neçә dәfә
bahalaşdırıb vә hәmin evlәr 25-30 manata
tәklif olunur. Dәnizә yaxın әrazilәrdә dә
evlәrin günü  30 manata kirayәyә verilir.
Dәnizdәn bir qәdәr aralı olan әrazilәrdә
isә qiymәt bir az ucuz -15-20 manatdır.
Kәndlәrdә isә evlәrin günlük kirayә
haqqı  10 manatdan başlayır.

Ümumiyyәtlә, dәniz sahilindә
yerlәşәn evlәrdә vә villalarda qiymәtlәr
daha bahadır. Çünki ailәliklә istirahәtә
gәlәn turistlәr daha çox hәmin әrazilәrdә
vә daha komfortlu evlәrdә  qalmağa
üstünlük verirlәr. E.Qasımov deyir ki,
villa tipli hәyәt evlәrini aylıq 700-800
manata kirayә verirlәr. Belә evlәri gün-
lük kirayәyә vermәk daha sәrfәlifir:
«Gündәlik kirayә haqqı 50-80 manat,
bәzәn 100 manata çatır. Qışda isә bu evlәr 30-40 manata
tәklif edilir». 

Villalar komfortu vә әylәncә imkanlarına görә
seçilir. Burada otaqların sayı çox, kondisionerli olur.
Hündür mәrtәbәli villalarda hәr mәrtәbәdә ayrıca
mәtbәx, hamam, sanitar qovşaq olur. Hamamda duş
kabinası, cakuzi olmalıdır. Mәtbәxdә mebel, elektrik
avadanlıqları, paltaryuyan maşın vә sair olur. Hәyәtyanı
sahәsi kiçik - 1-2 sot olan villalarda ancaq uşaqlar üçün
әylәncә mәkanı qurulur. Sahәsi böyük olan villalarda isә
hәyәtdә yay mәtbәxi, ağaclar, hovuz olur. Evin mansar
hissәsi dә әylәncә üçün istifadә edilir. 

Lәnkәranda bina evlәrini dә günlük kirayәlәmәk
mümkündür. Bunlar әsasәn, mәrkәzdә vә ona yaxın
әrazilәrdә yerlәşәnlәrdir – qiymәtlәri 25-30 manatdır. 

TORPAQ BAZARI  - KéNDDé 500, 
ŞéHéRDé 10 MİN MANAT

Dәnizin kәnarında olan әrazilәrdә torpaqlar da
bahadır - 1 sotun qiymәti  8-10 min. «Azriba», «Kiçik
bazar» adlanan әrazilәrdә torpaqlar bu qiymәtә satılır. Ən
bahalı torpaqlar isә Lәnkәran şәhәrinin mәrkәzindәdir.
Burada torpağın sotu 10-30 min manat arasında dәyişir.
Mәrkәzә yaxın әrazilәrdә isә torpağı 5 min manata da al-
maq olar. Kәnar meşә, Zeyfiadab vә Astaraya qәdәr olan
digәr әrazilәrdә isә  5-6 min manatdır.  

Limana yaxın yerlәrdә - Aşağı Nüvәdi, Siyavar ad-
lanan әrazilәrdә qiymәtlәr 2,5-4 min manat, Liman vә
Göyşaban adlanan әrazilәrdә isә torpağın 1000-1500
manata tәklif edilir. 

Kәndlәrdә torpaqlar bir qәdәr dә ucuzdur. Mәsәlәn,

Nüvәdi әrazisindә sotu 800- 1000 manata, Velәdi,
Gәrmәtürk, Sutamordu kәndlәrindә 500-1000 manata
satılır. Kәndlәrin içәrilәrinә getdikcә torpağın qiymәti
ucuzlaşır. 

éN BAHALI OBYEKLéR YOL KéNARINDADIR
Lәnkәranın әmlak bazarında kommersiya obyektlәri

dә xüsusi yer tutur. Digәr bölgәlәrdә olduğu kimi burada
da şәhәr mәrkәzindә vә magistral yolun (Bakı-Astara)
kәnarında yerlәşәn ticarәt vә xidmәt obyektlәri daha
bahadır. E.Qasımovun sözlәrinә görә, mәrkәzdә vә
bazara yaxın yerlәrdә belә әmlakların 1  kvadratmetri
1000-2000 manata satılır.  Mәsәlәn, sahәsi 30 m2 olan
obyekti 60-70 min manata, 50 m2-lik obyekti isә 110-
120 min manata almaq olar. Burada 150-200 min
manatlıq obyektlәr dә var. Amma mәrkәzdә sahәsi kiçik
olan obyektlәrin qiymәtlәri 50-80 min manat arasında
dәyişir.

«Mikrorayon»da sahәsi nisbәtәn kiçik olan obyekti
hәtta 10 min manata da  almaq mümkündür. “Raypo”da
isә obyeklәrin qiymәtlәri  25-30 min manat arasında
dәyişir. Şәhәrdәn kәnar әrazilәrdә isә 30 kvadratmetr
sahәsi olan obyekti 15 min manata tәklif edirlәr. Orada
avtomobil hissәlәrinin satışını tәşkil etmәk mümkündür.
E.Qasımovun sözlәrinә görә, Lәnkәranda öz hәyәtindә
ticarәt obyekti tikib istifadә edәn sakinlәr dә çoxdur.
Ancaq buna baxmayaraq obyektlәrә tәlәbat kifayәt
qәdәrdir.

Satışa çıxarılan әmlaklar sırasında turizm obyektlәri
dә var. Lәnkәranın mәrkәzindә - Qala adlanan әrazidә
otellәr satışa çıxarılıb. Onlar 500 min manata tәklif edilir. 
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«Banklar v" m"hk"m"l"rl"
daha sıx işl"m"k ist"yirik»

émlakların v" aktivl"rin  qiym"tl"ndirilm"si sah"sind" Az"rbaycanın öz"l
v" b"zi dövl"t qurumları h"l" d" xarici şirk"tl"rin xidm"tind"n istifad"y"
üstünlük verirl"r. Baxmayaraq ki, yerli qiym"tl"ndiricil"r t"crüb"
baxımından heç d" onlardan geri qalmır. Bel" v"ziyy"t qiym"tl"ndirm"
bazarının v" bu sektorda f"aliyy"t göst"r"n şirk"tl"rin inkişafına m"nfi
t"sir göst"rir. Bu sah"d" v"ziyy"ti nec" d"yişm"k olar? Daşınmaz "mlak
sektorunda hansı prosesl"r gedir v" g"l"c"kd" hansı d"yişiklikl"r gözl"nilir? 
«Daşınmaz "mlak»ın bu v" dig"r suallarını émlak Ekspert M"rk"zinin di-
rektoru, Az"rbaycan Qiym"tl"ndiricil"r C"miyy"tinin (AQC) idar" hey"tinin
üzvü Ramil Osmanlı cavablandırır: 
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- Ramil mü"llim, "mlak qiym"tl"ndirilm"si
sah"sind" hansı yenilikl"r var? 

- Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәtinin
(AQC) İdarә Heyәti bu sahәdә yeniliklәr etmәk
istiqamәtindә işlәr görür. Konfransdan sonra Cәmiyyәtin
daxilindә qiymәtlәndirmә fәaliyyәti ilә aktiv mәşğul olan
vә bir çox rәsmi qurumlarla әmәkdaşlıq edәn müvәkkil
qiymәtlәndirmә tәşkilatlarının reyestri aparılır. Bu iş başa
çatdıqdan sonra qiymәtlәndirici hüquqi vә fiziki şәxslәrlә
daha aktiv, daha sәmәrәli әmәkdaşlıq etmәk üçün
mәrkәzlәşdirilmiş yeni bir sistemn yaradılması nәzәrdә
tutulub. Bundan başqa, Beynәlxalq Qiymәtlәndirmә
Komitәsinә üzvlük üçün müraciәt olunub vә  ilkin
mәrhәlә artıq keçib. Yәqin ki, yaxın gәlәcәkdә tәxminәn
1 ay müddәtinә AQC-nin bu Komitәyә üzvlüyü tam hәll
olunacaq. 

- B"s qiym"tl"ndiricil"r dövl"t t"şkilatları il"
nec" "m"kdaşlıq edirl"r? 

- Bu gün Azәrbaycanda dövlәt әmlakının
özәllәşdirilmәsi sahәsindә Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsi (ƏMDK) bәzi qiymәtlәndirmә tәşkilatları ilә
aktiv әmәkdaşlıq edir. Bundan başqa, İpoteka vә Kredit
Zәmanәt Fondu, Əmanәtlәrin Sığortalanması Fondu ki-
mi qurumların fәaliyyәti bilavasitә qiymәtlәndirici
şirkәtlәrlә әmәkdaşlıq üzәrindә qurulub. Çox tәәssüflәr
olsun ki, bu gün bank sektorunun bu mәsәlәyә tam
qoşulduğunu hәlәlik söylәyә bilmәrik. Dünya Bankının
Azәrbaycan Mәrkәzi Bankı qarşısında tövsiyyәsi var. Öz
növbәsindә AMB-nin dә kommersiya banklarına
müәyyәn tövsiyyәlәri olub ki, 30 min manatdan artıq
dәyәri olan aktivlәrin qiymәtlәndirilmәsi zamanı özәl
şirkәtlәrlә әmәkdaşlıq edilmәlidir. Amma çox tәәssüf ki,
bu gün bir çox banklar bu mәsәlәlәrә başqa prizmadan,
daha çox subyektiv mövqedәn  yanaşırlar. Ona görә dә
bu gün demәk olmaz ki, bank sektoru ilә qiymәtlәndirici
tәşkilatlar arasında tam әmәkdaşlıq var vә bu istiqamәtdә
bütün problemlәr hәll olunub. 

- B"s sizin bununla bağlı t"klifl"riniz var?
V"ziyy"ti d"yişm"k üçün sizc" n" etm"k
lazımdır? 

- Bizim müxtәlif tәkliflәrimiz olub.
Hәlәlik Azәrbaycan Qiymәtlәndiriciәr
Cәmiyyәtinin İdarә Heyәtindә daha sәmәrәli
әmәkdaşlıq üçün yeni tәkliflәr hazırlanır. Bu
barәdә hәlәlik tam açıqlama vermәk istәmirәm.
Yәqin ki, yaxın gәlәcәkdә Cәmiyyәt mәsәlә ilә bağlı öz
rәsmi mövqeyini ortaya qoyacaq vә bununla bağlı
Mәrkәzi Bank başda olmaqla bank vә maliyyә sektorun-
da çalışan bütün qurumlara öz tәkliflәrini göndәrәcәk.

Mәn belә düşünürәm ki, bu tәkliflәr banklar vә maliyyә
qurumları tәrәfindәn müsbәt qiymәtlәndirilәcәk. Amma
hesab etmirәm ki, 100% bütün banklar bu tәkliflәrә
müsbәt cavab verәcәk vә tәkliflәr açıqlandıqdan sonra
qiymәtlәndirmә şirkәtlәri, qiymәtlәndiricilәrlә banklar
arasında tam sağlam, şәffaf әmәkdaşlıq modeli fәaliyyәt
göstәrәcәk. Buna tam әmin deyilәm. Ancaq hesab
edirәm ki, proses xeyli dәrәcәdә müsbәtә doğru
dәyişәcәk.

- B"s indi bu sah"d" v"ziyy"t nec"di? Banklar
aktivl"ri nec"  qiym"tl"ndirir? 

- Bir çox bankların öz qiymәtlәndiricilәri var. Bәzi
banklarda isә, formal olaraq banka tabe olmayan, әslindә
isә faktiki olaraq bank daxilindә fәaliyyәt göstәrәn
qiymәtlәndiricilәr mövcuddur ki, banklar aktivlәrin
qiymәtlәndirilmәsi zamanı bütün sifarişlәrini hәmin
tәşkilata verirlәr. Bu isә “Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti
haqqında” qanuna, o cümlәdәn bir çox normativ-hüquqi
aktlara ziddir. Çox tәәssüflәr olsun ki, bu gün mәhkәmә
sistemindә dә tәqribәn buna bәnzәr vәziyyәt yaranır.
Artıq mәhkәmә orqanlarında da belә proses start
götürüb. Bu, ciddi narahatlıq yaradır. Çünki mәhkәmә
mübahisәlәrinin hәllindә obyektiv yanaşma tәlәb olunur. 

Xüsusilә, mәhkәmә predmeti olan әmlak hәrraca
getmәmişdәn әvvәl onun qiymәtlәndirimәsinә zәrurәti
yaranır ki, bu asılı olan tәşkilatlar tәrәfindәn qeyri-
obyektiv hәyata keçirilir. Belә olan halda tәrәflәrdәn hәr
hansı biri bu prosesdәn narazı qalır vә s. Ona görә dә bu
tipli mәsәlәlәrin hәlli üçün yeni tәkliflәr paketi
hazırlamağı düşünürük. Düşünürük ki, tәkliflәri Ədliyyә
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Nazirliyi dә daxil olmaqla bank vә
maliyyә sektorunda fәaliyyәt
göstәrәn bir çox tәşkilatlara
göndәrәk vә bundan sonra  hәmin
tәkliflәrin müzakirәsi üçün
görüşlәrә başlayaq. 

- T"klifl"r n"d"n ibar"tdir? 

- Tәkliflәr, әsasәn,
Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr
Cәmiyyәti ilә hәmin qurumların
әmәkdaşlığının  formatı ilә bağlı
olacaq. Cәmiyyәtin tәrkibindә
yeni Komitәlәr yaradılacaq.
Hәmin komitәlәr hәtta mәhkәmә
mübahisәlәri zamanı tәqdim olu-
nan vә özü mübahisә predmetinә
çevrilәn rәylәrin tәhlil olunması
kimi mәsәlәlәri müzakirә
edәcәk.  

- Qiym"tl"ndiricil"rin
rastlaşdığı "sas  prob lem -
l"r n"l"rdir?

- Daha çox mәhkәmә vә
bank sistemindә prob lem lәr
var. Eyni zamanda bizim bu
gün әn başlıca proble mi miz Azәrbaycanda
“Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haq qın da” qanuna uzun
müddәtdir heç bir әlavә vә dә yişik lik lә rin edilmәmәsi ilә
bağlıdır. MDB mәkanında belә bir qa nun hәtta
Rusiyadan da әvvәl, 1998-ci ildә ilk dәfә Azәrbayanda
qәbul edilib. Amma bu günә kimi hәmin qa nuna cәmi
bircә dәfә - 2012-ci ildә 1 cümlәlik dә yi şik lik edilib.
Ötәn müddәt әrzindә bir çox normativ-hüquqi aktlarda
dәyişikliklәr edilib. Hesab edirәm ki, hәmin dәyişikliklәr
bu gün Azәrbaycanda “Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti
haqqında” qanunun yenidәn işlәnmәsini zәruri edir. 

- Sizc", qanuna hansı d"yişiklikl"r edilm"lidir? 

- Fikrimizcә, bu sahәdә fәaliyyәt göstәrәn tәş ki -
lat ların fәaliyyәtinә nәzarәt mexanizmi dәyişmәli, daha
cid di nәzarәt edilmәlidir. Ən azından, bu sahәdә mәrkәzi
nә zarәt orqanı olmalıdır. Bizim bununla bağlı tәk lif -
lәrimiz olub. Bu gün dә bu mәsәlә ilә bağlı tәk liflәrimiz
var. Burada qiymәtlәndiricilәrin fәaliyyәtinә nәzarәtdәn
tut muş bu fәaliyyәt növünün lisenziyalaşdırılmasına
qәdәr bir çox mәsәlәlәr öz әksini tapır. Tәsәvvür edin, bu
gün istәnilәn şәxs 1 gün әrzindә MMC yaradıb vә qiy -
mәt lәndirmә fәaliyyәtinә başlaya bilir. Əksәr hallarda
belә lәri çox qeyri-peşәkar fәaliyyәt göstәrir. Nәticәdә bu,
hәm qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin özünün nüfuzdan düş -

mә sinә, hәm dә problemlәrin daha da dәrinlәşmәsinә gә -
ti rib çıxarır. 

- Qiym"tl"ndirm" şirk"tl"rinin işini stimul laş dır -
maq üçün n" t"klif edirsiz?

- Bu da kifayәt qәdәr aktual mәsәlәlәrdәndir.
Xüsusilә, bir sıra dövlәt tәşkilatları aktivlәrin yenidәn
qiymәtlәndirilmәsi, beynәlxalq mühasibat standartlarına
keçid vә digәr mәsәlәlәrlә bağlı onların aktivlәri
qiymәtlәndirilәrkәn daha çox xarici qiymәtlәndirici
tәşkilatlarla әmәkdaşlığa üstünlük verirlәr. Bu işlәrә
kifayәt qәdәr vәsait sәrf olunur. Halbuki, Azәrbaycanda
beynәlxalq qiymәtlәndirmә tәcrübәsi olan bir çox
qiymәtlәndiricilәr uzun illәrdir bu sahәdә fәaliyyәt
göstәrir. Tәәssüf ki, oxşar işi yerli qiymәtlәndirici,
müәyyәn bir mәblәğә gördüyü halda, bәzi qurumlar xari-
ci tәşkilatlara bu işә görә 3-5 dәfә artıq vәsait ödәyirlәr.
Bu, Azәrbaycanda qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin
inkişafına mәnfi tәsir göstәrir. Bu gün xarici
qiymәtlәndirmә tәşkilatlarının illik dövriyyәlәri  5-50 mil -
yon, bәzilәrindә hәtta 100 milyon dollar әtrafında dәyişir.
Azәrbaycandakı qiymәtlәndirmә şirkәtlәrinin sırasında
isә әlavә dәyәr vergisi ödәyicisi olan qiymәtlәndirici
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tәşkilatlar barmaqla sayılacaq qәdәrdir. Yәni,
dövriyyәlәri әn yaxşı halda 200 min manatı ötmür.
Halbuki, ayrı-ayrı dövlәt tәşkilatları, naziriklәr komitәlәr
yerli qiymәtlәndirmә tәşkillatları ilә әmәkdaşlıq etsәlәr,
hesab edirәm ki, bu qiymәtlәndirici tәşkilatların
gәlirlәrinә müsbәt tәsir gösrәrәr. Eyni zamanda gәlirlәrin
artımı da tәbii ki, qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin inkişafına
tәkan verәr. Ən azından hansısa qiymәtlәndirici tәşkilat
öz әmәkdaşlarını heç olmasa ildә bir dәfә Avropaya
tәlimlәrә, kurslara göndәrә bilәr. Ancaq bu günki
mәhdud büdcә ilә bunu etmәk mümkün deyil. 

- Ramil mü"llim, bu gün daşınmaz "mlak ba za -
rında v"ziyy"t nec"di? Qiym"tl"r hansı is ti qa -
m" t" d"yişir?

- Hal-hazırda daşınmaz әmlak bazarında möv -
süm lә әlaqәdar olaraq müәyyәn artım var vә bu hal qiy -
mәtlәrdә nisbi dәyişmәyә sәbәb olub. Adәtәn әmlak ba -
za rında aktivlik o vaxt yüksәlir ki, şәhәrsalma vә söküntü
pro sesinә ayrılan vәsaitlәrin hәcmi, yәni bazara pul axın -
ları kәskin şәkildә artır. Hәlәlik indi belә  proses mü şa hi -
dә olunmur. Ona görә dә ciddi dәyişiklik hәlәlik yoxdur.
Doğ rudur, ipoteka kreditlәrinin verilmәsindә müәyyәn
ak tivlik var. Amma hәmin  kreditlәr bazarda aparılan
әmә liyyatların az bir hissәsini tәşkil etdiyinә görә, ipote-
ka nisbi dә olsa yalnız mәnzil bazarına tәsir göstәrә bilir.
Di gәr sahәlәrә әhәmiyyәtli tәsir etmir.

- İpoteka kreditl"rinin h"cminin artmasına eh-
tiyac varmı? Çünki bu, daşınmaz "mlak bazarı
il" yanaşı, v"t"ndaşların ehtiyacları üçün d" va-
cibdir.  

- Azәrbayanda son illәrdә ipoteka kreditllәrinin
verilımәsi qaydalarına bir çox dәyişikliklәr edilib.
Yeniliklәr hәm kreditlәrin verilmәsini qismәt
surәtlәndirib, eyni zamanda İpoteka vә Kredit Zәmanәt
Fondunun işini xeyli dәrәcәdә tәkmillәşdirib. Amma biz
hesab edirik ki, bütün bunların fonunda çox vacib bir
dәyişikliyә dә ehtiyac var. Bu da - ipoteka kreditllәri üzrә
faiz dәrәcәlәrinin aşağı salınmasıdır. 2007-ci ildәn
indiyәdәk ipoteka kreditlәrinin ilkin mәblәğlәrinin
dәyişdirilmәsindәn tutmuş, prosesin elektronlaşmasına
qәdәr bir çox dәyişikliklәr edilib. Tәәssüf ki, hәlәlik bu
proses faiz dәrәcәlәrinә tәsir göstәrmәyib. Hesab edirik
ki, faiz dәrәcәlәri aşağı salınarsa, bu, ipoteka prosesinin
xeyli dәrәcәdә surәtlәnmәsinә, onun әlçatanlığının
artmasına  tәsir göstәrәr.

- Daşınmaz "mlakın qeydiyyatı prosesinin sa d" -
l"şm"si "mlak bazarına nec" t"sir edir? Bununla
bağlı hansı müşahid" v" proqnozlarınız var?

- Bu gün Azәrbaycanda qeydiyyat sahәsindә çox

ciddi addımlar atılır. Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
tәrәfindәn bu sahәdә xeyli sayda elektron xidmәtlәr
yaradılıb. Hәtta elektron çıxarışların verilmәsinә qәdәr
proseslәr hәyata keçirilib. Bu, bütövlükdә qeydiyyat sis-
teminin tәkmillәşmәsinә, aktivlәşmәsinә vә  prosesә olan
marağın artırılmasına gәtirib çıxarır. 7-8 il bundan öncә
öz mәnzilini satmaq istәyәn vәtәndaş hәlә alqı-satqı
prosesinә hazırlaşmaq üçün sәnәldәrin toplanmasına ay
ya rım - 2 ay vaxt itirirdi. Amma indi bunlara ehtiyac
yox dur. Əgәr vәtәndaşın әlindә mülkiyyәtinә dair çı xa rı -
şı varsa, alqı-satqı prosesini 1 saatın әrzindә ye kun laş dır -
maq mümkündür. Hәtta yeni çıxarışın alınması müddәti
dә 1 günәdәk azaldılıb. Prosesin sadәlәşdirilmәsi daxildә
da şınmaz әmlakın qeydiyyatı sahәsindә xeyli irәlilәyәşә
gә tirib çıxarıb. Eyni zamanda Azәrbaycanın beynәlxalq
sa hәdә dә nüfuzuna müsbәt tәsir göstәrib. Mәsәlәn,
“During Bisness” kimi nüfuzlu hesabatlarda daşınmaz
әm lakın qeydiyyatına görә Azәrbaycan bu gün ön sı ra lar -
da dır. 

- Bunun bazara n" kimi t"sirl"ri var? 

- Tәbii ki, qeydiyyat prosesinin  sadәlәşmәsinin
bazara tәsiri dә  müsbәtdir. Qeydiyyatın sadәlәşmәsi
әmәliyyatların, әqdlәrin sayının artmasına gәtirib çıxarır.
Eyni zamanda, mәsәlәn girov, alqı-satqı әmәliyyatlarının
hәyata keçirilmәsindә vәsait itkilәrini xeyli dәrәcәdә
aşağı salıb. Qeydiyyat sistemindә hәyata keçirilәn
yeniliklәr tәkcә bu sahәyә deyil, eyni zamanda alqı-satqı
vә girov әmәliyyatlarının sayının artmasına da müsbәt
tәsir göstәrir. 

- Yaxın g"l"c"kd" "mlak bazarında n"l"r göz l" -
ni lir? N" proqnoz edirsiz?

- Yaxın gәlәcәkdә әmlak bazarında, xüsusilә, mәn zil
bazarında  makroiqtisadi artımla bağlı olan müәyyәn ak-
tivlik gözlәnilir. Amma hesab edirәm ki, son illәr
hökumәtin apardığı müәyyәn islahatlar nәticәsindә
bazara süni pul axınlarının qarşısı alınıb. Bu da  süni
qiymәt artımlarının qarşısını xeyli dәrәcәdә alır.
Mәsәlәn, 2013-2014-cü illәr әrzindә söküntülәr hesabına
bazara ciddi pul axınları baş verdi ki, bu, әmlak
qiymәtlәrini kәskin şәkildә artırdı. Bunlar gözlәnilmәyәn
vә süni  qiymәt artımları idi. Ona görә bu gün söküntü
әrazilәrindә vәtәndaşlara nağd pul ödәnilmәmәsi, daha
çox әvәzlәnmәlәrin hәyata keçirilmәsi süni pul axın la rı -
nın qarşısını alır. Bu, әslindә, daşınmaz әmlakın qiy mәt -
lә rinin süni şәkildә artırılmasının qarşısını alır vә müsbәt
amil dir. Ən azından, bazarda real vә oturuşmuş bir qiy -
mәt formalaşmaqdadır. Proseslәr bu şәkildә davam edә -
cәk sә, yәqin ki, yaxın 2 il әrzindә Azәrbaycan bazarında
sta bil, daha çox nәzәri iqtisadi tendensiyalara bağlı olan
qiy mәt dәyişmәlәri baş verәcәk.
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Əvvәllәr ağac emalı zavodu kimi fәaliyyәt göstәrәn
müәssisә özәllәşdirmәyә dә elә bu adla çıxarılıb –
«Gәncә Ağac Emalı Zavodu» ASC. Zavodun
özәllәşmәsi 2007-ci ildә başlayıb vә 2011-ci ildә tam
başa catıb. Amma özәllәşmәdәn sonra müәssisәnin adı
dәyişdirilib. Yeni sәhmdarlar burada cihaz istehsal
etmәyi planlaşdırdıqlarına görә, müәssisә «Gәncә
Cihazqayırma Zavodu» ASC adlandırılıb. 

«Gәncә Cihazqayırma Zavodu» ASC tam özәl lәş di -
ril dikdәn sonra müәssisәyә 3 milyon manat investisiya
ya tırılıb. Bu vәsait hesabına zavodda bütün istehsalat, bi-
na vә qurğuları yenidәn qurulub, yeni texniki vә mü hәn -
dis kommunikasiya xәtlәri  çәkilib, yeni istehsal sahәlәri,
ida rә heyәti üçün bina tikilib, idman meydançası  ya ra dı -
lıb, әrazi abadlaşdırılıb, yaşıllıqlar  salınıb. Burada Tür ki -
yә, Tayvan, Rusiya vә Çin istehsalı olan yeni avadanlıq
vә texnologiyalar quraşdırılıb vә işә salınıb.

Şirkәtin icraçı direktoru Ayat Bağırov bildirib ki,
mü әssisә istehsala 2009-cu ildә başlayıb. İlk vaxtlar za-
vodda әsas istehsal edilәn cihaz şәrti keçidi 15-40 mm
olan su sayğacları olub. Hazırda zavodda bir sıra әsas
mәh sullar buraxılır: 

1.Mәnzil, kommunal vә sәnaye su sayğacları, hәm -

çi nin öncә ödәmәlı (kartlı) sayğaclar,
2.Qaz avadanlıqları – mәişәt qaz tәnzimlәyicilәri,

şkaf tipli qaz tәnzimlәyici mәntәqәlәr,
3.LED tipli küçә işıqlandırma lampaları,
4.Su vә qaz sayğacları üçün plastik qutular
5.Plastik plomblar.
Bu mәhsulların әsas alıcıları da yerli şirkәtlәrdir. İs teh -

sal edilәn cihazların  80%-i Azәrbaycanda satılır. Qa lan 20%
isә Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan vә Gür cüs ta na ixrac
edilir. Hәmin mәhsullar bu ölkәlәrdәn daxil olan si farişlәr
әsasında hazırlanır. Zavodun istehsalda istifadә et diyi  xam-
mal, әsasәn, Rusiya, Türkiyә vә İrandan idxal olu nur. 

3 milyon investisiya yatırılıb
YENİ MéHSULLAR BURAXILIR

Az"rbaycandakı öz"ll"şdiril"n mü"ssis"l"r arasında müasir texnologiya
v" innovasiyalara üstünlük ver"n, günün t"l"bl"rin" uyğun m"hsul is-
tehsal ed"n şirk"tl"r az deyil. Uğurlu öz"ll"şdirm"nin nümun"l"rind"n
biri d" «G"nc" Cihazqayırma Zavodu» ASC-dir. 



A.Bağırovun sözlәrinә görә, "Gәncә Cihazqayırma
Za vodu" ASC-yә daha 1 milyon manat investisiya ya tır -
maq planlaşdırılır. Bununla zavodda yeni mәhsul is teh sa -
lı na start verilәcәk: 

«Gәlәcәk üçün planlarımız hazırlanıb. Artıq qaz vә
elek trik sayğaclarının istehsalı  mәnimsәnilib vә Azәr -
bay canda istifadәsinә icazә alınıb. Ancaq hәlәki onlarla
bağ lı sifariş olmadığından istehsala başlamamışıq. Bun -
dan әlavә, 5-15 vattlıq LED tipli mәişәt lampalarının vә
mo dul tipli qaz paylayıcı stansiyalarının  istehsalını da
plan laş dırırıq». 

Zavod rәhbәri yeni mәhsulun keyfiyyәtlәrindәn dә
da nışıb. Bildirib ki, istehsal etdiklәri  LED tipli lampalar
in di istifadә edilәnlәrlә müqayisәdә 50% enerjiyә daha
qә naәtlidir: 

«İndi onlar hәr yerdә - avtomobillәrdәn tutmuş kü -
çә lә rin işıqlandırılmasına qәdәr bir çox sferalarda istifadә
edi lir. Çox qәnaәtcildir. Onların küçәlәrdә qurulması bir
qә sә bәdә elektrik enerjisinә 50% qәnaәt etmәk demәkdir.
Hәm dә bu lampaların istifadә müddәti çoxdur, 1 lam pa -
nı tәxminәn 10 il yandıra bilәrsiz. Hәm dә gücü indi
istifadә edilәnlәrә bәrabәr olsa da, sәrf etdiyi enerji 50%
azdır. LED lampaların bir  çox digәr üstünlüklәri dә var». 

A.Bağırovun sözlәrinә görә, indi istifadә edilәn sa -
dә işıq lampaları, elektrik xәtlәrindә gәrginlik artıb-aza-
landa, yanaraq sıradan çıxır: «Küçә lampaları ayda 1
dәfә, 2 aydan bir, 5 aydan bir yanır, dәyişdirilir. Çünki
әk sәriyyәti Çindә istehsal edilib, onlarda  keyfiyyәt aşa -
ğıdır. Bizim istehsal etdiyimiz LED lampalarda isә belә
hal olmur».

LED lampaların müxtәlif çeşidlәrinin olduğunu de -
yәn icraçı direktor әlavә edib ki, zavod hәlәlik yalnız kü -
çә lәrin işıqlandırılmasında istifadә edilәn lampaları isteh -
sal edir. Gәlәcәkdә mәnzillәrin, evlәrin işıq lan dırıl ma sın -
da da bu lampalara üstünlük verilәcәk. Bunun üçün indi

әha li arasında maariflәnmә işlәri aparılır. A.Bağırovun
fik rincә, insanların dünyagörüşü dәyişdikcә, bu mәh sul -
la rın bazarı da formalaşacaq. 

«Hәlә ki onların tanıdılması üçün reklamı aparılır.
İnsanlar bu lampaları tanıdıqdan, bukletlәrlә tanış olduq-
dan sonra sözsüz ki, onu alacaqlar. Mәncә bunu hәr bir
ağıl lı adam alar. Ayda 1 lampaya görә 5 manat vә ya 2,5
ma nat ödәmәyin böyük fәrqi var. Bunu bir qәsәbәdәki
kü çә işıqlarının sayına vursaq, iri rәqәm alınacaq. Bu da
qә naәt etmәk istәyәn hәr kәs üçün sәrfәlidir». 

A.Bağırov bildirib ki, hazırda zavodda istehsal olu-
nan sayğaclar da tәkmillәşdirilir. Onun sözlәrinә görә, ar -
tıq ölçü vasitәlәri vә sayğacların istehsalı ilә bağlı lazımi
ser tifikatlar alınıb. Amma yeniliklәr üçün  mühәndis po -
ten sialı tәlәb olunur: 

«Bizim ixtisasımız işıq vә qazla әlaqәli ada van lıq la -
rı vә sayğacları istehsal etmәkdir. Hazırda siyahıda olan
mәh sullarımızın marketinqini tәşkil etmәyә üstünlük ve -
ri rik. LED lampaların әtrafında olan mәhsullarla mәşğul
olmaq lazımdır. Çeşidlәrin sayını artırmaq istәyirik.
Küçә işıqlarından başqa mәişәtdә, avtobobillәrdә, böyük
müәssisәlәrin işıqlandırılmasında istifadә edilәn LED
lampalar hazırlamaq niyyәtindәyik».

Yeni bazarlar axtarışına gәlincә, A.Bağırov bildirib
ki, xarici bazarlara çıxmaq üçün tәdbirlәr görülür. Ha zır -
da müәssisә  İSO 9001-2015, İSO 14001-2015, OHSAS
18001-2008 beynәlxalq standartlarına uyğun ser ti fi kat -
laş dırılıb.

Onu da deyәk ki, özәllәşmәdәn sonra zavodda 100-ә
yaxın yeni iş yeri yaradılıb. İndi burada 153 işçi çalışır,
gәlәcәkdә yeni mәhsulların istehsalına başlananda isә
işçilәrin sayı 200 nәfәrә çatacaq. 

Xatırladaq ki, “Gәncә Cihazqayırma Zavodu” ASC
“Azәr baycan Respublikasında dövlәt әmlakının özәl lәş -
di ril mәsinin II Dövlәt Proqramı”na vә  Prezidentin 17
iyul 2001-ci il tarixli 533 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edi -
lәn “İnvestisiya müsabiqәsinin keçirilmәsi Qaydaları”na
uy ğun olaraq, “Gәncә Cihazqayırma Zavodu” ASC-nin
99,43 faizini tәşkil edәn 105 375 әdәd sәhmi investisiya
müsabiqәsinә çıxarılıb. 

2008-ci il aprelin 22-dә baş tutan müsabiqәdә  daha
әl verişli şәrtlәr tәklif edәn “Abşeron-E.İ.Ş.” MMC  mü -
sa bi qәnin qalibi elan olunub.

Tәxminәn 1 ay sonra – mayın 20-dә Əmlak Mә sә lә -
lә ri Dövlәt Komitәsi ilә  “Abşeron-E.İ.Ş.” MMC ara sın -
da alqı-satqı müqavilәsi imzalanıb. Sәnәdә görә, sö zü ge -
dәn MMC zavodun özәllәşdirilmәsi üçün dövlәt büd cә si -
nә 80 min  manat ödәyib. Qoyulacaq investisiyanın 1%-i
qәdәr vәsait isә “Gәncә Cihazqayırma Zavodu” ASC-nin
hesabına köçürülüb. Müqavilәdә 2 il әrzindә  zavoda 1
milyon  manat investisiya qoyulması nәzәrdә tutulub.
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émlakın qeydiyyatında rekord artım başlayıb

Qeydiyyat prosesinin vә sәnәdlәşdirmә qaydalarının
maksimum sadәlәşdirilmәsi әmlakını sәnәdlәşdirәnlәrin
sayını artırıb. Xatırladaq ki, Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsi (ƏMDK) ölkәdә әn çoxsaylı elektron xidmәt
edәn qurumlardan biridir. Tәtbiq edilәn yeniliklәr sa yә -
sin dә hazırda әmlakın qeydiyyatını internet vasitәsilә ev -
dәn vә ya ofisdәn çıxmadan da hәyata keçirmәk müm -
kün dür. Paralel olaraq aparılan «mobil ofis» vә «kütlәvi

çı xarış» kampaniyaları çәrçivәsindә isә qeydiyyat xid -
mәtlәri insanların yaşadığı hәyәtlәrdә vә iş yerlәrindә dә
hәyata keçirilir. Bütün bunlar, elәcә dә aparılan ma arif -
lәn dirmә kampaniyaları regionlarda daşınmaz әmlakın
qey diyyatına marağı artırıb. 

Belәliklә, ƏMDK-nin mәlumatlarına görә, 2018-ci
ilin may ayında ölkәdә 21,1 min әmlak üzәrindә
mülkiyyәt hüququ qeydә alınıb. Bu ötәn ilin mayı ilә

Az"rbaycandakı iqtisadi canlanma v" daşınmaz "mlakın
qeydiyyatı il" bağlı t"tbiq olunan yenilikl"r "mlak bazarına da
t"sirini göst"rm"kd"dir. May ayının yekunlarına gör", ölk"d"
qeydiyyata alınan "mlakların sayı yüks"lm"kd", ilkin
qeydiyyatın sayı v" ümumi qeydiyyatda payı artmaqdadır. 



müqayisәdә isә 22,4% artıqdır. 
Aparılan qeydiyyatın 5 838-i (27,4%) ilkin, 15 276-

sı (72,4%) isә tәkrar qeydiyyata aiddir. Ötәn ilin may ayı
ilә müqayisәdә ilkin qeydiyyat 14,2%, tәkrar qeydiyyat
isә 25,8% artıb. 

May ayında 18 mindәn artıq daşınmaz әmlaka
texniki pasport tәrtib edilib, 4 minә yaxın ipoteka
müqavilәsi, 489 yüklülük (icarә, istifadә) dövlәt
qeydiyyatına alınıb. Ötәn ay hüquqi vә fiziki şәxslәrә
dövlәt reyestrindәn 18,5 mindәn artıq mәhdudiyyәt
arayışı, әhaliyә xidmәtlә bağlı 4,4 min müxtәlif arayışlar
verilib, 13,6 min әmlaka müayinә aktı tәrtib edilib. Ötәn
ilin mayı ilә müqayisәdә texniki pasportlar vә
mәhdudlaşma arayışları 22%, yüklülük 39%, ipoteka
qeydiyyatı 10% artıb (Cәdvәl 1.).

Mayda mülkiyyәt hüquqlarının qeydiyyatı aparılan
әmlaklardan 3 616-sı fәrdi yaşayış vә bağ evi, 5 176-sı
mәnzil, 11 261-i torpaq sahәsi, 382-si qeyri-yaşayış
binası, 541-i qeyri-yaşayış sahәsi, 84-ü әmlak kompleksi,
40-ı çoxmәrtәbәli yaşayış binası, 14-ü isә çoxillik
әkmәlәrdir. Ötәn ilin mayı ilә müqayisәdә fәrdi evlәrin
qeydiyyatı 12%, mәnzillәr 22%, torpaq sahәlәrinin

qeydiyyatı 25,5%, qeyri-yaşayış binaları tәqribәn 59%,
әmlak komplekslәri 6,3%, çoxmәrtәbәli yaşayış
binalarının qeydiyyatı 10 dәfә artıb, çox illik әkmәlәrin
qeydiyyatı isә 42% azalıb (Cәdvәl 2.).

Ümumilikdә, bu ilin 5 ayında ölkәdә 91,1 minә
yaxın әmlak dövlәt qeydiyyatına alınıb. Bu ötәn ilin eyni
dövrünә nisbәtәn tәqribәn 17% artıqdır. Qeydiyyatdan
keçәn әmlakların 26,4 mini (28,9%) ilkin, 64,8 mini
(71,1%) tәkrar qeydiyyata aiddir. Ötәn ilin eyni dövrünә
nisbәtәn ilkin qeydiyyat 10%, tәkrar qeydiyyat 20% artıb. 

Yanvar-may aylarında 77,4 minә yaxın daşınmaz
әmlaka texniki pasport tәrtib edilib, 16,8 min ipoteka
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C"dv"l 2. 2018-ci ilin may ayında hüquqların döv -
l"t qeydiyyatının "mlak bölm"l"ri üzr" hesabatı

№ Göstәricilәr 
May,
2018

May, 2017-yә
nisbәtәn artım

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 21 114 22,4%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 3 616 11,9%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 5 176 21,9%

3 Torpaq sahәlәri 11 261 25,5%

4 Qeyri yaşayış binası 382 15,8%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 541 58,7%

6 Əmlak kompleksi 84 6,3%

8 Çoxmәrtәbәli yaşayış binaları 40 10 dәfә artıb

9 Çoxillik әkmәlәr 14 -41,7%

C"dv"l 1. 2018-ci ilin may ayında éMDK yanında
Daşınmaz émlakın Dövl"t Reyestri Xidm"tinin

(DéDRX) "sas göst"ricil"ri

№ Göstәricilәr 
May,
2018 

May, 2017-
yә nisbәtәn

artım

1
Mülkiyyәt hüquqları üzrә apa -

rılmış dövlәt qeydiyyatının sayı  
21 114 22,4%

o cümlәdәn,
ilkin qeydiyyat

5 838 14,2%

tәkrar qeydiyyat 15 276 25,8%

2 Texniki pasportların sayı 18 260 21,8%

3 Yüklülük (icarә, istifadә) 489 39,3%

4 İpoteka qeydiyyatı 3 966 10,0%

5
Mәhdudlaşdırmaya (yüklülüyә)
dair dövlәt reyestrindәn arayış

18 467 36,8%

6
Əhaliyә xidmәtlә bağlı müxtәlif

arayışlar 
4 451 -6,0%

7 Müayinә aktı 13 602 22,5%
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müqavilәsi, 1,8 min yüklülük (icarә, istifadә) dövlәt
qeydiyyatına alınıb, dövlәt reyestrindәn 77 min
mәhdudiyyәt arayışı verilib. Ötәn ilin eyni dövrünә
nisbәtәn texniki pasportlar 14%, yüklülük 48%, ipoteka
qeydiyatı 19%, mәhdudiyyәt arayışları 26% artıb
(Cәdvәl 3.).

Yanvar-may aylarında mülkiyyәt hüquqlarının
qeydiyyatı aparılan әmlaklardan 15,8 mini fәrdi yaşayış
vә bağ evi, 24 mini mәnzil, 46,5 mini torpaq sahәsi, 1,7
mini qeyri-yaşayış binası, 2,3 mini qeyri-yaşayış sahәsi,
345-i әmlak kompleksi, 80-i çoxmәrtәbәli yaşayış
binaları, 73--üi isә çoxillik әkmә olub. Ötәn ilin eyni
dövrü ilә müqayisәdә fәrdi evlәrin qeydiyyatı 32%,

mәnzillәrin qeydiyyatı 35%, torpaq sahәlәrinin
qeydiyyatı 35%, qeyri-yaşayış binalarının qeydiyyatı,
56%, qeyri-yaşayış sahәlәrinin qeydiyyatı isә 78% artıb
(Cәdvәl 4.). 

May ayının yekunlarına görә, әmlakın
qeydiyyatında Bakının payı 33%-ә yaxındır. Yanvar-may
aylarında fәrdi yaşayış evi, torpaq sahәlәri, qeyri-yaşayış
binaları vә әmlak komplekslәri üzrә әmәliyyatların
böyük hissәsi, çoxillik әkmәlәrlә әmәliyyatların isә
hamısı regionlarda aparılır. Əvәzindә mәnzillәrin
özәllәşdirilmәsi vә qeyri-yaşayış sahәlәrinin
qeydiyyatının әsas hissәsi Bakının payına düşür. İlk 5 ay-
da qeydә alınmış 80 çoxmәrtәbәli binanın 18-i Bakıdadır
(Cәdvәl 5.) 

Yanvar-may aylarında Xidmәtin 18 әrazi idarәsinin
17-dә daşınmaz әmlakın qeydiyyatının artımı, 1-dә isә
azalma müşahidә edilib. Qeydiyyaın әn böyük artımı
Lәnkәran (93,2%), Bәrdә (46,2%) vә Ucar (41,2%) әrazi
idarәlәrindә qeydә alınıb. Qeydiyyatın azalması isә
Tovuz (10,4%) әrazi idarәsindә baş verib. 

Yanvar-may aylarında daşınmaz әmlak üzәrindә
qeydә alınan mülkiyyәt hüquqlarının 28,9%-i ilkin
qeydiyyatın payına düşür. Ərazi idarәlәri üzrә ilkin
qeydiyyatın әn yüksәk payı Zaqatala (41,8%) vә Bakıda
(34,8%) qeydә alınıb. İlkin qeydiyyatın әn aşağı olduğu
әrazi idarәlәri isә Lәnkәran (16,9%) vә Beylәqandır
(17,2%). 

2018-ci ilin may ayında ölkәdә 1 608 mәnzil
özәllәşdirilib. Ötәn ilin eyni dövrü ilә müqayisәdә
özәllәşdirilmiş mәnzillәrin sayı 47,5% artıb.
Ümumilikdә, özәllәşdirmә başlayandan 1 iyun 2018-ci il
tarixinә kimi ölkә üzrә 551 302 mәnzil özәllәşdirilib.

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

üzr" hesabatı

№ Əmlak Bölmәlәri
Yanvar
-may,
2018

Yanvar-may,
2017-yә
nisbәtәn

artım

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 91 146 35,6%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 15 834 32,2%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 24 337 35,2%

3 Torpaq sahәlәri 46 475 34,6%

4 Qeyri yaşayış binası 1 695 55,6%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 2 307 77,6%

6 Əmlak kompleksi 345 33,7%

8 Çoxmәrtәbәli yaşayış binaları 80 8 dәfә

9 Çoxillik әkmәlәr 73 82,5%

C"dv"l 5. 2018-ci ilin yanvar-may aylarında
hüquqların dövl"t qeydiyyatının "mlak bölm"l"ri,

Bakı v" regionlar üzr" hesabatı

№ Əmlak Bölmәlәri
Ölkә
üzrә

Bakı üzrә
Sayı

Bakı
üzrә %

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 91 146 29 766 32,7%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 15 834 5 093 32,2%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 24 337 17 249 70,9%

3 Torpaq sahәlәri 46 475 4 733 10,2%

4 Qeyri yaşayış binası 1 695 547 32,3%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 2 307 2 016 87,4%

6 Əmlak kompleksi 345 110 31,9%

8
Çoxmәrtәbәli yaşayış

binaları
80 18 22,5%

9 Çoxillik әkmәlәr 73 - -

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

Xidm"tinin "sas göst"ricil"ri

№ Göstәricilәr 
Yanvar-

may,
2018

Yanvar-may,
2017-yә

nisbәtәn artım

1
Mülkiyyәt hüquqları üzrә
dövlәt qeydiyyatının sayı  

91 146 16,9%

o cümlәdәn, ilkin qeydiyyat 26 360 10,5%

tәkrar qeydiyyat 64 786 19,7%

2 Texniki pasportların sayı 77 374 14,4%

3 Yüklülük (icarә, istifadә) 1 826 47,6%

4 İpoteka qeydiyyatı 16 757 19,2%

5
Mәhdudlaşdırmaya (yük lü -

lüyә) dair dövlәt reyestrindәn
arayış

77 065 26,4%

6
Əhaliyә xidmәtlә bağlı

müxtәlif arayışlar
40 251 35,7%

7 Müayinә aktı 57 326 12,3%
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Zaqataladakı
z"lz"l"d" 
2 min ev 
çatlayıb

Zaqatalada iyunun 5-dә baş
ver miş zәlzәlәdәn sonra 2 minә
ya xın sakin evindә yaranan çatla -
ra görә rayon İcra Hakimiyyәtinә
mü raciәt edib. Zaqatala rayon İc -
ra Hakimiyyәti başçısının birinci
mü avini, rayon Fövqәladә Hallar
Ko missiyasının sәdri Tofiq Əh -
mәdovun sözlәrinә görә, zәlzәlә
nә ticәsindә evlәrin dağılması hal -
ları olmasa da, onlarda çatların
yaranması, mövcud çatların isә
genişlәnmәsi halları müşahidә
edilib.

T.Əhmәdov zәlzәlә nә ti cә -
sin dә Azәrbaycan Dövlәt İqtisad
Uni versitetinin Zaqatala filialının
binasında kiçik çatların ya ran dı -
ğı nı da söylәyib.

"Ötәn il 47 azәrbaycanlı Tür -
kiyәnin turizm bölgәsi olan Alanya
şәhәrindә mülk alıb". Bunu Alanya
ticarәt vә sәnaye odasının mәclis
başqanı Mәtin Atalay azәrbaycanlı
jurnalistlәrlә görüşündә deyib. Onun
sözlәrinә görә, Alanya şәhәrindә 190
azәrbaycanlının evi var. 

Alanya şәhәrindә evlәrin
qiymәti 30 min avrodan başlayır:
«Burada evlәrin qiymәti yerlәşmә
yerinә görә fәrqlәnir. Qiymәtlәr 30

min avro ilә 1 milyon avro arasında
dәyişir. Eyni zamanda qeyd edim ki,
Alanyada 27 azәrbaycanlı ortaq
şirkәtә sahibdir. Bundan әlavә, 40
min xarici vәtәndaşın da Alanyada
evi var». 

Alanyanın turizm im kan la rın -
dan söz açan M. Atalay vurğulayıb
ki, il әrzindә Alanyaya 4 milyona ya -
xın turist gәlir. Nәticәdә  bölgә tur-
izm mövsümündә 4 milyard dollar
gәlir әldә edir.

Dövlәt Şәhәrsalma vә Ar xi tek -
tura Komitәsinә Bakı şәhәrinin 4-cü
mik rorayon sakinlәri tәrәfindәn ya -
şa dıqları binanın hәyәtindә 16 mәr -
tәbәli binanın qeyri-qanuni tikinti si -
nin başlanması ilә bağlı müraciәt da -
xil olub.

Komitәdәn verilәn mәlumata
gö rә, komitәnin mütәxәssislәri tәrә -
findәn әraziyә baxış keçirilәrәk mü -
әy yәnlәşdirilib ki, Bakı şәhәri, Nә -
simi rayonu, 3231-ci mәhәllә, Hü -
seyn Seyidzadә küçәsindә yerlәşәn
2, 3A, 4 vә 5A nömrәli 5 mәrtәbәli
ya şa yış binalarının әhatә etdiyi әra -
zi dә “Komfort Plaza” MMC tәrә fin -
dәn 16 mәrtәbәli yaşayış binasının
tikintisinә hazırlıq işlәrinә başlanıb.

Aparılmış araşdırma nә ti cә sin -
dә mәlum olub ki, Bakı şәhәr İcra
Ha kimiyyәti tәrәfindәn sözügedәn

ün vanda yaşayış binasının la yi hә lәn -
diril mәsi üçün 0,08 hektar torpaq sa -
hәsi ayrılsa da, tikintiyә icazә prose-
duru başa çatdırılmayıb vә tikintiyә
ica zә verilmәyib. Bununla yanaşı,
 “Kom fort Plaza” MMC-nin әmәk -
daş ları tәrәfindәn Dövlәt Şә hә -
 rsalma vә Arxitektura Komitәsinin
mü tәxәssislәrinә yerindә tәqdim
olun muş әrazi planlaşdırma sә nәd lә -
ri nin Azәrbaycanın müvafiq şә h әr -
sal ma qanunvericiliyinә zidd tәrtib
olun duğu müәyyәnlәşdirilib. 

Belә ki, әrazidә yerlәşdirilmәsi
nәzәrdә tutulan 16 mәrtәbәli yaşayış
binası miqyasına görә mövcud 5
mәrtәbәli yaşayış binalarına uyğun
deyil, habelә binada mәnzillәrin
sayına uyğun avtomobillәrin park-
lanma yerlәrinin, әrazidә uşaq
oyunları, yaşlıların istirahәti üçün

meydançaların, tәsәrrüfat mәqsәdli
sahәlәrin nәzәrdә tutulması ilә bağlı
vә digәr tәlәblәrә riayәt olunmayıb. 

Dövlәt Şәhәrsalma vә Ar xi tek -
tura Komitәsi tәrәfindәn Nәsimi ra -
yo nu, 3231-ci mәhәllә, Hüseyn Se -
yid zadә küçәsindә yerlәşәn 2 nöm -
rәli binanın qarşısında çoxmәnzilli
ya şayış binasının tikintisinә icazә
ve rilmәsindәn imtina edilmәsi ilә
bağ lı Bakı şәhәr İcra Hakimiyyәtinә
ic rası mәcburi olan “Göstәriş” gön -
dә rilib. Eyni zamanda, hәmin ün-
vanda tikinti mәqsәdlәri üçün apa rı -
lan hazırlıq işlәrinin da yan dırıl ma sı -
nı tәmin etmәk mәqsәdilә mәsәlә ilә
bağlı mәlumat Bakı şәhәr İcra Ha ki -
miyyәti ilә yanaşı Fövqәladә Hallar
Na zirliyinin Tikintidә Tәh lü kә siz li -
yә Nәzarәt Dövlәt Agentliyinә dә
göndәrilib.

Bakıda icaz"siz tikil"n binanın tikintisi dayandırılıb

190 az"rbaycanlı Alanyada villa alıb
QİYMéTLéR
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Hәrraca çıxarılan әmlakların ümumi sayı 94 olub.
Onlardan 5-i sәhmdar cәmiyyәti, 11-i nәqliyyat vasitәsi,
qalanları isә istifadәsiz qalan qeyri-yaşayış sahәlәri vә
kiçik müәssisәlәr olub. Satışa çıxarılan әmlaklardan 87-si
paytaxtın payına düşüb. Hәrracda maşınların satışında
ciddi rәqabәt müşahidә edilib. Onlardan birinә 5,
digәrlәrinә 2 sifariş verilib. Sifarişlәrin tәxminәn yarısı
elektron qaydada qeydiyyata alınıb. 

Hәrrac başlamazdan öncә Hәrrac Komissiyasının
rәhbәri iştirakçıları qaydalarla tanış edib. Bildirib ki,

әmlakın ilkin satış qiymәti elan edildikdәn sonra
iştirakçılar bilet nömrәsini qaldıraraq qiymәtә öz
münasibәtlәrini bildirmәlidirlәr. Rәqabәtli formada keçәn
hәrracda qiymәt artımı әmlakın ilkin satış dәyәrinin 1%-
dәn az olmamalıdır. Ən yüksәk qiymәt tәklif edәn şәxs
hәrracın qalibi seçilir. 

Belәliklә, ilk olaraq Abşerondakı “Xırdalan
Nәqliyyat ASC” hәrraca çıxarılıb. Nizamnamә kapitalı
59 230 manat olan şirkәtin sәhmlәrinin 30,7%-lik hissәsi
satışa çıxarııb. Əmlakın ilkin satış qiymәti 8904 manat

Maşınlar 2,5 d"f" baha satıldı 
HéRRACDAN REPORTAJ

Kiçik sahibkarlığın v" biznesin inkişafına münbit ş"rait
yaradan "mlak h"rracları davam edir. Növb"ti h"rrac iyulun
10-da émlak M"s"l"l"ri Dövl"r Komit"sinin İnformasiya
Texnologiyaları v" M"lumat İdar"etm" M"rk"zind" baş tutub.
Bu d"f"ki h"rrac h"m d" elektron qaydada qeydiyyatdan keç"n
v" onlayn iştirakçıların çoxluğu il" yadda qalıb.  
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elan edilib. Lakin onlayn qaydada hәrraca qoşulan
sifarişçi qiymәtә münasibәt bildirmәdiyindәn hәrrac baş
tutmayıb. 

Hәrrac qeyri-yaşayış sahәlәrinin satışı ilә davam et-
dirilib. Əvvәlcә Binәqәdi rayonu, 8-ci mikrorayondakı 9
mәrtәbәli binanın zirzәmisinin bir hissәsi hәrraca
çıxarılıb. Əmlakın ilkin satış qiymәti 18 750 manat elan
edilib. Yalnız bir iştirakçı – 8 saylı biletin sahibi bu
qiymәtә almağa razı olduğunu bildirib. Başqa iddiaçı
olmadığından hәmin şәxs hәrracın qalibi elan edilib. 

Bundan sonra Nәrimanov rayonu Azadlıq prospekti
148A-da yerlәşәn 5 mәrtәbәli binanın yarımzirzәmisinin
bir hissәsi   hәrraca çıxarılıb. İlkin satış qiymәti 17 500
manat olan qeyri-yaşayış sahәsini bu qiymәtә almağa  1
nәfәr razı olub.  Digәr iddiaçı olmadığı üçün  9 saylı
biletin sahibi qalib olub. Belәliklә, paytaxtda daha 2
qeyri-yaşayış sahәsi özәllәşdirilib. 

Hәrracda sahibini tapan digәr әmlaklar maşınlar olub.
İlk satışa çıxarılan 1992-ci ildә istehsal edilәn “Opel
Omeqa”nın qiymәti 750 manat elan edilib. Bu avtomobil
uğrunda yarış  10 vә 11 saylı biletlәrin sahiblәri arasında
gedib. 11 saylı iştirakçı 750 manata razılığını bildirsә dә,
10 saylı iştirakçı qiymәti 770 manata qaldırıb. Onların
tәkliflәri bir-birini izlәyәrәk әvvәlcә müvafiq olaraq 900-
950 manata, sonra 1200-1450 manata qәdәr qalxıb.
Lakin bu qiymәtlәr dә rәqabәtә son qoymayıb. 10 saylı
biletin sahibi maşına 1850 manat vermәyi tәklif edib. 11
saylı iştirakçı isә 1900 manat tәklif edib. Bundan sonra
digәr tәklif sәslәnmәyib. Belәliklә, “Opel Omeqa”nı 11
saylı biletin sahibi ilkin satış qiymәtindәn 2,5 dәfә baha
qiymәtlә özәllәşdirib. 

Satışa çıxarılan ikinci maşın da rәqabәtli satılıb. Bu -
ra da 3 iddiaçı mübarizә aparıb. 2003-cü il istehsalı olan
«Qaz 3110-101» markalı maşının  ilkin satış qiymәti  1300
manat elan edilib. İlkin olaraq 12 saylı biletin sahibi bu
qiymәtә razılığını bildirib. Ardınca 5 saylı iştirakçı 1350
manat, 1450 manat,1550 manat tәklif edib. Birinci iş -
tirakçı da öz tәkliflәrini sәslәndirib – 1400 manat, 1500
manat, 1600 manat, 1800 manat, 2000 manat. Bu anda rә -
qabәtә qoşulan 13 saylı iştirakçı «Qaz 3110-101»-i almaq
üçün 2100 manat tәklif edib. Bundan sonra rәqabәt 12 vә
13 saylı biletlәrin sahiblәri arasında davam edib. 12 saylı
iştirakçı 2200 manat, 13 saylı iştirakçı isә 2300 ma nat
tәklif edib. Hәr dәfә qiymәti 100 manat artıran iş ti ra kçılar
3000 manata çatdırıblar. O anda 13 saylı iş ti rak çı 3100
manat tәklifini sәslәndirib. 12 saylı iştirakçı isә 3200 man-
at deyib vә bu, hәrracda sәsәlәnәn son tәklif olub.
Belәliklә, bu rәqabәtdәn 12 saylı iştirakçı qalib çıxıb. “Qaz
3110-101” dә  ilkin satış qiymәtindәn 2,5 dәfә baha satılıb.   

“Kamaz 55111” markalı yük avtomobili dә hәr rac -
da rәqabәtlә satılıb. 1989-cu ild istehsal edilәn maşının

ilkin satış qiymәti 2600 manat elan edilmişdi. İlk olaraq
15 saylı biletin sahibi buna razılıq bildirib. 4 saylı iş ti rak -
çı isә 2630 manat tәklif edib. Ardınca tәkliflәr bir-birini
әvәz lәyib – 2700 manat – 2750 manat, 2800 manat -
2850 manat, 2900 manat -2950 manat. Nәhayәt, 15 saylı
iş tirakçı 3000 manat tәklif edib. Digәr iştirakçı isә 3050
manat, 3150 manat, 3250 manat, 3500 manat tәklif edib.
Son da 15 saylı biletin sahibi 3550 manat tәklifini sәs lәn -
di rib. Bundan sonra başqa tәklif gәlmәyib vә tәklifn sa hi -
bi bu qiymәtlә qalib elan edilib.  

Hәrraca çıxarılan  “Chevrolet Epica” (2007) mar ka -
lı isә maşınlardan biri 6660 manata,  ikincisi 6840 mana-
ta, sonuncu isә 7020 manata satılıb. 

Hәrracda iştirak edәnlәr onun keçirilmәsindәn razı
qal dıqlarını bildiriblәr. Binәqәdidәki qeyri-yaşayış sa hә -
si ni özәllәşdirәn  Elnur Süleymanlı bildirib ki, hәrraca
hәd dәn artıq şәffaf şәildә keçirilib: “Prosedurlara uyğun
olaraq hәr kәsә öz hüquqları izah olunub. Suallar doğru
ca vablandırılıb. Bu mәlumatlar da hәrracda öz tәsdiqini
tap dı. Alıcılar öz büdcәlәrinә uyğun olaraq әmlakları al -
dı lar. Hәr kәsә xeyirli olsun”. 

E.Süleymanlı әmlakın qiymәtinin dә bazara uyğun
ol duğunu deyib. Özәllәşdirdiyi obyekti necә istifadә edә -
cәyinә gәlincә, iş adamı bu barәdә konkret fikir söy lә mә -
yә çәtinlik çәkib. Bildirib ki, bu barәdә obyekt tәmir edil -
dik dәn sonra qәrar verәcәk.    

Qeyd edәk ki, iyulun 10-da paytaxtla yanaşı, Sum -
qayıt, Mingәçevir, Siyәzәn, İsmayıllı vә Gәdәbәydә dә
әmlak hәrracları baş tutub. Burada qeyri-yaşayış sahәlәri,
folklor klubu, mağaza vә sәnәtkarlıq klubu özәllәşdirilib.
Mәsәlәn, sifarişçi ümumi faydalı sahәsi  26.7 kv.m  olan
Sumqayıt şәhәrindә yerlәşәn qeyri-yaşayış sahәsi üçün 6
min manat ödәmәklә әmlakın sahibinә çevrildi. Xidmәt
sahәlәrindә fayda verә bilәcәk digәr qeyri-yaşayış
sahәlәri Gәdәbәy, Mingәçevir, Sumqayıt şәhәrlәrindә
yerlәşir. 450 manat ödәmәklә sifarişçini әmlak sahibinә
çevirәn Siyәzәn şәhәrindә yerlәşәn 43 saylı mağazanın
ümumi faydalı sahәsi 20.1 kv.m-dir.

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

Onu da deyәk ki, növbәti özәllәşdirmә hәrracı 17
iyulda keçirilәcәk. Hәrraca ayrı-ayrı iqtisadi sahәlәrә aid
157 dövlәt obyekti çıxarılıb. Özәllәşdirilmәsi nәzәrdә tu-
tulan dövlәt әmlaklarından 19-u sәhmdar cәmiyyәti, 54-ü
kiçik dövlәt müәssisә vә obyekti, 70-i qeyri-yaşayış
sahәlәridir. 
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Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Ko -
mi tәsi (ƏMDK) Azәrbaycandakı qa-
nunsuz yaradılan süni balıq göl lә ri -
nin tәhlilini aparıb. Komitәnin mә lu -
matına görә, araşdırmalar zamanı
res publika üzrә ümumilikdә 529 ba -
lıq gölü aşkar edilib vә onların si ya -
hı sı tutulub.

Komitә bildirir ki, Torpaq Mә -
cәl lәsinә görә, kәnd tәsәrrüfatı yer lә -
ri xüsusi olaraq qorunur vә bu tor -
paq ların qeyri-kәnd tәsәrrüfatı mәq -
sә dilә digәr kateqoriyalara ke çi ril mә -
si nә müstәsna hallarda, mә cәl lә dә vә
digәr qanunvericilik aktlarında mü -
әyyәn edilmiş qaydada yol verilir.

Lakin torpaqlardan istifadәyә
nә zarәt üçün aparılan monitorinqlәr
vә araşdırmalarda mәlum olub ki,
kәnd tәsәrrüfatı torpaqlarında qa-
nunvericiliyin tәlәblәrini pozmaqla
balıqçılıq tәsәrrüfatı mәqsәdilә süni
sututarlar (gölmәçәlәr) yaradılır.

Hәmin gölmәçәlәrin әk sәriy yә -
tin dәn uzun illәrdir ki, balıq ye tiş di -
ril mәsi vә ovlanması üçün istifadә
edi lir. Nәticәdә hәmin gölmәçәlәrin
әra zilәrinә aid torpaq sahәlәrinin
mün bit qatı bilavasitә korlanmaqla
ya naşı, әtraf әrazilәrdә qrunt suyu-
nun sәviyyәsinin qalxması nә ti cә sin -
dә yüzlәrlә hektar kәnd tәsәrrüfatı
tә yi natlı torpaq sahәlәri şorlaşmaya
mәruz qalır. 

Monitorinqlәr nәticәsindә möv -

cud torpaq qanunvericiliyi po zul -
maq la yaradılmış 147 süni göl lәğv
edi lib. Nәticәdә 100 hektarlarla tor-
paq sahәsi әvvәlki vәziyyәtinә qay -
ta rılıb.

Hazırda 382 tәbii vә süni göl
fә aliyyәt göstәrir. Bu göllәrin әk sә -
riy yәti kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı tor-
paq sahәlәrindә, o cümlәdәn dövlәt
fon du qış otlaq sahәlәrindә ya ra dı lıb.

Bunlardan 33-ü tәbii, 349-u isә
sü ni balıq göllәridir. Süni balıq göl -
lәrindәn 14-ü meşә fondu tor paq -
larında, 37-si su fondunda, 298-i isә
kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlarda
yaradılıb. Tәyinatına uyğun olma yan
torpaq sahәlәrindә mövcud olan 188
hal barәdә inzibati protokol tәr tib
edilәrәk 85 000 manat cәrimә ya zı lıb.

25 balıq gölünün fәaliyyәtindә

tor paq sahәsinin özbaşına zәbt olun -
ma sı halları olduğundan tәrtib olun -
muş sәnәdlәr tәdbir görülmәsi üçün
hü quq mühafizә orqanlarına gön dә -
ri lib. Hazırda 45 gölün fәaliyyәtinin
araşdırmaları davam etdirilir.

Monitorinqlәr zamanı balıq göl -
lәrinin әsasәn dövlәt ehtiyat fondu,
qış otlaqları, bәlәdiyyәnin örüş tor -
paqlarında vә vәtәndaşların pay tor -
paqlarında  yaradıldığı mәlum olub.

Araşdırmada o da mәlum olub
ki, süni göllәr әn çox Neftçala, Sal -
yan, Bilәsuvar, Sabirabad ra yon la -
rın da yaradılıb.

Balıq gölü yaradılması üçün
torpaq ayrılması barәdә müraciәtlәr
Komitәyә daxil olduqda yalnız tә yi -
na tı üzrә nәzәrdә tutulmuş torpaq la -
ra rәy verilir.

Azәrbaycanda 44 rayon üzrә
1500-ә yaxın hüquqi vә fiziki şәxs
tәrәfindәn kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı
torpaqların sәmәrәsiz vә ya ümu -
miy yәtlә istifadәsiz qalması faktları
aşkarlanıb. Bunu Əmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin (ƏMDK) sәdr
müavini Rafiq Cәlilov Milli Mәc li -
sin Aqrar siyasәt komitәsinin ic la -
sın da deyib. 

R.Cәlilov bildirib ki, aparılan

tәdbirlәr nәticәsindә 255 min hek-
tara yaxın istifadәsiz qalmış kәnd
tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlar geri
qaytarılaraq tәkrar istifadәyә verilib.

Onun sözlәrinә görә, mo nito -
rinqlәr nәticәsindә qanunsuz hasar-
lama vә zәbt olunma halları daha
çox Abşeron, Beylәqan, Bәrdә,
Göy göl, Sabirabad, Salyan, Goran -
boy, Xaçmaz rayonlarında aş kar -
lanıb, Neftçala, Samux, Hacıqabul,

Şa maxı, Xızı vә Ağstafa ra yon la rın -
da isә daha çox istifadәsiz torpaqlar
müәyyәnlәşdirilib.

R.Cәlilov vurğulayıb ki, mül -
kiy yәt növündәn vә tәyinatından
asılı olmayaraq bütün torpaqların
uçotu komitә tәrәfindәn aparılır. O
qeyd edib ki, komitә bu işlәri yeni
texniki vasitәlәrlә hәyata keçirir:
“Bütün ölkәnin әrazisi mühәndislәr
tәrәfindәn dәqiq ölçülür".

255 min hektar istifad"siz torpaq geri qaytarılıb

Az"rbaycanda qanunsuz balıq göll"rinin l"ğvin" başlanıb
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Yeni tikilil"rin v" girov evl"rin satışı qaydası d"yişib
Azәrbaycanda yeni tikilәn bi-

nalarda mәnzillәrin tikinti şirkәtlәri
tәrәfindәn satılması, alqı-satqı pros-
esi vә bu zaman vergi tutulması qay -
da sında dәyişiklik var. Bu “Azәr -
bay can   Respublikasında  notariat
hә rә kәtlәrinin aparılması  qaydaları
haq qında Tәlimat”da  dәyişikliklәr
edil mәsi barәdә Nazirlәr Ka bi ne ti -
nin qәrarında nәzәrdә tutulur.

Qaydalara әlavә edilәn yeniliyә
әsasәn Vergi Mәcәllәsinin 221.5-ci
mad dәsinә uyğun olaraq, sa dә lәş di ril -
miş vergi hesablanmış tikinti sa hә -
lәrinin hәmin bina tikintisi fә aliy yә ti ilә
mәşğul olan şәxs tәrәfindәn tәqdim
edildiyi halda, bu hesab la ma nı tәsdiq
edәn mәlumat Vergilәr Na zirliyinin
Avtomatlaşdırılmış Ver gi İnformasiya
Sistemi vasitәsilә notariusun verdiyi
sorğu әsasında әldә edilir.

Bundan başqa, notarius rәs mi -

lәş dirilmәsi zamanı tәrәflәrdәn bәzi
ara yışların istәnilmәsinә dә son qo -
yu lacaq. Belә ki, yeniliyә görә, әgәr
no tarius adamın evli-olub ol ma dığını
“Vәtәndaşlıq Vәziyyәti Akt la rı”
avtomatlaşdırılmış informasiya sis -
temi ilә müәyyәn edә bilirsә, ondan
bu barәdә araış tәlәb edil mә yә cәk. 

Digәr yeniliyә әsasәn notariat
hә rә kәtlәri zamanı notarius nü ma -
yәn dәnin sәlahiyyәtini tәsdiq edәn
eti barnamә barәdә mәlumatı “Elek -
tron notariat” informasiya sistemi
va sitәsilә әldә edildiyi halda hәmin
etibarnamәnin nümayәndәdәn tәlәb
edilmәsi tәlәb olunmayacaq.

Nazirlәr Kabinetinin sözüge -
dәn qәrarı ilә girov evlәrin satışı
pro seduru da dәyişib. Qәrara әsasәn,
da şınmaz әmlak üzәrindә sәrәncam
ve rilmәsi ilә bağlı notariat qay da sın -
da tәsdiq edilәn müqavilәlәr üzrә tә -

rәf lәrdәn birinin digәrinә ödә mә si -
nin hansı halda notariusun bankda
aç dığı depozit hesabı vasitәsi ilә hә -
ya ta keçirilәcәk. 

Daşınmaz әmlak üzәrindә sә -
rәn cam verilmәsi ilә bağlı notariat
qaydasında tәsdiq edilәn mü qa vi lә -
lәr üzrә 5 min 500 manatdan artıq
vә saitin tәrәflәrdәn birinin digәrinә
ödә mәsi notariusun bankda açdığı
de pozit hesabı vasitәsi ilә hәyata ke -
çi rilmәlidir.

İpoteka predmetinin satışına
da ir dә prosedur müәyyәnlәşib. İpo -
teka saxlayanın razılığı ilә, o cüm lә -
dә n ipoteka saxlayanla ipoteka qo -
yanın notariat qaydasında tәsdiq
edil miş razılaşması üzrә ipoteka
pred meti satılarkәn, әldә olunan vә -
sa it notariusun depozit hesabı va si tә -
si lә qanunvericiliyә uyğun olaraq
bö lüş dürülәcәk.

Az"rbaycanda ipoteka
kreditl"rini "n çox
kiml"r götürür?
RéQéMLéR

Azәrbaycan İpoteka vә Kredit zәmanәt fon-
dunun statistikasına görә ipoteka kreditinin borcalan-
lar üzrә tәhlili aşağıdakı kimidir.

İpoteka kreditinin verilmәsindә borcalanların
aylıq gәlirlәrinә görә pay bölgüsündә gәlirlәri 1101
AZN-dәn çox olanlar 48.5% tәşkil edir, gәlirlәri 500
AZN-dәn az olan 3.4% tәşkil edir. 

İş yeri üzrә bölgüyә nәzәr yetirsәk, 51.6% özәl
sektor, 48.4% isә özәl sektordur.

Ailә vәziyyәtinә baxdıqda isә subay kişilәr daha
çoxluq tәşkil edir.

18-29 yaş arası şәxslәr ipoteka kreditinin gö tü -
rül mәsinә daha çox meyillidir.

Güzәştli ipoteka kreditinin verilmәsindә
idmançılar çoxluq tәşkil etsә dә, müәllimlәrin payı
azdır.

Ən çox ipoteka götürәn şәxslәr  bank vә sığorta
sahәsindә çalışan şәxslәr, energetiklәr vә hәrbi
qulluqçulardır.

Daşınmaz "mlakın 
sığortası üzr" 
yığımlar xeyli arta bil"r

Azәrbaycan daşınmaz әmlakın sığortası üzrә
yığımları әhәmiyyәtli dәrәcәdә artıra bilәr. 

Bunu Milli Mәclisin İqtisadi siyasәt, sәnaye vә
sahibkarlıq komitәsinin sәdri Ziyad Sәmәdzadә
"Azәrbaycanda sığorta: Yeni perspektivlәr" mövzusun-
da konfransda deyib.

Z.Sәmәdzadә qeyd edib: "Bizim hesab lama -
larımıza görә, qeydiyyat sisteminin modernlәşdirilmәsi
daşınmaz әmlakın sığortası üzrә yığımları 200-300 mi-
lyon manat artıracaq. Azәrbaycanla qonşu ölkәlәrdә
daşınmaz әmlakın sığortasından yığımların payı ümu-
mi yığımların 20 faizini tәşkil edir. Onlar buna qey-
diyyat vә nәzarәt sistemini modernlәşdirmәklә nail ol-
ublar. Biz dә bu nәticәni әldә edә bilәrik".

Hazırda Azәrbaycanda daşınmaz әmlakın könüllü
vә icbari sığortası mövcuddur. Mayın sonuna daşınmaz
әmlakın könüllü sığortası üzrә yığımlar 27,79 milyon
manat (ümumi yığımların 7,9 faizi), icbari sığortası
üzrә yığımlar isә 12,17 milyon manat (3,5 faiz) tәşkil
edib.

Azәrbaycanda 21 sığorta şirkәti fәaliyyәt göstәrir.
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İstanbuldakı әn ucuz evlәri müәyyәn etmәk üçün
böl gәlәrin daşınmaz әmlak indeksi araşdırılıb.  2018-ci
ilin aprel ayının nәticәlәrinә әsasәn, hәm ilkin әmlak ba -
za rında, hәm dә tәkrar bazarda evlәrin kvadrat metrinin 3
min TL-dәn aşağı satıldığı bölgәlәri sıralayıblar.
Belәliklә, İstanbulda  әn ucuz evlәr bu bölgәlәrdәdir: 

8. SİLİVRİ
Silivri İstanbuldan bir qәdәr uzaqdır. Mәrmәrә

dәnizinin sahillәrindә, İş mәrkәzinin 67 kilometr
qәrbindә yerlәşәn bölgә, hәm yaşayış, hәm dә  sәrmayә
qoymaq mәqsәdilә mülk almaq istәyәnlәri cәlb edir.
Əmlak indeksinә görә, 2018-ci ilin aprel ayında bu
bölgәdә evlәrin kvadrat metri 2 407 TL, son 12 ayda orta
qiymәt isә 2  268 TL-dir.

7. AVCILAR
Avcılar, Kiçikçәkmәcә Gölü vә Kiçikçәkmәcә

bölgәsi şәrqdә Esenyurt vә Beylikdüzü regionları,
şimalda Başakşehir bölgәsi ve cәnubda Mәrmәrә dәnizi
ilә hәmsәrhәddir. İstanbuldan 28 km mәsafәdә olan
layihә TEM şossesi vә E-5 (D-100) Karayolu region
arasında yerlәşir. 

Əmlak indeksinә görә, bölgәdә evlәrin satış
qiymәtlәri 1 kvadratmetr üçün 2 566 TL olub. Son 12 ay-
da bu әrazidә orta qiymәt 2 453 TL tәşkil edib.

6. ARNAVUTKÖY
İstanbulun 39 bölgәsindәn biri olan Arnavutköy

әrazisinin böyüklüyünә  görә dördüncü yerdәdir vә ucuz
evlәr tapa bilәcәyiniz әrazilәrdәn biridir. Əmlak indeksinә
görә, apreldә burada evlәrin kvadrat metri 2 569 TLyә
çatıb. Son 12 aylıq ortalama qiymәt 2 222 TL-dir. 

5. ÇATALCA
Çatalca coğrafi olaraq İstanbulun әn böyük bölgәsi

olmasına baxmayaraq, әhalisinin sayına görә Adalar vә
Şilәdәn sonra әn kiçik regiondur. Çatalcanın 39
mәhәllәsi var vә әhalsi  69 500 nәfәrdir. Əmlak
indeksinә görә, burada ilkin vә tәkrar bazarda evlәrin

kvadrat metri 2 581 TL, son 12 aylıq orta qiymәt isә 2
385 TL olub.

4. QAZIOSMANPAŞA
İstanbulun sonradan mәskunlaşan bölgәlәrindәn

olan Qaziosmanpaşa 1950-ci illәrdәn sonra inkişaf edib.
Son dövrdә burada İstanbulda ev axtaranlara müxtәlif
fürsәtlәr tәqdim edilir. Region şәhәrlәşmә layihәlәri dә
diqqәt çәkir. Əmlak indeksinә görә, apreldә burada birin-
ci әl vә tәkrar bazarda evlәrin kvadrat metrinin
qiymәtlәri 2 588 TL, son 12 ayda ortalama qiymәt isә 3
284 TL olub.

3. ESENLER
2016-ci ildә açıqlanan statistikaya görә, Esenlerin

cәmi әhalisi 457 min nәfәrdir. İstanbulda ucuz evlәr
istәmәk üçün әn açıq cavablardan biri Esenler kimi
adlandırılacaq.  Əmlak indeksinә görә, 2018-ci ilin aprel
ayında burada evlәrin kvadrat metri 2 742 TL, 12 aylıq
ortalama qiymәt 2 666 TL tәşkil edib. 

2. ESENYURT
Son 4 ildә dә burada yaşayanların sayı kәskin artıb.

İstanbulda ucuz mәnzillәr axtarırsınızsa, bu bölgәni
qiymәtlәndirә bilәrsiniz. Əmlak indeksinә görә, apreldә
Esenyurtda ilkin vә tәkrar әmlak bazarında  evlәrin
kvadrat metri  2 748 TL-yә satılıb. 12 aylıq orta qiymәt 2
620 TL olub.

1. GÜNGÖRéN
Güngörәn İstanbulun Avropa tәrәfindә yerlәşir.

Cәnubda Bakırköy vә Bahçelievler, qәrbdә Bağçılar,
şimalda Esenler vә Bayrampaşa, şәrqdә isә Eyüp ilә
qonşu olan region cәmi 11 mәhәllәdәn ibarәtdir.
İstanbulda  ucuz ev axtarırsınızsa, Güngörәnin
reklamlarına baxmaq kifayәtdir. Burada bir-birindәn
gözәl mәnzillәr tapa bilәrsiniz.

Əmlak indeksinә görә, ötәn ay burada evlәrin
kvadrat metrinin satış qiymәti  2 836 TL tәşkil edib. 12
aylıq ortalama dәyişmә isә 2 880 TL olub. 

İstanbulda "n ucuz evl"r  hansı bölg"l"rd"dir? 
SİYAHI - QİYMéTLéR

Türkiy"nin v" dünyanın "n böyük ş"h"rl"rind"n biri olan İstanbul bu gün 17
milyon n"f"r" ev sahibliyi edir. Eyni zamanda İstanbul Türkiy"nin "sas "mlak
m"rk"zi d" sayılır. Son m"lumatlara gör", Türkiy"d" alınan h"r 3 evd"n biri
İstanbulun payına düşür. B"s İstanbulda "n ucuz evl"r haradadır? 



ЭРАНДПАРК ПЛАЗА
«Grand Park Plaza» пайтахтымызын Нясими районунда,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ишляринин кейфиййятиня Е.Т.И тяряфиндян нязарят олунур.

СИЗЯ ВЯ АИЛЯНИЗЯ ХОШБЯХТЛИК АРЗУЛАЙЫРЫГ!
«Азинко Щолдинг» коллективи
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Xaricd" "mlak axtaranlar "vv"lc" h"min ş"h"rl"rd" son bir
ild" qiym"tl"rin nec" d"yişm"si il" maraqlansalar yaxşı olar.
Bir q"d"r "vv"l m"şhur «Knight Frank» konsaltinq şirk"ti
dünyanın "n m"şhur 150 ş"h"rind" "mlak qiym"tl"rinin son
bir ild" nec" d"yişdiyini analiz edib. émlak axtaranlar bu
araşdırmada v"ziyy"tin nec" d"yişdiyini izl"y" bil"rl"r.

Dünyanın 150 ş"h"rind" 
qiym"tl"r nec" d"yişib
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Beynәlxalq konsaltinq şirkәti olan «Knight
Frank»ın analitiklәri dünyanın әmlak bazarı ilә bağlı
növbәti hesabatı – «Global Residential Cities Index»i
açıqlayıblar. Şirkәtin mütәxәssislәri son bir ildә dünyanın
150 şәhәrindә әmlak qiymәtlәrinin necә dәyişdiyini ana -
liz ediblәr. Araşdırma bәzi maraqlı nәticәlәri ortaya
çıxarıb. 

HéR 4 ŞéHéRDéN 3-Dé QİYMéTLéR ARTIB
Araşdırmalar göstәrib ki, dünya ölkәlәrindә әmlakın

bahalaşması prosesi davam edir. Siyahıdakı 150 şәhәrdәn
115-indә qiymәtlәr artıb, 34-dә azalıb. Yalnız bir şәhәrdә
– Afinada qiymәtlәr ötәnilki hәddә qalıb. Ən böyük
artım Hindistanın Surat şәhәrindә baş verib. Sonrakı
yerlәri Türkiyәnin İzmir şәhәri (әmlak 16,5% bahalaşıb),
Honqkonq (15,5%), Kanadanın Vankuver şәhәri (15,4%),
Berlin şәhәri (14,9%), Hollandiyanın Rotterdam  şәhәri
(14,8%), Macarıstanın paytaxtı Budapeşt (14,4%) vә
Avstraliyanın Hobart şәhәri (14,1%) tutur. 

Araşdırma göstәrib ki, vaxtilә dünyanın әn mәşhur
әmlak bazarları sayılan әrәb әmirliklәri böhrandan çıxa
bilmәyib. Son bir ildә әn böyük ucuzlaşma Abu-Dabidә
müşahidә olunub – 7,2%. İtaliyanın Turin vә Geniya
şәhәrlәrindә qiymәtlәr müvafiq olaraq 7,1% vә 6,6%
azalıb. 

Moskvada qiymәtlәr son bir ildә 6,1%, Rio-de-
Janeyroda 4,9%, Dubayda isә 4,8% azalıb. Oslo vә
Dehlidә dә qiymәtlәr 4,9%-4,8% azalıb. 

İQTİSAD ARTIMA BAXMAYARAQ éMLAKIN
BAHALAŞMA SÜRéTİ ZéİFLéYİR

Hesabat göstәrib ki, son bir ildә (2017-ci ilin 1-ci
rübündәn 2018-ci ilin birinci rübünә qәdәr) dünyanın
150 ölkәsindә әmlakın qiymәtlәri orta hesabla cәmi 4%
artıb. Bu son bir neçә ildә әn aşağı göstәricidir. Müqayisә
üçün bildirәk ki, bir il әvvәl qiymәt artımı 6,4% idi. Ən
maralısı odur ki, әmlakın qiymәt artımının azalması iqti-
sadi yüksәliş getdiyi bir vaxtda baş verir. Mәsәlә
bundadır ki, BVF-nin proqnozlarına görә, 2018-ci ildә
dünya iqtisadiyyatında artım 3,9% olmalıdır. Belә vә ziy -
yәtin, (yәni әmlakın daha yavaş bahalaşmasının) sәbәbi
dünya ölkәlәrindә siyasәtçilәrin әmlak bazarı ilә bağlı
ehtiyatla davranmasıdır. Müxtәlif sәbәblәrdәn әmlaka
nәzarәti artıran hökumәtlәr yaşayış evlәrinin alınmasına
olan mәhdudiyyәtlәri artırırlar, elәcә dә inflyasiyanı qo-
rumaq üçün tәdbirlәr görürlәr. 

QİYMéT SIÇRAYIŞLARI BAZARDAN ÇIXIR 
Bir il әvvәl bu siyahıdakı 150 şәhәrdәn 12-sindә

qiymәt artımı 20%-dәn artıq idi. İndi belә artım yalnız
bir şәhәrdә baş verib – Hindistanın Surat şәhәri. Burada

2018-ci ilin birinci rübündә әmlakın qiymәti 22,3%
yüksәlib. Digәr şәhәrlәrdә qiymәt artımı daha tәmkinli
olub. 

AVROPA éMLAKI QİYMéTLéRİNİN ARTIMINA
GÖRé LİDERé ÇEVRİLİR 

Adәtәn qiymәt artımı ilә bağlı reytinqlәrdә ilk yer -
lәri asiya, kanada vә amerikan şәhәrlәri tuturdu. Avro -
panın böyük şәhәrlәri isә qiymәtlәrin sabit olduğu vә
demәk olar ki, artmadığı әrazilәr sayılırdı. Amma indi
vәziyyәt dәyişib. Son siyahıda әn «isti» şәhәrlәrin
sırasında Berlin, Budapeşt, Amsterdam, Porto, Lion vә
Bolqarıstanın paytaxtı Sofiya şәhәri dә daxil olublar.
İspan şәhәrlәrindәki qiymәt artımı da. Doğrudur, İs pa ni -
yanın iqtisadi böhrandan tәdricәn çıxması mәlumdur.
Amma әmlakın bu sürәtlә bahalaşacağını heç kim
gözlәmirdi. 

Ən çox qiymәt artımı olan şәhәrlәr

Şәhәr
Qiymәt artımı, I rüb
2017 – I rüb 2018

1 Surat, Hindistan +22,3%

2 İzmir, Türkiyә +16,5%

3 Honkonq +15,6%

4 Vankuver, Kanada +15,4%

5 Berlin, Almaniya +14,9%

6 Rotterdam, Hollandiya +14,8%

7 Budapeşt, Macarıstan +14,4%

8 Hobart, Avstraliya +14,1%

9 Əhmәdabad, Hindistan +13,0%

10 Sietl, ABŞ, +12,9%

Ən çox qiymәt enmәsi olan şәhәrlәr

Şәhәr
Qiymәt artımı, I rüb
2017 – I rüb 2018

1 Abu Dabi -7,2%

2 Turin, İtaliya -7,1%

3 Genuya, İtaliya -6,6%

4 Darvin, Avstraliya -6,5%

5 Moskva, Rusiya -6,1%

6 Rio-de-Janeyro, Braziliya -4,9%

7 Oslo, Norveç -4,9%

8 Dehli, Hindistan -4,8%

9 Dubay, BƏƏ -4,8%

10 Çennai, Hindistan -4,5%



Bizim f"rdi evimiz var, ancaq heç bir s"n"di yox-
dur. élimizd" olan ancaq 1999-cu il" aid köhn"
sovxoz r"hb"rliyinin imzası il" torpağa veril"n
icaz" kağızıdır. Orada biz" ev tikm"k üçün 10
sot torpaq ayrılıb. İndi h"min torpaqda evimiz
var. Biz h"min ev" çıxarışı nec" ala bil"rik? 

Dövlәt reyestrindәn çıxarışın alınması üçün hәm
evә, hәm dә evin yerlәşdiyi torpaq sahәsinә dair
qanunla müәyyәn edilmiş sәnәdlәr olmalıdır.
Ev 1 yanvar 2013-cü il tarixinәdәk inşa edi lib dir -
sә, yerli icra hakimiyyәti orqanı ilә razılaşdırılmış
la yihә vә ya yaşayış evinin istismara qәbul aktı
olmalıdır.
Ev 1 yanvar 2013-cü il tarixindәn sonra inşa edi -
lib dirsә, tikinti layihәsinin memarlıq-plan laş dır -
ma bölmәsi, sifarişçi tәrәfindәn tikinti başa çat -
dıq dan sonra yerli icra hakimiyyәti orqanına si fa -
riş li poçt göndәrişi ilә vә ya bilavasitә mәlumat
ve rilmәsini tәsdiq edәn sәnәd olmalıdır.
Tor paq sahәsi sovxoz tәrәfindәn ayrıldığı üçün

sovxoz rәhbәrinin әmri olmalıdır. Bu sәnәd
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 13 yan-
var 2015-ci il tarixli 439 nömrәli Fәrmanı ilә
tәsdiq edilmiş “Daşınmaz әmlakın dövlәt reyestri
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
qüvvәyә minәnәdәk әldә edilmiş vә yaranmış
daşınmaz әmlak obyektlәri üzәrindә hüquqların
әldә edilmәsini tәsdiq edәn sәnәdlәrin
Siyahısı”nın 2.5-ci bәndindә öz әksini tapmışdır.
Daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqların qeydiyyata
alınması üçün әsas olan sәnәdlәr sırasında
“torpağa icazә kağızı” deyә bir sәnәd yoxdur, bu
baxımdan vәtәndaşın bu ad altında hansı sәnәdi
nәzәrdә tutduğunu aydınlaşdırmaq lazımdır.

B"rd" rayonu "razisind" m"nim adıma olan
torpaq sah"sinin (DéDRX Çıxarışı mövcuddur)
d"qiq cizgil"rinin alınması üçün hara v" neç"
müraci"t ed" bil"r"m? 

Bunun üçün Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Ko m itә si -
nin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlәt Reyestri
Xid mәtinin 7 saylı Bәrdә Ərazi İdarәsinә vә ya
Ko mitәnin yanında Daşınmaz Əmlakın Kadastrı
vә Ünvan Reyestri Xidmәtinin tabeliyindә “Ka -
dastr vә Yerquruluşu Layihә-Tәdqiqat Mәrkәzi”
MMC-nin yerli layihә idarәsinә müraciәt edә
bilә rsiniz.

M"n Xırdalanda yeni tikil"n binadan m"nzil
almaq ist"yir"m. Ancaq h"min şirk"tl"rin
önc"d"n çıxarış alıb-almadığını bilmir"m.
Üst"lik bir m"nzilin  bir neç" n"f"r"
satılmasından ehtiyat edir"m. Bu
m"s"l"l"ri nec" araşdırıb suallarıma
cavab tapa bil"r"m? 

Çoxmәrtәbәli yaşayış binasında dövlәt
reyestrindәn çıxarış almış mәnzillәrin

mövcudluğu barәdә mәlumatlara dair
Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi

tәrәfindәn informativ xidmәt
göstәrilir. Siz e-emdk.gov.az

saytı vasitәsilә hәmin
xidmәtdәn yararlana

bilәrsiniz.

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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Evim" çıxarış almaq üçün x"rcl"ri hesablamaq
ist"yir"m. Bunun üçün "mlak kalkulyatoruna
hansı m"lumatları daxil etm"liy"m?  

Əmlak kalkulyatoruna daxil edilmәli olan
mәlumatlar Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin saytında “Əmlak kalkulyatoru”
bölmәsindә göstәrilmişdir. Bu mәlumatlar
әrizәnin mәqsәdini, daşınmaz әmlakın yerlәşdiyi
şәhәr vә ya rayonu, daşınmaz әmlakın növünü
(mәnzil, torpaq, fәrdi yaşayış evi vә s.), daşınmaz
әmlakın ölçüsünü vә digәr mәlumatları ehtiva
edir. 

Qardaşım Rusiyada yaşayır. Bakının Buzovna
q"s"b"sind" onun adına 10 sot torpaq v"
Suraxanı q"s"b"sind" ev var v" çıxarışları da
alınıb. M"n qardaşımın verdiyi etibarnam" il"
h"min "mlakları sata bil"r"m? Bunun üçün ha-
raya müraci"t etm"liy"m?

Bәli, siz qardaşınızın mülkiyyәtindә olan
daşınmaz әmlakı onun verdiyi etibarnamә
әsasında sata bilәrsiniz. Daşınmaz әmlakın alqı-
satqısı barәdә müqavilәnin bağlanması üçün isә
notariat orqanına vә ya “ASAN xidmәt”
mәrkәzinә müraciәt etmәlisiniz. 

M"n yeni tikilmiş binadan m"nzil almaq
ist"yir"m. Hansı s"n"dl"ri t"qdim etm"liy"m v"
dövl"t rüsumu n" q"d"rdir?

Mәnzil-tikinti kooperativi (MTK) tәrәfindәn inşa
olunmuş vә istismara qәbul edilmiş (istismarına
icazә verilmiş) binada yerlәşәn mәnzilә çıxarışın
alınması üçün aşağıdakı sәnәdlәr olmalıdır:
- Yaşayış sahәsinin verilmәsi barәdә mәnzil -
tikinti kooperativi üzvlәrinin ümumi yığıncağının
qәrarı; 
- Qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş pay
haqqının tam ödәnilmәsini tәsdiq edәn sәnәd
(maliyyә arayışı); 
- Mәnzilin plan-cizgisi.
Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki vә ya
hüquqi şәxs tәrәfindәn inşa olunmuş vә istismara
qәbul edilmiş (istismarına icazә verilmiş) binada
yerlәşәn mәnzilә çıxarışın alınması üçün notariat
qaydasında tәsdiq edilmiş alqı-satqı müqavilәsi
tәqdim olunmalıdır.

Daşınmaz "mlakın qeydiyatı il" bağlı  hansı
m"lumatları elektron qaydada öyr"n" bil"r"m?

Daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqların qeydiyyatı
sahәsini әhatә edәn bir sıra mәlumatlar Əmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin, hәmçinin
Komitәnin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlәt
Reyestri Xidmәtinin saytlarında yerlәşdirilmişdir.
Mәsәlәn, maraqlanan şәxslәr müvafiq sayta daxil
olaraq, qeydiyyat üçün tәlәb olunan sәnәdlәr,
ödәnilmәsi zәruri olan dövlәt rüsumu vә xidmәt
haqqı barәdә mәlumat әldә edә bilәr, eyni za-
manda bu sahәni tәnzimlәyәn qanunvericilik
aktları ilә dә tanış ola bilәrlәr. 

Bilm"k ist"yir"m, ev üçün çıxarış aldıqda orada
qeydiyyatda olan ail" üzvl"rinin hamısı bu
s"n"dd" göst"rilm"lidirmi?

Çıxarışda ailә üzvlәrinin adı o zaman göstәrilir
ki, daşınmaz әmlak hәmin şәxslәrin ümumi
mülkiyyәtindә olsun. Azәrbaycan Respublikası
Mülki Mәcәllәsinin 213.1-ci maddәsinә әsasәn,
iki vә ya bir neçә şәxsin mülkiyyәtindә olan әşya
onlara ümumi mülkiyyәt hüququ әsasında
mәnsubdur. Azәrbaycan Respublikası Mülki Mә -
cәllәsinin 213.1-ci maddәsinә әsasәn, iki vә ya
bir neçә şәxsin mülkiyyәtindә olan әmlak  onlara
ümumi mülkiyyәt hüququ әsasında mәnsubdur.
Daşınmaz әmlak ümumi mülkiyyәtdә olduqda
çıxarışda mülkiyyәtçilәrin hamısının adı gös -
tәrilir. 

Salam, xahiş edir"m m"lumat ver"rdiz, v"fat
etmiş ş"xsin adına olan pay bağ torpağını ail"
üzvünün, y"ni n"v"sinin adına keçirm"kl"
çıxarış almaq mümkündürmü? Bunun üçün
dövl"t rüsumu n" q"d"rdir? Torpağın "razisini
yenid"n x"rit"yl" göst"rm"k üçün hansı or-
qana müraci"t edilm"lidir v" rüsumu n"
q"d"rdir? 

Miras daşınmaz әmlaka vәrәsәlik qaydasında hü -
quq ların keçmәsi qüvvәdә olan qa nunvericiliklә,
o cümlәdәn Mülki Mәcәllә vә “Daşınmaz әm la -
kın dövlәt reyestri haqqında” Qanunla tәn zim lә -
nir. 
Üzәrindә mәrhumun hüquqlarının qeydiyyata
alın dığı daşınmaz әmlak vәrәsәlik hüququ haq -
qın da şәhadәtnamә әsasında vәrәsәlәrin adına
ke çir. Əgәr mirasla bağlı ixtilaf (mübahisә)
olarsa, mәsәlәyә mәhkәmә qaydasında baxılır.
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Qanuna edilәn dәyişikliyә әsasәn, sәnәdә aşağıdakı
mәzmunda 10-1-ci maddә әlavә edilib: 

«Maddә 10-1. Dövlәt mülkiyyәtindә olan kәnd
tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqların icarәyә verilmәsinin
xüsusiyyәtlәri»

Bu maddә ilә dövlәtә mәxsus kәnd tәsәrrüfatı tor -
paq ların icarәyә verilmәsi qaydaları dәyişib. «Torpaq
ica rәsi haqqında» qanuna bir qәdәr әvvәl edilәn dә yi şik -
li yә әsasәn, artıq kәnd tәsәrrüfatı torpaqlarının icarәyә
ve rilmәsi digәr torpaqların icarәsi kimi deyil, ayrıca pro -
se durla hәyata keçirilәcәk. Bu prosedurlar adı çәkilәn qa-
nunda әksini tapıb. 

Diqqәti çәkәn әsas mәsәlәlәrdәn biri odur ki, dә yi -
şik liklәrә әsasәn, ilk dәfә olaraq torpağı icarәyә gö tür -
mәk istәyәn şәxs onun torpaq sahәsindәn istifadәni iqti-
sadi cәhәtdәn әsaslandırmalı olacaq. Yalnız bundan sonra

o torpağı icarәyә götürә bilәr. 
Qanuna әlavә edilәn yeni 10-1-ci maddәyә әsasәn,

kәnd tәsәrrüfatı torpaqları aşağıdakı prosedurla icarәyә
ve rilәcәk. 

Dövlәt mülkiyyәtindә olan kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı
tor paq sahәsini icarәyә götürmәk istәyәn şәxs yerli icra
ha kimiyyәtinә әrizә ilә müraciәt edir. Ərizәyә aşağıdakı
sә nәdlәr әlavә edilir:

1. әrizәçi fiziki şәxs olduqda, şәxsiyyәt vәsiqәsinin
su rәti;

2. әrizәçi hüquqi şәxs, xarici hüquqi şәxsin filialı,
nü mayәndәliyi olduqda, hüquqi şәxslәrin dövlәt re yest -
rin dәn çıxarışın surәti;

3. әrizәçinin vergi ödәyicisi kimi dövlәt qey diy ya tı -
na alınması barәdә şәhadәtnamәnin surәti;

4. müvafiq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn et -

Torpaqların icar"y" verilm"sind" yenilik
QANUNA DéYİŞİKLİK 

Prezident İlham éliyev «Torpaq icar"si haqqında» qanuna d"yişik lik -
l"r edilm"si haqqında Az"rbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may
ta rixli 1154-VQD nömr"li Qanununun t"tbiqi haqqında f"rman im -
za layıb. Sözüged"n d"yişiklikl"r Az"rbaycanda dövl"t" m"xsus k"nd
t" s"r rüfatı torpaqlarının icar"y" verilm"si il" bağlı yeni prosedur mü -
"yy"n edib. D"yişiklikl"r n"tic"sind" torpaqların icar"y" verilm"sin"
m"sul dövl"t qurumlarının hüquq v" v"zif"l"ri d"qiql"şdirilib.  



di  yi orqan (qurum) tәrәfindәn müәyyәn olunmuş forma-
da torpaq sahәsindәn istifadәnin iqtisadi әsaslandırılması;

5. torpaq sahәsi qanuni istifadәdә olduqda, torpaq
is tifadәçisinin razılığını tәsdiq edәn sәnәd.

Başqa sözlә, әrizәdә digәr mәsәlәlәrlә yanaşı, tor-
paq sahәsindәn istifadәnin mәqsәdi vә müddәti göstәrilir.
Bun dan başqa, әrizәçi torpaq sahәsindәn istifadәnin iqti-
sadi әsaslandırılmasını da tәqdim etmәlidir. Yeri gәl miş -
kәn, prezident torpaq sahәsindәn istifadәnin iqtisadi әsas -
lan dırmasının formasını müәyyәn etmәk üçün Nazirlәr
Ka binetinә iyunun 11-dәn başlayaraq 3 ay vaxt verib.

İcra hakimiyyәti tәqdim olunmuş әrizәyә vә ona
әla vә olunmuş sәnәdlәrә 10 gün müddәtindә baxır, tor-
paq sahәsinin icarәyә verilmәsini mәqsәdәuyğun hesab
et mә dikdә vә ya әrizәdә imtinaya sәbәb olan ça tış maz -
lıq lar aşkar etdikdә, torpağın icarәyә verilmәsindәn imti-
na barәdә inzibati akt qәbul edir. Bu inzibati akt torpaq
sa hә sinin icarәyә verilmәsindәn imtina hallarına istinad
edil mәklә әsaslandırılmalıdır. 

İcra hakimiyyәti torpaq sahәsinin icarәyә ve ril mә -
sini mәqsәdәuyğun hesab etdikdә, bu barәdә rәy ha zır la -
yır, hәmin rәy icarә müqavilәsini bağlamağa razılıq alın -
ma sı üçün 2 gün müddәtindә Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Ko mitәsinә (ƏMDK) göndәrilir.

İH әrizәdә vә ona әlavә edilmiş sәnәdlәrdә aradan

qal dı rılması mümkün olan vә torpaq sahәsinin icarәyә
ve ril mә sindәn imtinaya sәbәb olmayan çatışmazlıqlar aş -
kar etdikdә, әrizәnin qeydiyyata alındığı tarixdәn 3 gün -
dәn gec olmayaraq onların aradan qaldırılması barәdә
mә lumatı әrizәçiyә tәqdim edir vә ya sifarişli poçt gön -
dә rişi vasitәsilә göndәrir vә formal tәlәblәrә әmәl olun -
ma masının hüquqi nәticәlәrini ona izah edir. Bu zaman
әri zәyә baxılması ilә bağlı müddәtin axımı dayandırılır.
Ça tışmazlıqların aradan qaldırılması barәdә әrizәçinin
mü raciәtindәn sonra müddәtin axımı bәrpa olunur.

ƏMDK razılıq alınması üçün tәqdim olunan mü ra ci -
әtә vә ona әlavә olunan sәnәdlәrә dövlәt torpaq ka das trı nın
mәlumatları әsasında 15 gün müddәtindә baxaraq döv lәt
torpağının icarәyә verilmәsinә razılıq verir vә ya hә min
müraciәt vә әlavә olunan sәnәdlәr kadastr mә lu mat ları ilә
uyğunsuzluq tәşkil etdikdә dövlәt torpağının ica rәyә
verilmәsinә razılıq vermir. ƏMDK-nin icarә mü qa vi lәsinin
bağlanmasına razılıq verilmәsindәn imtina ba rәdә qәrarı
imtina hallarına istinad edilmәklә әsas lan dı rıl malıdır.

ƏMDK razılıq almaq üçün tәqdim olunan mü ra ci әtә
30 gün müddәtindә münasibәt bildirmәdikdә, icra ha ki -
miy yәti bu halı razılıq verilmәsi kimi qәbul edir.  Bü tün
mәsәlәlәr hәll edildikdәn sonra icra hakimiyyәti ica rә çi
ilә icarә müqavilәsi bağlayır vә ya icarә mü qa vi lә si nin
bağlanmasından imtina haqqında inzibati akt qәbul edir.

Fәrmanda Nazirlәr Kabinetinә tapşırılır ki, Azәr bay -
can Respublikası qanunlarının vә Azәrbaycan Res pub li -
ka sı Prezidentinin aktlarının bu dәyişikliyә uy ğun laş dı rıl -
ma sı ilә bağlı tәkliflәrini üç ay müddәtindә (11 sentyabr
2018-ci ilәdәk) hazırlayıb Azәrbaycan Prezidentinә tәq -
dim etsin. Hökumәt Nazirlәr Kabinetinin normativ hü qu -
qi aktlarının  hәmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını üç ay
müd dә tindә tәmin edib Azәrbaycan Respublikasının Pre -
zi dentinә mәlumat vermәlidir. 

Bundan başqa, Nazirlәr Kabineti mәrkәzi icra ha ki -
miy yәti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hәmin
Qa nuna uyğunlaşdırılmasını nәzarәtdә saxlamalı vә bu -
nun icrası barәdә beş ay müddәtindә Azәrbaycan Res -
pub likasının Prezidentinә mәlumat vermәlidir. 

Xatırladaq ki,  son vaxtlar Azәrbaycanda kәnd tә sәr -
rü fatı sahәlәrinin sәmәrәli istifadә edilmәsinә nәzarәt ar -
tıb. Torpaqların istifadәsiz qalması, sәmәrәli istifadә
olun mamasına qarşı ciddi addımlar atılır. Aparılan mo ni -
to rinqlәr nәticәsindә, 44 rayon üzrә 1500-ә yaxın hüquqi
vә fiziki şәxs tәrәfindәn kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı tor paq -
la rın sәmәrәsiz vә ya ümumiyyәtlә istifadәsiz qalması
fakt ları aşkarlanıb. Görülәn tәdbirlәr nәticәsindә res pub -
li ka nın 46 rayonu üzrә icarәdә olan lakin istifadәsiz qa -
lan 255 min hektar torpaq sahәsinә dair 935 icarә mü qa -
 vi lә sinә xitam verilib vә hәmin torpaqlar dövlәt mül kiy -
yә ti nә geri qaytarılıb. 
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Fin evl"rinin ilk ünvanı 
ALMAN İZLéRİ

Onların yaratdıqları yeni qәsәbәlәr, kәndlәr,
tikdiklәri mәdәniyyәt vә dini mәrkәzlәr, elәcә dә sәnaye
obyektlәrindә alman hәyat tәrzi dә әks olunmuşdu. 

HELENENDORF, ANNENFELD – İLK KOLONIYALAR
Almanların Azәrbaycana köçürülmәsi  haqqında ilk

danışıqlar 1817-ci ildә General Yelmarov tәrәfindәn
aparılıb. 1817-ci ilin sonundan isә onların Cәnubi
Qafqaza köçürülmәsinә başlanıb. Azәrbaycana almanlar
ilk dәfә 1819-cu ildә gәldilәr -  Tiflisdәn Azәrbaycanın
Yelizavetpol qәzasına (indiki Gәncә) köçәn 194 alman
ailәsi Şamxor (indiki Sәmkir) vә Helenendorf (indiki
Xanlar rayonu) әrazisindә mәskunlaşdılar. 

Almanlar burada әvvәlcә çadırlarda qalırdılar, sonra

isә çar hökumәti ev tikmәk üçün  hәr alman ailәsinә
tәxminәn 500 rubl pul ayırdı. Almanlar bu pulla nәinki
özlәrinә ev tikib, hәtta bütöv qәsәbә yaradıblar. Burada
yaşayış mәntәqәlәri plan üzrә salınmış, hәmin kәndlәrdә
geniş küçәlәr, aynabәndli, taxtapuşlu, zirzәmili vә
eyvanlı evlәr tikilmişdi. 

Sonralar Gәncә vә Qazax qәzalarında almanların
yeni koloniyaları- Georqsfeld (indi Şәmkirin Çinarlı
qәsәbәsidi), Alekseyevka, Qrünfeld (indi Ağstafanın
Hәsәnsu kәndidi), Eyxenfeld (indi Şәmkirin İrmaşlı
kәndidi), Traubenfeld (indi Tovuz şәhәri), Yelizavetinka (
indi Agstafa şәhәri) vә Marksovka yaranıb. Artıq 1900-
cü illәrdә Azәrbaycanda yaşayan almanların ümumi sayı
3 min nәfәri ötmüşdü. 

Az"rbaycan ş"rq ölk"si olsa da, müxt"lif tarixi hadis"l"r v" prosesl"r
n"tic"sind" ayrı-ayrı vaxtlarda buraya q"rb m"d"niyy"ti d" daxil olub. Bu da
özünü dig"r sah"l"rl" yanaşı, inşaat v" "mlak sektorunda da göst"rib.
Maraqlıdır ki, bel" d"yişiklikl"r t"kc" paytaxt Bakıda deyil, Az"rbaycanın
regionlarında da baş verib. Bunlardan "n maraqlısı 19-cu "srd" h"l" Çar
Rusiyasının t"rkibind" olan ölk"miz" almanların köçürülm"si olub.
Az"rbaycanın q"rbind" bir çox yenilikl"r m"hz almanların adı il" bağlı olub. 
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TİKİNTİDé YENİ ÜSLUB
Almanlar özlәri ilә Azәrbaycana yeni tikinti üslübü

- Fin evlәri üslübunu gәtiriblәr. İndi Gәncә, Göygöl,
Şәmkir vә digәr regionlardakı bu tipli evlәrin hamısı
almanların әl işlәridir. Onların hәmin evlәri inşa
etmәlәrindәn sonra Gәncәdәki  bәy, xan evlәrinin
әksәriyyәti dә bu üsluba keçdi. Belәliklә, almanlar Gәncә
memarlığına fәrqli üslub qatıblar. 

Fin üslublu evlәrin digәrlәrindәn әsas fәrqi orada
zirzәmi vә damın qurulması olub. Almanlar evin hәmin
sahәlәrini dә evin özü qәdәr praktik istifadә ediblәr,
oradan şәrab vә digәr әrzaqları saxlayırdılar, fin evlәrinin
pәncәlәri isә ensiz uzun formada idi. 

ALMANLAR NİYé GéLDI? 
Almanların Azәrbaycana köçürülmәsinin әsas

mәqsәdi kәnd tәsәrrüfatını inkişaf etdirmәk idi. Ona görә
dә almanlar işә üzüm bağları salmaqdan başladılar. Qısa
vaxt әrzindә üzüm bağları vә buradan alınan alınan
mәhsullar kәskin artdı. Üzümü emal etmәk üçün 1860-cı
ildә Fürer qardaşları  Göygöldә ilk şәrab zavodunu
tikiblәr. Yeri gәlmişkәn, hәmin zavod indi dә işlәyir vә
«Xan» adı altında şәrab mәhsulları istehsal edir. 1880-
90-cı illәrdә Gәncә әrazisindә daha 2 şәrab zavodu inşa
edildi, onlardan biri “karyer” adlanan әrazidәdir, digәri
isә Gәncәnin girişindәki “Gәncә Şәrab” zavodudur.
Almanların Gәncәyә gәlişi dә bu tarixlәrә tәsadüf edir.
Əsasәn, indiki Göygöl vә Şәmkir rayonlarının әrazisindә
mәskunlaşan almanlar kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının
istehsalı artırdıqca yeni bazarlar tapmağa cәhd ediblәr.
Onlar Gәncәyә gәlәrәk burada sәnayeni vә kәnd
tәsәrrüfatını, elәcә dә tikinti işlәrini  inkişaf etdirmәyә
başlayıblar.   

TEATRA DÖNéN KİLSéLéR
Mәskunlaşma artdıqca tәlәbatlar da ortaya

çıxıb. Almanlar özlәrinә mәktәblәr, mәdәniyyәt
evlәri, kilsәlәr tikiblәr. Tarixçi Namlet
Allahverdiyev bildirir ki, ilk kilsә 1857-ci ildә
Göygöl әrazisindә inşa edilib. İndi hәmin bina
muzeydir. Almanlar  xristianlığın protestantlıq
qoluna sitayiş etdiklәrinә görә, kilsәlәr dә
protestant kilsәlәri idi. Gәncәdә inşa edilәn ilk
Lüteran kilsәsi isә tuf daşından tikilmişdi. 1915-
ci ildә almanlar Gәncә şәhәrindәn köçәndә bina
Pravoslav kilsәsinә çevrilib. Mirzә Abbas
Abbaszadә küçәsindә yerlәşәn bu binada indi
Gәncә Dövlәt Kukla Teatrı fәaliyyәt göstәrir.
Onun yaxınlığında M.F.Axundov küçәsindә

yerlәşәn 2 mülk dә almanların әl işidir. Sovet dövründә
dövlәtin mülkiyyәtindә olan hәmin evlәr indi
özәllәşdirilib vә yaşayış evi kimi istifadә edilir.  

Sonralar almanlar Şәmkirdә, Gәdәbәydә, Şamaxıda,
hәtta Bakıda da Lüteran kilsәlәri tikiblәr. Gәncәdә inşa
olunan iri mülklәrdәn biri dә qış klubudur. XIX әsrin
ortalarında tikilәn abidә almanların әylәncә, konsert
mәrkәzi olub. İndi hәmin binada Gәncә Dövlәt Dram
Teatrı fәaliyyәt göstәrir. Gәncәnin mәşhur Sabir
küçәsindәki dükanları da almanlar inşa edib. Elә hәmin
vaxt da tikililәr dükan kimi istifadә edilirdi. 

5 KÜÇéDéN KEÇéN KANALİZASİYA XéTTİ  
Almanlar indiki Göygöl rayonu әrazisindә dә tarixi

abidәlәrә, küçәlәrә imza atıblar. Rayonun Tarix
Diyarşünaslıq Muzeyinin әmәkdaşı İlhamә Əsgәrova
deyir ki, almanlar XIX әsrin әvvәlәrindә Göygöldә 5
küçә alıblar. Hәmin küçәlәrdәki evlәrdә istifadә edilәn
çirkab suların axıdılması üçün kanalizasiya borusu da
çәkiblәr, borular bu gün dә bәzi evlәrdә qalır vә istifadә
olunur.

Bundan başqa Göygöldә almanların tikdiyi binalar-
dan, evlәrdәn bu gün dә yararlanırlar. Mәsәlәn, “Fürer
qardaşlarının evi” adlanan tikili uzun müddәt poliklinika
kimi istifadә edilib.  İndi hәmin binada musiqi mәktәbi
fәaliyyәt göstәrir. Almanlara mәxsus olan digәr bir evdә
isә bu gün Yeni Azәrbaycan Partiyasının Göygöl rayon
tәşkilatı yerlәşib. 

Almanların әsas mәşğuliyyәtlәrinә toxunan
İ.Əsgәrova üzümçülük vә şәrabçılıqla yanaşı,
heyvandarlıq, donuzçuluqla mәşğul olduqlarını qeyd ed-
ib. Hәlә XIX әsrdә donuzların saxlanması üçün xüsusi
meydan salınıb. İndki Tarix Diyarşünasılıq Muzeyinin
qarşısında yerlәşәn hәmin әrazi hazırda istirahәt parkı
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kimi istifadә olunur. İ.Əsgәrovanın sözlәrinә görә,
Göygöldә almanların daha bir istirahәt mәrkәzi yay zalı
olub. Üstü açıq tikilidә onlar hәm film izlәyib, hәm dә
konsertlәr veriblәr. İndi isә hәmin tikili sökülәrәk yerindә
yeni hotel inşa edilib. 

EMAL SéNAYESİ YARANDI
Qәrb bölgәsindәki almanlar sәnayedә dә yeniliklәrә

imza atıblar. Azәrbaycanda ilk dәfә sәnaye üsulu ilә süd
mәhsullarının, xüsusilә, pendirin vә yağın  emalı
almanların adı ilә bağlıdır. Südçülüyün inkişafı üçün ilk
dәfә cins inәklәrin Azәrbaycanda saxlanması, artırılması
da onlara mәxsusdur. Yağ vә pendir istehsal edәn ilk  süd
zavodunu isә Ziqanter adlı alman Yelenendorfda – indiki
Şәmkir rayonunda tikib. 

ELEKTRİK ENERJİSİ Vé İLK DéMİR YOLU
XIX әsrdә kәndlәrin elektrik enerjisi ilә tәchizatı da

almanların adı ilә bağlıdır. Sәnayenin inkişafı  XIX әsrin
ikinci yarısına tәsadüf edir. 1863-cü ildә Almaniyanın
"Simens qardaşları" şirkәti Gәdәbәy rayonu әrazisindә
yerlәşәn mis yataqlarında iri misәritmә zavodları tikiblәr.
XX әsrin әvvәllәrinәdәk bu zavodlarda istehsal edilәn
mis Cәnubi Qafqazda әridilәn misin 2/3 hissәsini tәşkil
edib. Bundan әlavә "Simens qardaşları"  Daşkәsәn
әrazisindә kobalt yataqları bazasında kobalt zavodu inşa
edib. Bu zavodlarda xeyli insan çalışırdı. Eyni zamanda
Gәdәbәy zavoduna 31 kilometrlik ensiz dәmir yol xәtti
çәkildi. Dağlıq relyefı olan әrazidә bu xәttin çәkilmәsi
üçün 50-yә yaxın müxtәlif layihәli körpü vә keçidlәr inşa
edildi. Hәmin xәtt Cәnubi Qafqazda ilk dәmir yol xәtti
oldu, belә ki, Poti-Tiflis ensiz dәmir yolu xәtti bundan
dörd il sonra - 1872-ci ildә istifadәyә verilmişdi. Ensiz
dәmiryol xәtti ilә yanaşı zavoda yük daşımaq üçun kanat

- dartma xәtti dә inşa edilmişdi. Bu da Cәnubi
Qafqazda ilk dәfә Gәdәbәy missәritmә zavodunda
istifadә edilәn nәqliyyat vasitәsi idi....

LÜTERAN KİLSéSİ İNDİ Dé QALIR  
Şәmkir әrazisindә isә almanların 3 koloniyası

vardı. İlk koloniya 1819-cu ildә Annenfeld adlanan
qәsәbәnin әsasını qoyub. Rayonun Tarix
Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru, tarixçi Cavanşir
Pirverdiyev bildirir ki, indi hәmin әrazi Şәmkirin
mәrkәzini tәşkil edir. 1888-ci ildә köçәn ikinci al-
man koloniyası Georqsfeld (indi Şәmkirin Çinarlı
qәsәbәsidi) qәsәbәsindә,1906-cı ildә gәlәnlәr isә
Eyxenfelddә (indi Şәmkirin İrmaşlı kәndi) mәs kun -
la şır lar. 

Almanlar digәr  bölgәlәrdә olduğu kimi,
Şәmkirdә dә sәnaye şәrabçılığının әsasını qoyublar. Bu
mәqsәdlә on lar 19-cu әsrin ikinci yarısında 2 konyak za-
vodu inşa ediblәr. Lakin indi onların heç biri tәyinatı üzrә
istifadә edilmir. Zavodlardan birinin müәyyәn hissәsi
sökülәrәrk yerindә ticarәt obyektlәri tikilib. Digәri isә
istifadәsiz qalıb. 

1909-cu ildә almanların Şәmkirdә inşa etdiklәri
Lüteran kilsәsi isә indi dә qorunub saxlanılır. Rayonun
mәrkәzindә mәscidlә yanaşı yerlәşәn vә 4 hektar әrazisi
olan kilsә son illәrdә әsaslı tәmir edilib, kilsә kimi
fәaliyyәtini davam etdirir. 

Almanlar Şәmkirdә dә 5 küçә salıblar, digәr rayon-
larda olduğu kimi, buradakı alman evlәrindә dә açıq ey-
van, çardaq vә zirzәmi vardı. İndi hәmin evlәr yerli sa -
kin lәrin istifadәsindәdir. 2010-cu ildәn başlayaraq hәmin
kü çәlәr tarixi әnәnәlәri qorunmaq şәrti ilә tәmir olunub.
C.Pirverdiyev hәmin evlәrdәn birinin restavrasiya edi lә -
rәk hazırda muzey kimi istifadә edildiyini deyib. Digәri
isә indi tәmir olunduğunu qeyd edib. Hәmin alman evi
isә Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin bir hissәsi kimi fә -
aliy yәt göstәrәcәk. 

Almanların inşa etdiyi mәdәniyyәt evi dә qorunub.
İndi hәmin bina özәllәşdirilәrәk şәxsi mülk kimi qorunur. 

120 İLLİK ALMAN DÖVRÜ... 
Almanların Azәrbaycan hәyatı tәqribәn 120 il çәkdi.

Böyük Vәtәn Müharibәsindә Sovet Hakimiyyәti alman-
lara güvәnmәdiyi üçün onları Asiya әlkәlәrinә sürgün et-
dirir. SSRİ dağıldıqdan sonra Almaniya ilә Azәrbaycan
arasında әlaqәlәr yenidәn bәrpa edilib. O vaxt burada
yaşayan almanların övladları indi gәlib ata-babalarının
yaşadığı evlәri, istifadә etdiklәri obyektlәri ziyarәt
edirlәr. Hәmin kilsәni görәndә isә xüsusi heyrәtlә tamaşa
edirlәr, sevinirlәr...
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Özәllәşdirilәn әmlaklar haq qın -
da mәlumatları necә vә haradan әldә
et mәli?

Özәllәşdirilәn müәssisәlәr haq -
qın da bütün mәlumatlar vәtәndaşlar
üçün açıqdır. Sadәcә “Özәllәşmә
por talına” (privatization.az) vә ko -
mit әnin emdk.gov.az internet saytına
da xil olmaqla bu informasiyaları әl -
d ә etmәk mümkündür. Komitәnin
rәs mi mәtbu orqanı olan “Mül kiy -
yәt” qәzetindә belә mәlumatlar dәrc
edilir. Bu mәlumatlar hәr hansı bir
müәssisә vә dövlәt әmlakı özәl lәş -
dirilmәyә çıxarılmamışdan bir ay
ön cә ictimaiyyәtә geniş şәkildә
açıq lanır. Özәllәşdirmә, o cümlәdәn
hәr raclara çıxarılan әmlaklar vә hәr -
ra cın nәticәlәri ilә bağlı da operativ
mә lu matlar kütlәvi informasiya va -
si tәlәrindә yayımlanır.

Sәhmdar cәmiyyәtlәrinin
sәhm  lәrinin hәrraclarda özәl lәş di ril -
mә si ilә bağlı mәlumatlarda mü әs si -
sәnin adı vә tәsis tarixi, hüquqi ün -
va nı, nizamnamә kapitalının hәcmi,
bu raxılmış sәhmlәrin ümumi hәcmi,
bir sәhmin nominal dәyәri, satışa çı -
xa rılmış sәhmlәrin sayı vә nominal

dә yәri, onların ilkin hәrrac qiymәti,
il kin hәrrac qiymәtinin 10 faiz he -
sab lanmış behin mәblәği kimi infor-
masiyalarla tanış olmaq müm kün -
dür.

Kiçik dövlәt müәssisәlәrinin
hәr rac elanlarında isә müәssisәnin
adı, ünvanı, ümumi faydalı sahәsi,
özәl lәşdirilәn torpaq sahәsi, iş çi lә ri -
nin sayı, әmlakın start qiymәti, әmәk
kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә sa tıl mış
hissә, torpaq sahәsinin ilkin qiy mәti,
ümumi әmlakın ilkin qiy mә ti vә
10% behin mәblәği açıq la nır.

İstifadәsiz qeyri-yaşayış sa hә -
lә rinin özәllәşdirmә elanlarında ob -
yek tin adı, ünvanı, mәrtәbәliliyi, sa -
hә si, ilkin hәrrac qiymәti vә ödә ni -
lәcәk behin mәblәği qeyd edilir.

Qeyd edilmәlidir ki, özәl lәş dir -
mә dә ictimaiyyәt üçün geniş seçim
im kanlarının olması üçün dövlәt
әmlakları barәdә mәlumatlar hәr
hәf tә yenilәnir. Hәmin әmlaklar
hәrracın keçirilmәsindәn 1 ay öncә
yerlәşdirilir. Əmlaklarla әvvәlcәdәn
tanışlıq investora öncәdәn fә aliy yә -
ti ni planlaşdırmağa, bazarı әtraflı
tәh lil etmәyә, mövcud risklәri analiz

et mәyә imkan verir.
Özәllәşdirmәnin nәticәlәri ba -

rә dә dә geniş mәlumatlar ic ti ma iy -
yәtә çatdırılır. Bu mәlumatlar hәrrac
baş tutduqdan 15 gün müddәtinә
açıq lanır. Nәticәlәr ilә tanış olmaq
üçün portalda xüsusi bölmә dә fә -
aliy yәt göstәrir. Nәticәlәrdә isә mü -
әs sisәnin ünvanı, dövlәt büdcәsinә
ödә nilmәli vәsaitin mәblәği, o cüm -
lә dәn, satılmış sәhmin miqdarı vә
nö vü, hesablaşma qaydası kimi mü -
hüm mәlumatlar verilir.

Alıcı hәrracda iştirak etmәk
üçün hәrracın başlanmasına әn gec 3
bank günü qalanadәk sifariş vermәli
vә özәllәşdirilәn әmlakın ilkin satış
qiy mәtinin 10 faizi hәcmindә behi
mü vafiq bank hesabına kö çür mә -
lidir. Sifarişin vә ona әlavә edilәn
sә nәd lәrin qәbulu dәrc olunmuş mә -
lu matda göstәrilәn müddәtdә hәyata
ke çirilmәlidir.

Qeyd edilmәlidir ki, dövlәt әm -
lak ları özәllәşdirilmәyә çı xa rıl maz -
dan әvvәl icarәçilәrә bildirişlәr gön -
dә rilir. Bildirişdә әmlakın hәrrac va -
si tәsilә özәllәşdirilmәsi barәdә mә -
lu mat әks olunur.

Daşınmaz әmlakın vә ya mül -
kiy yә tindә daşınmaz әmlak olan
mü әs sisәdәki payın öz gә nin ki lәş di -
ril  m әsi vә yaşayış sahәlәrinin mü -
vәq qәti istifadәyә verilmәsi barәdә
mü qavilәlәrin tәsdiqi üçün dövlәt
rü sumları artırılıb.

Bu, “Dövlәt Rüsumu haq qın -
da” qanuna dәyişiklik layihәsindә öz
әk sindә tapıb.

Layihәyә әsasәn, müqavilә üz -
rә әmlak başqa şәxslәrin mül kiy yә -
tinә keçirsә, rüsum 200 manatdan
250 manatadәk artırılır. Dövlәt rüsu -
mu Bakı şәhәri üzrә 100 faiz, Sum -
qayıt, Gәncә şәhәrlәri vә Abşeron
rayonu üzrә 70 faiz, digәr regionlar

üzrә isә 50 faiz mәblәğindә ödәnilir.
Layihәyә әsasәn müqavilә üzrә

әm lak әrin (arvadın), uşaqların, va li -
deynlәrin, babanın, nәnәnin, nә vә -
nin, qardaşın, bacının mülkiyyәtinә
ke çirsә, o cümlәdәn yaşayış sa hә lә -
ri nin müvәqqәti istifadәyә verilmәsi
üçün dövlәt rüsumu 20 manat sә viy -
yә sin dә saxlanılıb.

Qanun layihәsinin mәqsәdi da -
şın maz әmlakın öz gә nin ki lәş diril -
mә si üzrә müqavilәlәrin tәsdiqi
üçün rüsumların regionların iqtisadi
ak tivliyinә uyğun olaraq di fe ren sial -
laş dırılmasıdır.

Qeyd edәk ki, qüvvәdә olan
qanuna görә, Bakı şәhәri üzrә rüsum

200 manat, digәr şәhәr vә rayonlar
üzrә isә 80 manatdır.

Seçim et, sifariş ver v" öz"ll"şdir

Daşınmaz "mlakın satışı üçün dövl"t rüsumu artırılır
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Bin"q"di N"simi 

Abşeron Qaradağ Nizami X"tai Yasamal S"bail Pirallahı
0,84 % 0,73 %

0,36 % -0,54 %
-0,99 %

-1,80 %

-5,99 %
-6,10 %

X"z"r Sabunçu Suraxanı N"rimanov

5,72 % 

1,92 %
1,08 %

May ayı üzr" qiym"t d"yişm"si

N"simi Bin"q"di N"rimanov Suraxanı Nizami S"bail X"tai Yasamal Qaradağ

-1,16% -1,40% -1,99% -3,04% -3,26% -3,28%
-5,91%

-11,89 %
-12,74 %

X"z"r Pirallahı Sabunçu Abşeron 

11,09%

9,15%
7,34% 5,82%

Son 1 ild" qiym"t d"yişm"si 

2,28 %

-2,12 %
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DAŞINMAZ éMLAK BAZARI DINAMIKASI (ABŞ dolları il" ifad"d")
Bakı ş.                                                                                                                                                                             May 2018

Tәkrar mәnzil bazarında qiymәt dinamikası,
%

Torpaq bazarında qiymәt
dinamikası, %

Kommersiya obyektlәri
bazarında qiymәt dinamikası, %

Zonalar ay әrzindә
ilin әvvә -

lindәn 
il әrzindә ay әrzindә

ilin әvvә -
lindәn

il әrzindә
ay әrzin -

dә, %
ilin әvvә -

lindәn
il әrzindә

1-ci zona 0,88% -15,85% 8,41% -1,00% 11,58% 8,22% 7,05% 3,76% 73,86%

2-ci zona 0,28% -12,24% -0,28% -2,42% 1,53% 2,88% 7,72% 42,43% 68,24%

3-cü zona -0,34% -0,42% 4,61% -1,20% 31,35% 6,92% -1,33% -6,12% -4,28%

4-cü zona 1,49% -1,76% 4,87% -2,85% -2,83% -4,44% 3,56% 11,74% 1,29%

5-ci zona -1,40% -3,67% -3,06% -1,07% 10,59% -21,30% -5,08% 1,44% 4,52%

6.1-ci zona -1,72% -2,56% 1,22% 0,28% 13,81% 36,45% 4,27% -14,02% 5,47%

6.2-ci zona 0,48% 4,11% 2,33% -7,40% 33,74% -37,99% -7,20% 1,98% -8,36%

6.3-cü zona 5,80% 1,94% -4,15% -4,86% -5,86% -8,90% -4,13% -6,39% -30,74%

7-ci zona 0,47% 1,18% 4,02% 1,46% -10,37% -21,56% -0,89% -6,62% -2,79%

8-ci zona -0,27% 3,65% -0,27% 1,07% 42,18% 43,34% -8,78% -9,00% 5,70%

9.1-ci zona 0,00% -0,16% -23,09% 2,53% 0,09% -18,91% 0,00% -9,14% -7,11%

9.2-ci zona 2,35% -4,39% -2,82% 0,02% 4,93% 90,09% -8,22% 3,66% -20,50%

10.1-ci zona -2,13% 1,62% 11,65% 0,60% 0,71% 1,65% -2,84% -10,82% -25,27%

10.2-ci zona 7,50% -4,18% 8,32% 0,47% -2,99% -10,60% 10,93% -6,91% -16,04%

10.3-cü zona -3,92% -3,92% 9,81% 0,32% 2,42% -13,68% -9,17% 8,93% -24,34%

10.4-cü zona -2,04% 10,71% 1,15% 0,20% -1,85% 74,67% 0,00% 15,85% 36,33%

11-ci zona -0,70% 10,89% -4,36% 0,13% -6,94% -2,56% -0,88% 4,33% -16,48%

12-ci zona 0,00% 2,46% 1,31% 0,58% -15,12% -17,79% 7,57% -15,05% 7,85%

13-cü zona -0,87% 1,61% -5,02% 0,96% 4,06% -0,17% -2,46% 13,08% 19,43%

13.1-ci zona 3,96% 5,76% 9,54% 0,24% -25,16% -15,07% 5,89% 4,72% 45,20%

Şәhәr üzrә -0,31% -2,24% -6,16% 1,98% 5,81% 9,20% -0.58 4,97% -10,30%

Yaşayış mәnzil bazarında layihәlәr üzrә göstәricilәr
Layihәlәr Qiymәt, $/kv.m Tәklif portfelindә % payı Artım, ay әrzindә, % Artım, il üzrә, %

alman 1040 0,0% 0,00% 13,29%

arxitektura 1408 3,0% 2,77% -7,73%

axundov 1050 0,0% 0,00% 0,48%

eksperimental 966 7,2% 0,52% 5,57%

fransız 858 1,8% -4,88% -0,92%

italiyan 1010 0,0% 0,00% 2,33%

kiyev 753 4,4% 0,67% 3,43%

leninqrad 798 21,0% 2,57% 3,91%

minsk 905 1,2% 3,43% 3,08%

stalin 1276 4,9% 4,33% 5,72%

xruşov 956 3,6% 0,74% 2,91%

xüsusi 990 0,0% 2,06% -4,26%

yeni tikili (tәmirli) 989 53,1% -1,49% -6,70%

Bakı ş. 959,0 100,0% -0,31% -6,16%
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Rayonlar üzrә yaşayış mәnzil göstәricisi
Rayonlar Ay üzrә qiymәt, $/kv.m Tәklif portfelindә %-payı Ay üzrә qiymәt artımı, % İl üzrә qiymәt artımı %

Abşeron 564 4,1% 0,36% 5,82%

Binәqәdi 843 10,1% 0,84% -1,40%

Nәrimanov 1032 10,9% 1,08% -1,99%

Nәsimi 1109 16,6% 0,73% -1,16%

Nizami 802 7,2% -0,99% -3,26%

Pirallahı 477 0,1% -6,10% 9,15%

Qaradağ 555 0,3% -0,54% -12,74%

Sabunçu 717 3,9% 2,28% 7,34%

Sәbail 1443 7,7% -5,99% -3,28%

Suraxanı 638 2,2% 1,92% -3,04%

Xәtai 875 15,0% -1,80% -5,91%

Xәzәr 591 0,4% 5,72% 11,09%

Yasamal 971 21,4% -2,12% -11,89%

Ay üzrә mәnzil bazarı indikatorları
mәnzilin
orta sta-

tistik
qiymәti,
$/kv.m

Mәnzil
qiymәti

ev sahәsi
otaq
sayı

kirayә
qiymәti

Aylıq
gәlirlik

Illik
gәlirlik

Kapitalla
şma

müddәti

mәnzilin
orta çәki
qiymәti, $

bank de-
poziti,
%/il

bank de-
poziti ilә
gәlirlik,

$/ay

gәlirlik
in deksi

(bank de -
pozitinә
nәzәrәn)

959 99389 140,27 2,70 492 0,50% 5,94% 16,83 148554,35 6,00% 496,95 0,99

Fәrdi hәyәt evlәri üzrә bazar göstәricilәri
Hәyәt evlәri

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

orta qiymәt,$/hәyәt evi 117751 2,87% 41,49%

evin sahәsi, kv.m 205,0 0,49% 27,33%

ümumi torpaq sahәsi, sot 6,1 -2,09% -6,16%

otaqların sayı 3,60 0,00% 7,14%

yaşayış sahәsinin orta qiymәti, $/kv.m 814 -1,45% 0,49%

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

145 4,39% 40,79%

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

7 217 9,43% 85,40%

torpaq sahәsinin ümumi qiymәtdә çәkisi, % 37,33 4,15% 22,96%






