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_______________________________________________________________________________________

Tətbiq edilmə tarixi____________

1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Standart ölkədə nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinə adların, daĢınmaz
əmlak

obyektlərinin

giriĢlərinə

ünvan

nömrələrinin

verilməsinə,

nəqliyyat

infrastrukturu obyektlərinin ünvanla bağlı məkan göstəricilərinin təyininə, ünvan
lövhələrinin

hazırlanması və quraĢdırılmasına, ünvan reyestrinə dair standartları

müəyyənləĢdirir.
1.2. Bu Standartda aĢağıdakı anlayıĢlardan istifadə olunur:
1.2.1. Ünvan – daĢınmaz əmlak obyektinin (torpaq sahəsi, bina, qurğu və s.)
coğrafi mövqeyinə, funksiyasına görə təyin olunması prosesi;
1.2.2. Ünvanvermə – ünvanların təyin olunması və ünvan göstəricilərinin
yazıldığı lövhələrin hazırlanıb ünvanı tapmağa imkan yaradacaq münasib yerlərə
asılması iĢləri;
1.2.3. Ünvan verilə bilən obyektlər-elə uzunömürlü obyektlərdir ki, onlara
qanunvericiliyə müvafiq olaraq ünvanlar təyin edilə bilər;
1.2.4. Ünvan göstəriciləri – daĢınmaz əmlak obyektinin ünvanını təĢkil edən
göstəricilər;
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1.2.5. Nəqliyyat infrastrukturu obyektləri (NĠO) – küçələr (o cümlədən,
nəqliyyat vasitələrinnin hərəkəti üçün məhdudlaĢdırılmıĢ küçələr), prospektlər,
avtomobil yolları, meydanlar;
1.2.6. Ġstiqamət mərkəzi – yaĢayıĢ məntəqəsinin önəmli, mərkəzi yerlərində
NĠO-ların baĢlanğıcı üçün istinad olunan məkan.
1.2.7. Bina – insanların yaĢaması, fəaliyyəti, təbiət təsirlərindən qorunması,
onlara sosial, mədəni və məiĢət xidmətlərinin göstərilməsi, eləcə də istehsalat
sahələrinin yerləĢdirilməsi və ya maddi dəyərlərin saxlanması üçün nəzərdə tutulmuĢ
tikinti obyekti;
1.2.8. YerləĢkə – bütöv arakəsmələrlə ayrılan və küçəyə, həyətə, ümumi
istifadə olunan dəhlizə və ya pilləkən qəfəsinə sərbəst çıxıĢı olan, tikilinin daxili izolə
edilmiĢ hissəsidir. YerləĢkələr öz təyinatlarına görə yaĢayıĢ binalarında yaĢayıĢ və
qeyri-yaĢayıĢ,

qeyri-yaĢayıĢ

binalarında

isə

əsas

və

yardımçı

otaq

kimi

dəyərləndirilirlər.
1.2.9. Zirzəmi mərtəbəsi – bu mərtəbədəki otaqların (yerləĢkələrin) döĢəmələrinin səviyyəsi səkinin səviyyəsindən aĢağı olur, amma bu halda döĢəmə səviyyəsi
ilə səkinin səviyyəsi arasındakı fərq otaqların (yerləĢkələrin) daxili hündürlüyünün
yarısından çox olur.
1.2.10. Birinci mərtəbə – binada otaqlarının (yerləĢkələrinin) döĢəməsinin
səviyyəsi səkinin səviyyəsindən yuxarı olan ilk mərtəbə.
1.2.11. Əsas giriĢ – çoxmənzilli yaĢayıĢ binalarına, ayrıca tikilmiĢ mehmanxanalara, iĢ mərkəzlərinə və sair tikililərin içərisinə daxil olmaq üçün istifadə olunan
giriĢ;
1.2.12. Ġkinci dərəcəli giriĢ – tikilinin təyinatına uyğun olaraq əsas giriĢi baĢqa
olub, binalarda arakəsmələrlə ayrılmıĢ qeyri-yaĢayıĢ obyektləri üçün istifadə edilən
giriĢ;
1.2.13. Prospekt, küçə, döngə, dalan, keçid – yaĢayıĢ, sənaye zonaları, ictimai
mərkəzlər, məhəllələr arasında piyada və nəqliyyat əlaqələrini təmin edən bütün
uzunluq boyu təsbit olunmuĢ xətti sərhədləri, baĢlanğıcı və sonu olan abadlaĢdırılmıĢ
Ģəhərsalma obyektləri;
2

AZS 749-2013
1.2.14. Bulvar – küçə boyunca və ya onun ayırıcı zolağında,çayın, dənizin
sahili boyunca gəzinti üçün nəzərdə tutulmuĢ xiyaban və ya yaĢıllıq zolağı;
1.2.15. Meydan – planlaĢdırma elementi olmaqla prospektlərin və küçələrin
kəsiĢdiyi abadlaĢdırılmıĢ Ģəhərsalma obyekti;
1.2.16. YaĢayıĢ kompleksi – adətən bir mərkəzdən idarə edilən binalar qrupu;
1.2.17. Nizamsız düzülüĢlü evlər – dağınıq (səpələnmiĢ) halda nizamsız
yerləĢmiĢ çoxlu sayda binadan ibarət yaĢayıĢ sahəsi;
1.2.18. Poçt indeksi – poçt rabitəsi xidmətinin təĢkili üçün poçt rabitəsi
obyektlərinə verilmiĢ və yazıĢmaların çeĢidlənməsini asanlaĢdırmaq məqsədilə poçt
ünvanına əlavə edilən hərf və rəqəm ardıcıllığı;
1.2.19. Ünvan reyestri – daĢınmaz əmlak obyektlərinin ünvanları haqqında
sistemləĢdirilmiĢ məlumatların toplusu;
1.2.20. Ünvan Reyestri Ġnformasiya Sistemi (ÜRĠS) – daĢınmaz əmlak
obyektlərinə ünvanların verilməsini, dəyiĢdirilməsini, saxlanmasıni, ləğv edilməsini,
axtarıĢını müəyyən edən və “Azərbaycan Respublikasının Ünvan Reyestri” məlumat
bazası olaraq onun elektron idarə edilməsini, həmçinin ünvan reyestri ilə inteqrasiya
olunan digər dövlət orqanlarının informasiya sistemləri vasitəsilə bu məlumatlardan
səlahiyyətləri çərçivəsində istifadəsini təmin edən avtomatlaĢdırılmıĢ informasiya
sistemi;
1.2.21. Sərbəst ünvan nömrəsi – yalnız rəqəmdən ibarət olan ünvan nömrəsi;
1.2.22. BirləĢmiĢ ünvan nömrəsi – rəqəmə əlavə edilmiĢ hərfi də özündə
cəmləĢdirən ünvan nömrəsi.
1.3. DaĢınmaz əmlak obyektlərinin ünvanları birqiymətlilik, unikallıq və
səhihlik kimi əsas tələblərə cavab verməlidir:
1.3.1. Birqiymətlilik - daĢınmaz əmlak obyektinin ancaq bir rəsmi ünvanının
və onun bir yazılıĢ formasının olmasını təmin edir.
1.3.2. Unikallıq - eyni bir inzibati ərazi vahidində iki müxtəlif daĢınmaz əmlak
obyektinin eyni ünvana malik olmamasını təyin edir.
1.3.3. Səhihlik - daĢınmaz əmlak obyektlərinə ünvanların verilməsi,
dəyiĢdirilməsi, qorunub saxlanılması və ləğv edilməsi ilə bağlı rəsmi qaydaların
3

AZS 749-2013
olmasını və bu funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün məsuliyyətin müəyyən
edilməsini təyin edir.
1. 4. Ünvan informasiya strukturunun özəyini iki obyekt təĢkil edir
1.4.1. GiriĢ ünvanı - bina və ya torpaq sahəsinə verilə bilər. Hər bir bina və ya
torpaq sahəsi obyektinə bir və ya bir neçə giriĢ ünvanı verilə bilər;
1.4.2. Vahidin ünvanı (binadaxili ünvan obyektlərinin ünvanı)- Vahidin ünvanı
yalnız bir giriĢ ünvanı ilə bağlı ola bilər.
2. Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinə adların verilməsi
2.1. NĠO-lara (küçə, prospekt, bulvar, meydan və buna bənzər yerlərə) adlar
yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilir.
2.2. Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinə adların verilməsi zamanı aĢağıdakılara riayət edilməlidir:
2.2.1. verilən ad vahid ünvan sisteminə uyğun olmalıdır;
2.2.2. ad yerli adlandırma ənənələrinə əsaslanmalı və ona uyğun həyata
keçirilməlidir;
2.2.3. ad ərazinin məzmunu ilə vəhdət təĢkil etməlidir;
2.2.4. ad təhqiredici və gülüĢdoğuran olmamalıdır;
2.2.5. adlar bir-birindən fərqlənməlidirlər və yazmaq, oxumaq, tələffüz etmək
baxımından asan olmalıdırlar;
2.2.6. tarixi landĢaftın və mədəni irs obyektlərinin çoxluq təĢkil etdiyi yerlərdə
ərazinin mədəni-tarixi həyatı ilə əlaqəli olan qədim məkan adlarının verilməsi
üstünlük təĢkil etməlidir;
2.2.7. advermədə gender bərabərliyi tələbi nəzərə alınmalıdır;
2.2.8. hər bir ərazi vahidinin daxilində NĠO-ların adları fərdi (unikal) olmalıdır
və bir ərazi vahidinin hüdudları daxilində eyni ad birdən çox meydana, bulvara,
prospektə, küçəyə verilə bilməz;
2.2.9. müxtəlif ərazi vahidlərinin hüdudları daxilində olan eyniadlı küçələr,
prospektlər, meydanlar və bulvarlar arasındakı ən yaxın məsafə 5 km-dən az
olmamalıdır.
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2.3. QonĢu ərazi vahidlərinin aidiyyəti qurumları həmin ərazi vahidlərinin
sərhədləri ilə kəsiĢən NĠO-ların adlandırılmasını əlaqəli Ģəkildə həyata keçirirlər.
2.4. NĠO-nun adı ən çox 3 sözdən ibarət ola bilər.
2.5. NĠO-nun bir hissəsi iki ərazi vahidi arasındakı sərhədlə kəsiĢdiyi zaman
həmin hissə o Ģərtlə həmin adla davam edən bir NĠO sayılır ki, NĠO-nun adı hər iki
ərazi vahidində eyni olsun (Ģəkil 1).

ġəkil 1
3. Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin ünvanla bağlı məkan
göstəricilərinin təyini
3.1. YaĢayıĢ məntəqələrində küçələrə, prospektlərə müəyyən edilmiĢ qaydada
ad verilməsi zamanı NĠO-ların baĢlanğıcı və sonu yerli icra hakimiyyəti orqanları
tərəfindən müəyyənləĢdirilir.
3.2. NĠO-nun sıfır kilometr iĢarəsi hesab edilən və onun mərkəzi xətti üzərində
yerləĢən nöqtəsi NĠO-nun baĢlanğıc nöqtəsi hesab olunur [3].
3.3. NĠO-nun sonunun digər NĠO-lar ilə birləĢməsi zamanı, bu NĠO-nun
mərkəzi xəttinin birləĢdiyi NĠO-nun mərkəzi xətti ilə kəsiĢmə nöqtəsi NĠO-nun son
nöqtəsi hesab olunur [3].
5
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3.4. NĠO-nun sonu digər NĠO-lara birləĢmədiyi hallarda, NĠO-nun sonunda
mərkəzi xəttin digər obyektlə birləĢməsinin ilk təmas nöqtəsi NĠO-nun son nöqtəsi
hesab olunur [3].
3.5. NĠO-ların istiqamətlərinin təyin edilməsi üçün əvvəlcə yaĢayıĢ
məntəqəsinin mərkəzi (önəmli) bir yeri istiqamət mərkəzi kimi qəbul edilir. NĠO-nun
istiqamət mərkəzinə yaxın olan ucu NĠO-nun baĢlanğıcı, uzaq olan ucu NĠO-nun
sonudur. Ərazisi böyük yaĢayıĢ məntəqələrində belə istiqamət mərkəzlərinin sayı bir
neçə ola bilər (Ģəkil 2).

Səkil 2
3.6. NĠO-nun sağı və solu onun baĢlanğıcından sonuna doğru istiqamət üzrə
təyin edilir – küçənin baĢlanğıcından sonuna baxan Ģəxsin sağı küçənin sağı, solu
küçənin soludur (Ģəkil 3).
3.7. NĠO-nun mərkəzi xətti onun hərəkət hissəsinin tən ortasından keçən Ģərti
xətt olmaqla, hərəkət hissəsinin eninə və ya yol örtüyünün xarici kənarları arasında
olan məsafəyə görə təyin edilir (Ģəkil 4).
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ġəkil 3

1 – torpaq yatağı
2 – yolun hərəkət hissəsi
3 – yolun oxu (mərkəz xətti)

4 – hərəkət hissəsinin oxu
5 – hərəkət zolağı
6 – ayırıcı zolaq

ġəkil 4
Nəqliyyatın hərəkəti üçün ayrılan hissə hər iki istiqamət üçün müstəqil olduğu
halda, NĠO-nun mərkəzi xətti ayırıcı zolağın tən ortasından keçən xəttdir (Ģəkil 5).
3.7. NĠO-nun mərkəzi xətti onun hərəkət hissəsinin tən ortasından keçən Ģərti
xətt olmaqla, hərəkət hissəsinin eninə və ya yol örtüyünün xarici kənarları arasında
olan məsafəyə görə təyin edilir (Ģəkil 4).
3.8. NĠO-ların kəsiĢmə nöqtələri dedikdə, NĠO-ların mərkəzi xətlərinin kəsiĢmə
nöqtələri nəzərdə tutulur.
7
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ġəkil 5
3.9. NĠO-ların birləĢməsi (Ģaxələnməsi) zamanı birləĢmə (Ģaxələnmə) nöqtəsi
kimi birləĢən (Ģaxələnən) NĠO-nun mərkəzi xəttinin birləĢdiyi (Ģaxələndiyi) NĠO-nun
mərkəzi xətti ilə kəsiĢmə nöqtəsi götürülür. (Ģəkil 6, 7, 8)
3.10. NĠO-ların baĢlanğıc və son nöqtələri, mərkəzi xətləri, kəsiĢmə nöqtələri,
onların koordinatları və həndəsi ölçüləri rəqəmsal kadastr xəritələrinə istinadən
müəyyən edilir.
4. Daşınmaz əmlak obyektlərinin girişlərinə ünvan nömrələrinin verilməsi
4.1. DaĢınmaz əmlak obyektlərinə ünvan verilməsi zamanı aĢağıdakı
nömrələmə prinsipləri əsas götürülür:
4.1.1. NĠO-nun baĢlanğıcından sonuna doğru nömrələmə prinsipi. Bu prinsip
ünvanların təyin olunması zamanı nömrələmənin NĠO-nun baĢlanğıcından sonuna
doğru istiqamətdə aparılmasını nəzərdə tutur;
4.1.2. Məsafə prinsipi. Bu prinsip NĠO-nun hər hansı bir hissəsində ünvan
obyektlərinin sonradan yaranacağı təqdirdə boĢ qalan ərazinin məsafədən asılı olan
8
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bölgüsünün aparılmasını və boĢ sahədə müvəqqəti ünvan nömrələnməsini nəzərdə
tutur;

ġəkil 6

ġəkil 7
9
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ġəkil 8.

4.1.3. GiriĢ prinsipi. Bu prinsip daĢınmaz əmlak obyektinin fərdiləĢdirilməsini
təmin edən hər bir giriĢə ünvan nömrəsinin verilməsini nəzərdə tutur;
4.1.4. BirləĢmiĢ nömrə prinsipi.

Bu prinsip daĢınmaz əmlak obyektinin

fərdiləĢdirilməsini təmin etmək məqsədi ilə ünvan nömrəsinin verilməsi zamanı
rəqəmlərdən və onlara əlavə edilmiĢ hərflərdən ibarət olan birləĢmiĢ nömrələrin
verilməsinin mümkünlüyünü nəzərdə tutur.
4.2. DaĢınmaz əmlak obyektinə ünvan alınması üçün müraciət, müraciətin
formaları,

müraciətlərə

baxılma

qaydaları

qüvvədə

olan

qanunvericiliklə

müəyyənləĢdirilir [1, 2].
4.3. DaĢınmaz əmlak obyektinə ünvanın verilməsi qanunvericiliklə müəyyən
edilmiĢ ünvan rekvizitlərin həmin daĢınmaz əmlak obyektinə təyin edilməsi və
müvafiq məlumatların ünvan reyestrinə daxil edilməsi ilə həyata keçirilir [1, 2].
4.4. DaĢınmaz əmlak obyektinə ünvan verilərkən ünvan rekvizitləri müvafiq
qanunvericilik aktlarında və sənədlərdə öz əksini tapmıĢ

məlumatlar əsasında

müəyyən edilir [1, 2].
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4.5. Nömrə vermədə ardıcıllıq və təkrarsızlıq tələblərinə riayət edilməlidir. Küçənin
(prospektin) baĢlanğıcından etibarən ardıcıl Ģəkildə küçənin solundakı giriĢlərə 1-dən
baĢlayaraq tək nömrələr, sağ tərəfindəki giriĢlərə isə 2-dən baĢlayaraq cüt nömrələr
verilir. Eyni bir küçədə, prospektdə, bulvarda, meydanda bir ünvan nömrəsi yalnız
daĢınmaz əmlak obyektinin bir giriĢinə verilə bilər (Ģəkil 9).

ġəkil 9.
4.6. Bir meydanın ətrafında yerləĢən və həmin meydana açılan giriĢləri
nömrələnərkən, meydanın çevrəsi ətrafında bir baĢlanğıc nöqtə təyin edilir və bu
nöqtədən baĢlayaraq saat əqrəbi istiqamətində giriĢlər ardıcıl nömrə alır (Ģəkil 10).
4.7. Bir məhəllə və ya yaĢayıĢ kompleksinin hüdudları (hasarları) daxilində
birdən çox müstəqil bina mövcud olub, bunların hamısının küçəyə ortaq bir çıxıĢının
(giriĢinin) olduğu hallarda, əvvəlki giriĢin nömrəsinə istinad etməklə, kompleksin
daxilindəki binalardakı giriĢlərin hər birinə bu Standarta uyğun nömrələr verilir.
Ortaq giriĢ (çıxıĢ) üzərinə kompleks daxilindəki binalara verilən nömrələrin ən kiçiyi
ilə (m) ən böyüyü arasına (n) (–) iĢarəsi qoyulmaqla “m – n ” yazılır (Ģəkil 11).
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ġəkil 10.

ġəkil 11
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4.8. Bir küçədə müstəqil binalar Ģəklində mövcud olan mağaza, ofis və bunlara
bənzər obyektlərin giriĢlərinin hər birinə bu Standarta uygun ayrıca sərbəst nömrələr
verilir. Bina, otel və bu kimi daĢınmaz əmlak obyektlərində yerləĢən və eyni küçəyə
açılan giriĢ qapısı olan mağaza, ofis və bunlara bənzər obyektlərə binanın əsas giriĢinə verilən nömrəyə Azərbaycan əlifbasının ilk hərfindən baĢlayaraq hərflər əlavə
edilməklə birləĢmiĢ nömrələr verilir. BirləĢmiĢ nömrələrdə hərflərin kiçik yazılıĢından və Ə, Ö, Ü, I, Ġ, Ç, J, Ğ, O, ġ hərflərindən istifadə etmək olmaz (Ģəkil 12).

ġəkil 12
4.9. Bir binanın əsas giriĢ qapısının bir küçə və ya prospektə, bina daxilində
yerləĢən mağaza, ofis və bu tipli tikililərin ikinci dərəcəli qapılarının baĢqa bir küçə
və ya prospektə açılması halında əsas giriĢ qapısı, açıldığı küçə və ya prospekt üzrə
nömrələnir. Digər küçə və prospektlərə açılan ikinci dərəcəli giriĢlər isə açıldıqları
küçə və ya prospektdən ardıcıl birləĢmiĢ nömrələr alır (Ģəkil 13).
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ġəkil 13
4.10. Çoxmənzilli yaĢayıĢ binalarında mənzillərin nömrələnməsi
4.10.1. Çoxmənzilli yaĢayıĢ binalarındakı mənzillərin ünvanı NĠO-nun
adından, binanın giriĢ nömrəsindən, mərtəbə nömrəsindən və mənzilin mərtəbə üzrə
nömrəsindən ibarət olur.
4.10.2. Çoxmənzilli yaĢayıĢ binalarında mənzilin mərtəbə üzrə nömrəsi həmin
mərtəbəyə qalxan pilləkənin yuxarı hissəsindən baxanda pilləkən meydançasının
solundan baĢlamaqla saat əqrəbi istiqamətində 1-dən baĢlayaraq ardıcıl nömrələmə
qaydasında mənzilə nömrə verməklə formalaĢır (Ģəkil 14).
4.10.3. Çoxmənzilli yaĢayıĢ binasında bir mənzilin bir neçə mənzilə bölündüyü
və hər birinin ayrı-ayrı giriĢ qapıları olduğu halda bölünən mənzilin nömrəsi ləğv
edilir, yeni yaranan mənzillərə bölünən mənzilin nömrəsinə hərflər əlavə etməklə
birləĢmiĢ nömrələr verilir (Ģəkil 15, 16).
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ġəkil 14

ġəkil 15

ġəkil 16
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4.10.4. Çoxmənzilli yaĢayıĢ binalarında iki və daha çox mənzil bir mənzilə
çevrildiyi halda birləĢən mənzillərin bütün nömrələri ləğv edilir, ləğv edilmiĢ
nömrələrdən ən kiçiyinin rəqəm hissəsinə hərf əlavə etməklə yeni formalaĢmıĢ
mənzilə qapı nömrəsi kimi birləĢmiĢ nömrə verilir (Ģəkil 17,18).
4.10.5. Lift olan binalarda da pilləkənlər obyekt nömrələrinin müəyyən
edilməsi zamanı baĢlanğıc istinad nöqtəsi kimi qəbul edilir (Ģəkil 19).
4.11. Mənzillərə giriĢ imkanı yalnız lift vasitəsi ilə olub, pilləkəni olmayan
çoxmərtəbəli binalarda obyektlərin nömrələnməsi lift qapısı ilə üzbəüz dayanmaqla
soldan sağa doğru istiqamətdə aparılır (Ģəkil 20).
4.12. Böyük inzibati binanın, otel və iĢ mərkəzlərinin daxilindəki giriĢlərə
nömrələr aĢağıdakı qaydada verilir:
4.12.1. Birinci mərtəbə altında birdən çox mərtəbə varsa, ilk mərtəbəyə 1Z,
ikinci (aĢağı) mərtəbəyə 2Z Ģəklində nömrələr verilir. Binanın birinci mərtəbəsi altında bir mərtəbə varsa, qapı nömrələrinin önünə sadəcə Z hərfi qoyulur (Ģəkil 21).

ġəkil 17
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ġəkil18

ġəkil 19
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ġəkil 20

ġəkil 21
18

AZS 749-2013
4.12.2. Binada səkinin səviyyəsindən yuxarıdakı (zirzəmi mərtəbəsindən
yuxarıda) mərtəbələrin sayı 1-9 arasında dəyiĢərsə 1-dən baĢlayaraq, mərtəbələrin
sayı 10-99 arasında dəyiĢərsə 01-dən baĢlayaraq, 100-999 arasında dəyiĢərsə 001-dən
baĢlayaraq tikilinin hər mərtəbəsinə mərtəbə nömrəsi verilir.
4.12.3. Mərtəbələrdəki qeyri-yaĢayıĢ obyektlərinin sayı 1-9 arasında dəyiĢdikdə
1-dən baĢlayaraq, qeyri-yaĢayıĢ obyektlərinin sayı 10-99 arasında dəyiĢdikdə 01-dən
baĢlayaraq, qeyri-yaĢayıĢ obyektlərinin sayı 100-999 arasında dəyiĢdikdə 001-dən
baĢlayaraq qeyri-yaĢayıĢ obyektinin mərtəbə üzrə nömrəsinin əvvəlinə mərtəbə
nömrəsi də əlavə edilməklə qapı nömrəsi verilir (Ģəkil 22, 23).
4.12.4. Yol və ya meydan altında yerləĢən yeraltı ticarət obyektlərindəki qeyriyaĢayıĢ sahələrinə (dükan, mağaza, ofis və bunlar kimi iĢ yerlərinə) əsas giriĢ
qapısına görə, sol tərəfdən baĢlayaraq 1-dən etibarən ardıcıl nömrələr verilir. Yeraltı
ticarət mərkəzinin 1-dən çox mərtəbəsinin olması halında nömrələmə bu Standartın
müvafiq tələblərinə uyğun qaydada aparılır.
4.12.5. Küçəyə bir qapı ilə çıxıĢı olan fərdi yaĢayıĢ evinin həyətyanı sahəsindəki yardımçı obyektlərə (qaraj, anbar, tövlə və s.) ayrıca nömrə verilmir (Ģəkil 24).

ġəkil 22
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ġəkil 23

ġəkil 24
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4.12.6. Bir evin və ya yaĢayıĢ binasının bağçasının ərazisində küçəyə birbaĢa
çıxıĢı olmayan müstəqil mənzil statusunda olan yerlərə, bina mənzilləri kimi daxili
giriĢ nömrəsi verilir. Bu yerlərə verilən nömrələr, binanın mənzillərinin sonuncusuna
verilən nömrədən sonrakı nömrələrdir (Ģəkil 25).

ġəkil 25
4.12.7. Bazar və yarmarkaların hüdudları daxilindən küçə və ya prospekt
keçdiyi hallarda hər bir giriĢə həmin NĠO-ya istinad edilməklə nömrə verilir.
Bazarların içərisindəki hər bir qeyri-yaĢayıĢ obyektinin ünvanı əsas giriĢ qapısının
nömrəsinə obyektin vergül vasitəsi ilə ayrılmıĢ daxili nömrəsini əlavə etməklə
formalaĢdırılır.
4.13. Bir NĠO boyunca torpaq sahələrinin nömrələnməsi aĢağıdakı qaydada
aparılır:
4.13.1. AyrılmıĢ torpaq sahələrinin hər birinə bu Standarta uyğun sərbəst
nömrə verilir. Birdən çox küçə və ya prospektə çıxıĢı olan torpaq sahələrinə, həmin
küçə və ya prospektlərin hər birindən sərbəst nömrə verilə bilər.
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4.13.2. AyrılmamıĢ torpaq sahələrinin hər birinə, sərhədləri yaxınlıqdakı torpaq
sahələrinin bölgüsü ilə müqayisə edilərək, müvafiq yerli icra hakimiyyətləri və
bələdiyyələrlə aparılmıĢ sorğular əsasında, torpaq massivindən gələcəkdə ayrılması
ehtimal olunan torpaq sahələrinin sayı qədər ehtiyat sərbəst nömrə verilir.
4.14. PlanlaĢdırmaya görə bir torpaq sahəsi kimi ayrılmıĢ və bir nömrə ilə
nömrələnmiĢ torpaq sahəsində birdən çox giriĢi olan binanın (binaların) tikildiyi
hallarda giriĢlərin nömrələnməsi aĢağıdakı qaydada aparılır:
Eyni küçədə, yeni tikilmiĢ binalardan sonra nömrə verilmiĢ baĢqa bir ünvan
obyekti mövcud olduğu halda, yeni inĢa edilən binalardan birincisinin ilk giriĢinə
torpaq sahəsinə verilmiĢ nömrə verilir, yeni tikilmiĢ binanın digər giriĢlərinə bu
nömrəyə hərflər əlavə etməklə birləĢmiĢ nömrələr verilir. TikilmiĢ binalardan sonrakı
ünvan nömrələri dəyiĢməz qalır (Ģəkil 26, 27).

ġəkil 26

ġəkil 27

4.15. Ünvan nömrəsi almıĢ iki və ya daha çox qonĢu torpaq sahələri birləĢdikdə birləĢən torpaq sahələrinin nömrələri ləğv edilir, yeni formalaĢan torpaq sahəsinə ləğv edilmiĢ nömrələrdən ən kiçiyinə hərf əlavə etməklə birləĢmiĢ nömrə verilir.
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4.16. Fərdi yaĢayıĢ evi, çoxmənzilli yaĢayıĢ binası, otel və biznes mərkəzi kimi
fəaliyyət göstərən binalarda yerləĢib, küçəyə açılan və birləĢmiĢ nömrələri olan
dükan, mağaza və bu tipli obyektlərin iki və ya daha çoxunun bir obyektə çevrilməsi
halında bir obyektə çevrilmiĢ ayrı-ayrı obyektlərin birləĢmiĢ nömrələri ləğv edilir,
yeni iĢ yerinə bu Standarta uyğun birləĢmiĢ giriĢ nömrəsi verilir.
4.17. Bir binanın altında, küçəyə açılan qapısı olan iĢ yerlərinin, küçəyə açılan
qapılarının hamısının və ya bir neçəsinin ləğv edilməsi və yaxud binanın ikinci
dərəcəli qapılarında dəyiĢikliklərin ortaya çıxması zamanı, nömrələr aĢağıdakı
qaydalara görə formalaĢdırılır.
4.17.1. Bir binada olan və küçəyə açılan iĢ yerlərinin hamısının küçə ilə əlaqəsi
kəsildiyi və bağlı olduğu bina ilə əlaqələndirildikləri zaman birləĢmiĢ nömrələr ləğv
edilir.
4.17.2. Bir binanın küçəyə açılan iĢ yerlərindən bir neçəsinin binaya birləĢdirilərək küçə ilə əlaqəsinin kəsilməsi zamanı, əlaqəsi kəsilən iĢ yerlərinə məxsus
ünvan nömrələri ləğv edilir, qalan iĢ yerlərinin qapı nömrələri isə dəyiĢməz qalır.
4.18.1. Bir küçəyə bağlana biləcək vəziyyətdə olan nizamsız düzülüĢlü
(dağınıq yerləĢmiĢ) binalarin giriĢlərinə, küçənin sağ və ya sol tərəfində yerləĢmələrinə görə, müəyyən qaydada ardıcıl cüt və ya tək nömrələr verilir (Ģəkil 28).
4.18.1.1. Bir küçəyə bağlanması mümkün olmayan nizamsız düzülüĢlü
(dağınıq) binaların giriĢləri aĢağıdakı qaydada nömrələndirilir:
4.18.1.2. Dağınıq yerləĢmiĢ binaların toplu olaraq bir yerdə yerləĢməsi halında,
əhatə etdiyi sahənin uyğun bir küncündən etibarən ziqzaq (əyri-üyrü) yol izlənərək
binalarin giriĢlərinə ardıcıl nömrələr verilir (Ģəkil 29).
4.18.1.3. Eyni sahədə, dağınıq yerləĢmiĢ fərdi yaĢayıĢ evlərinin, binaların
giriĢlərinə, bu obyektlərin yerləĢdikləri sahənin uyğun bir küncündən baĢlayaraq,
ziqzaq (əyri-üyrü) yol izlənməklə ardıcıl nömrələr verilir (Ģəkil 30).
4.18.1.4. Dağınıq binalar arasında sonradan bir və ya yan-yana bir neçə bina
tikilməsi halında, yeni tikilən binaların giriĢlərinə, özlərindən əvvəlki ən yaxın
binanın sonuncu giriĢ nömrəsinəzərə alınmaqla ardıcıl birləĢmiĢ nömrələr verilir.
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ġəkil 28

ġəkil 29
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ġəkil 30
4.18.1.5. YaĢayıĢ məntəqəsinin hüdudları xaricində dəmir yolu xəttinin və ya
avtomobil yolunun yaxınlığında yerləĢən daĢınmaz əmlak obyektinin giriĢinə ünvan
verilməsi dəmir yolunun istiqamətinin və ya avtomombil yolunun adı və mövcud
kilometraj göstərilməklə həyata keçirilə bilər. Avtomobil (dəmir) yolunun sağ və sol
tərəfləri yolun adına istinadən müəyyənləĢir. Yolun sağındakı giriĢlər cüt,solundakı
giriĢlər isə tək rəqəmlərlə nömrələnir.
4.19. Qaydalara görə binaların giriĢlərinə, torpaq sahələrinə nömrə verildikdən
sonra, bu obyektlər arasında nömrə verilmədiyi aĢkarlanan bina giriĢlərinə və torpaq
sahələrinə bu Standartın 4.14-cü bəndinin tələblərinə uyğun nömrə verilir.
4.20. Prospekt və küçə kənarında salınmıĢ çadır Ģəhərciklərində, fəlakət
bölgəsindəki müvəqqəti yaĢayıĢ yerlərində və bunlara bənzər yerlərdə hər bir obyektə
müvəqqəti sərbəst ardıcıl nömrə verilir
4.21. Ünvan nömrələri ərazi vahidlərinin və ya NĠO-ların adları dəyiĢdirildikdə
dəyiĢmir. Ünvan nömrələri ünvan reyestrində qeydə alınan istinad nöqtələrinə
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(koordinatlarına), NĠO-nun mərkəzi xəttinə, inzibati ərazi vahidinə və poçt ərazi
vahidinə bağlı olur.
5. Ünvan lövhələrinin hazırlanmasına və quraşdırılmasına qoyulan
tələblər
5.1. NĠO-ların adlarını və daĢınmaz əmlak obyektlərinin nömrələrini əks
etdirən ünvan Azərbaycan Respublikasının StandartlaĢdırma, Metrologiya və Patent
üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən (bundan sonra ARSMPDK) dövlət qeydiyyatına
alınmıĢ texniki Ģərtlər əsasında Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi (bundan sonra: ARƏMDK) tərəfindən hazırlanır və quraĢdırılır.
5.2. Ünvan lövhələrinin istehsalı ilə bağlı texniki Ģərtlərdə aĢağıdakı tələblər öz
əksini tapmalıdır.
5.2.1. Lövhələrin xarici görkəmi binanın fasadına gözəllik verməli və Ģəhərin
memarlıq üslubuna uyğunlaĢdırılmalıdır.
5.2.2. Keyfiyyəti yüksək olmalı və davamlılığı uzunmüddətli istifadəyə
hesablanmalıdır.
5.2.3. Müxtəlif hava Ģəraitinə davam gətirməli, tez sıradan çıxmamalıdır.
5.2.4. Lövhə üzərindəki yazılar aydın olmalı, qaranlıqda lövhə reflektor
vasitəsi ilə iĢıqlandırılmalı, baxıĢ məsafəsi nəzərə alınaraq yazılar yaxından və
uzaqdan aydın görünməlidir.
5.2.5. Ünvan lövhələri mənəvi və fiziki cəhətdən aĢındıqda (korlandıqda,
zədələndikdə, öz ilkin görünüĢünə xələl gəldikdə və s.) yeniləri ilə əvəz olunurlar.
5.2.6. Ünvan lövhələrinin saxlanmasına (qorunmasına) yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının tabeliyində olan müvafiq qurumlar məsuliyyət daĢıyırlar.
5.2.7. Lövhələrin layihələndirməsi və dizaynı iĢi yeni poliqrafik texnologiyaların tələblərinə uyğun aparılmalıdır.
5.2.8. Lövhələrdə küçənin adı ayrıca və ya giriĢin nömrəsi ilə birlikdə əks
oluna bilər. Lövhədə mətn bir və ya iki sətirdə yerləĢdirilə bilər.
5.2.9. Lövhələrin layihələndirilməsində ərazinin xüsusiyyətləri və tələbləri
nəzərə alınmalıdır.
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5.2.10. Dizayn variantı saxlanılmaqla hər bir obyektin fasadına fərdi
yanaĢılmalıdır.
5.2.11. Lövhələrin hazırlanması üçün latun, düralüminium, paslanmayan polad
və ya xüsusi plastik materiallardan istifadə edilə bilər.
5.2.12. Lövhələr üzərində termoplastlama üsulu ilə həkk olunmuĢ Ģriftlər
uzunmüddətli və davamlı olmalıdır.
5.2.13. NĠO-ların adlarını və daĢınmaz əmlak obyektlərinin ünvan nömrələrini
göstərən lövhələrin ölçüləri və forması Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiĢ nümunələrə uyğun olmalıdır (Əlavə 5).
5.2.14. Lövhə üzərində NĠO-nun adı yalnız azərbaycan dilində yazılır.
5.2.15. Parklarda, xiyabanlarda bərkidilən məlumat lövhələri, yol ayrıclarında
qoyulan ünvan istiqamətləndiriciləri iki dildə – azərbaycan və ingilis dillərində
hazırlanmalı, iĢıqlandırma sistemi ilə təmin olunmalıdır (Əlavə 5.1, 5.2, 5.3).
5.3. NĠO-ların adlarını göstərən lövhələrin vurulması lövhələrin daĢınmaz
əmlak obyeklərinin üzərində yerləĢdirilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
5.4. Lövhələr binanın və giriĢlərin aydın görüntüsü olan hissəsinə bərkidilməlidir və bu zaman lövhə binaya münasibətdə

Ģaquli və horizontal paralelliyi

saxlamalıdır.
5.5. NĠO-ların adlarını göstərən lövhələr binanın baĢ fasadının sağ və ya sol,
yaxud da hər iki hissəsində təqribən 3 m hündürlükdə, nömrə göstəriciləri isə binanın
giriĢ qapılarının sağ və ya sol, yaxud da yuxarı hissəsində yerləĢdirilməlidir. NĠO-nun
sol tərəfindəki daĢınmaz əmlak obyektlərində ünvan quraĢdırma iĢləri apararkən,
lövhə, binaya baxarkən sol küncə, sağ tərəfindəki daĢınmaz əmlak obyektlərində
ünvan quraĢdırma iĢləri aparılarkən, binaya baxanda sağ küncə quraĢdırmalıdır. Bu
və ya digər səbəbdən sözügedən tələbə riayət etmək mümkünsüzdürsə, onda lövhə
digər münasib yerə bərkidilir. Əgər yaxın ərazilərdə küçə adını göstərən kifayət qədər
lövhə yerləĢdirilibsə, binanın nömrə niĢanında küçə adının əks olunması vacib deyil.
5.6. Lövhələr daĢınmaz əmlakların üzərində yerləĢdirilən zaman daĢınmaz
əmlak obyektinin nümayəndəsinin lövhələrin yerləĢdirilməsi prosesində iĢtirakı təmin
edilməlidir.
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5.7. NĠO-ların adlarını və giriĢ nömrələrini göstərən lövhələrin quraĢdırılma
yerləri aĢağıdakı tələblərə görə müəyyən edilir:
5.7.1. Küçə, prospekt, bulvar, meydan adlarını göstərən lövhələr asan görünə
biləcək yerlərə vurulmalıdır.
5.7.2. Meydanın adını əks etdirən lövhələrin sayı meydanın əhatə dairəsinə
görə müəyyənləĢir. Bu lövhələr meydanı

əhatə edən binaların meydana baxan

divarlarına, meydanın ətrafındakı dirəklərə və ya bu məqsədlər üçün yerə basdırılmıĢ
dirəklərə bərkidilməlidir.
5.7.3. Zərurət yarandıqda küçələrin, prospektlərin kəsiĢmə yerlərinə kəsiĢən
NĠO-ların adlarını əks etdirən istiqamət göstərən niĢanlar bərkidilməlidir. Belə
hallarda niĢan lövhələrinin hər iki tərəfində NĠO-ların adları ilə bağlı informasiya əks
etdirilir..
5.7.4. GiriĢin nömrə niĢanı, giriĢ qapısının asan görünən yerinə vurulmalıdır.
5.7.5. Mağaza, ofis və bu tipli iĢ yerlərinin giriĢ nömrə niĢanlar iĢ yerinin
küçədən asanlıqla görünə biləcək yerinə quraĢdırılmalıdır.
5.7.6. Darvaza açılan zaman lövhəni görmək mümkün olmadığından darvaza
qapılarına lövhə yerləĢdirmək olmaz.
5.7.7. Ünvan lövhələrinin ölçüləri NĠO-nun ölçü parametrlərindən, ilk növbədə
onun enindən, ünvan obyektinin fasad görünüĢündən, memarlıq tələblərindən asılı
olaraq, ölçülərdəki mütənasiblik saxlanmaqla dəyiĢdirilə bilər.
6. Ünvan reyestri
6.1. Ünvan reyestri daĢınmaz əmlakın vahid kadastrı ilə əlaqələndirilməklə,
məkana görə daĢınmaz əmlak obyektlərinin xüsusi vasitələrdən istifadə edilmədən
yerləĢdiyi yerin müəyyənləĢdirilməsinə imkan verən və onların fərdiləĢdirilməsini
təmin edən məlumat bazasıdır.
6.2. Ünvan reyestri ünvan istifadəçilərini ünvanla bağlı zəruri informasiya ilə
təmin etmək məqsədi ilə tərtib edilir və aparılır.
6.3. Ünvan reyestri vahiddir və Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisini
əhatə edir.
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6.4. Ünvan reyestri Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətidir.
6.5. Ünvan reyestrində saxlanılan məlumatlara aĢağıdakı hallarda dəyiĢiklik və
(və ya) əlavələr edilir:
6.5.1. daĢınmaz əmlak obyektinin yerləĢdiyi ərazi vahidinin və ya NĠO-nun
qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ qaydada adı dəyiĢdirildikdə, habelə müvafiq NĠOya yeni ad verildikdə və ya onun adı dəyiĢdirildikdə (bu halda ünvan nömrələri
dəyiĢilmir);
6.5.2. texniki səhvlər aradan qaldırıldıqda;
6.5.3. ünvanın statusu dəyiĢdikdə;
6.5.4. məhkəmənin qərarı olduqda;
6.6. Ünvan Reyestri Ġnformasiya Sistemi ünvan reyestri və qrafik komponentlər əsasında təĢkil edilmiĢdir:
6.6.1. ÜRĠS-in ünvan reyestri komponenti mətn məlumatlarının məlumat
bazasına daxil edilməsinə, ünvan məlumatının funksionallığının yenilənməsinə və
ünvan məlumatının paylanmasına cavabdehdir.
6.6.2. Qrafik komponent ünvan reyestrini dəstəkləyir, coğrafi informasiyalardan və ortofoto xəritələrdən istifadə funksionallığını təmin edir, ünvan reyestrinin
mətn məlumat bazasından çağırılan məlumatları xəritə üzərində təyin edir.
6.7. Dövlət orqanları və bələdiyyələr, hüquqi və fiziki Ģəxslər bu Standarta
uyğun olaraq, rəsmi sənədlərdə yalnız ünvan reyestrinə daxil edilmiĢ ünvanlardan
istifadə etməlidirlər [4].
6.8. Bu Standart qüvvəyə mindiyi günədək verilmiĢ sənədlərdə qeyd edilən
ünvanlar zəruri hallarda ünvan reyestrinə daxil edilmiĢ yeni ünvan göstərilməklə
istifadə edilə bilər.
6.9. Əmlak obyektlərinin giriĢlərinə ünvan verilməsi və ya ünvanın dəyiĢdirilməsi barədə məlumat qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ müddətdə ARƏMDK
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Daxili ĠĢlər Nazirliyinə göndərilir.
6.10. DaĢınmaz əmlak obyektinin ünvanı dəyiĢdirildikdə, ARƏMDK öz
qurumları vasitəsi ilə obyektin mülkiyyətçisinə bu barədə məlumat verir.
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6.11. Ünvan reyestrində saxlanılan məlumatların dəqiqliyinə və reyestrin vaxtında aparılmasına, verilən məlumatların tam və düzgün olmasına görə cavabdeh olan
Ģəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun məsuliyyət daĢıyırlar.
6.12. Yeni NĠO istifadəyə verildiyi, NĠO-nun adı dəyiĢdirildiyi,NĠO-ların
birləĢdiyi (bölündüyü) hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 3 gün müddətində
ARƏMDK bu barədə məlumatlandırır.
6.13. NĠO-nun ilk dəfə istifadəyə verilməsi halında məlumatda müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən təqdim olunan məlumatda NĠO-nun orfoqrafik
qaydalara riayət edilməklə yazılmıĢ və üç sözdən çox olmayan adı, NĠO-nun
baĢlanğıc və son nöqtələrinin koordinatları (X,Y), NĠO-nun ortofoto xəritə üzərində
yerləĢmə vəziyyəti, onun eni, uzunluğu ğöstərilir, NĠO-ya verilən ad barəsində qısa
Ģərh verilir (Əlavə 1).
6.14. NĠO-ların birləĢməsi halında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
təqdim olunan məlumatda birləĢən obyektlərin adları, yeni yaranan NĠO-nun adı, bu
ad (Ģəxs, məkan) barəsində məlumat verilir, NĠO-nun baĢlanğıc və son nöqtələrinin
koordinatları göstərilir (Əlavə 2).
6.15. NĠO-nun bölünməsi hallarında, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən təqdim olunan məlumatda bölünən NĠO-nun adı, bölünmə nəticəsində
əmələ gələn yeni NĠO-ların adları, bu adları daĢıyan Ģəxslər, məkanlar barəsində
məlumat verilir, yeni yaranan NĠO-ların baĢlanğıc və son nöqtələrinin koordinatları
göstərilir (Əlavə 3).
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinə təqdim olunan məlumatlar içərisində NĠO-ların yerləĢdiyi rayonun
(rayonların), Ģəhərin (Ģəhərlərin), qəsəbənin (qəsəbələrin) adları da öz əksini
tapmalıdır .
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Əlavə 1

____________________ şəhəri (rayonu) ərazisində yeni istifadəyə verilmiş və ilk
dəfə adlandırılan nəqliyyat infrastukturu obyekti (NİO) haqqında

NĠO-nun adı

NĠO-nun daĢıdığı ad
(Ģəxs, məkan və s.)
barədə qısa məlumat

NĠO-nun yerləĢdiyi
Ģəhər/rayon
qəsəbə/kənd
(lar)

NIO-nun baĢlanğıc NIO-nun son nöqnöqtəsinin
təsinin
koordinatları
koordinatları
X

Y

X

Y

Eni, m

Sıra
sayı

Yerli icra
hakimiyyəti
orqanının müvafiq
sərəncamı

Uzunluğu,
m

MƏLUMAT

Əlavə 2

____________________ şəhəri (rayonu) ərazisində birləşən və bu birləşmədən yaranan yeni nəqliyyat infrastukturu
obyektləri (NİO) barədə
MƏLUMAT

1.
2.

Yeni yaranan NĠO-nun
Yeni yaranan NĠO-nun
yerləĢdiyi
ġəhər/
rayon(lar)

qəsəbə/
kənd

BaĢlanğıc
nöqtəsinin
koordinatları
X

Y

Son nöqtəsinin
koordinatları
X

Y

eni, m

BirləĢmədən
yaranan yeni
NĠO-nun adı

Yerli icra
hakimiyyəti
orqanının
müvafiq
sərəncamı

uzunluğu, m

Sıra BirləĢən NĠO-ların
sayı
adları

NIO-nun
daĢıdığı ad
(Ģəxs, məkan
və s.) barədə
qısa məlumat

Əlavə 3

____________________ şəhəri (rayonu) ərazisində bölünən və bu bölünmədən yaranan yeni
nəqliyyat infrastukturu obyektləri (NİO) haqqında
MƏLUMAT

Bölünmədən
yaranan yeni
NĠO-ların adları

1.
2.

Yeni yaranan NĠO-ların
Yeni yaranan NĠOların yerləĢdiyi
ġəhər/rayo
n(lar)

qəsəbə/k
ənd

BaĢlanğıc
nöqtəsinin
koordinatları
X

Y

Son
nöqtəsinin
koordinatları
X

Y

eni, m

Bölünən NĠO-nun
adı

Yerli icra
hakimiyyəti
orqanının
müvafiq
sərəncamı

uzunluğu, m

Sır
a
say
ı

Yeni yaranan
NĠO-ların
daĢıdığı adlar
(Ģəxs, məkan
və s.) barədə
qısa məlumat
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Əlavə 4

Daşınmaz əmlak obyektlərinin girişlərinin nömrələnməsinə dair
mətn nümunələri
Nümunə 1
Biri zirzəmi olmaqla cəmi 4 mərtəbəli bir binanın hər mərtəbəsində 9 qeyriyaĢayıĢ sahəsi obyekti olduğu halda, bu binanın tərkibindəki obyektlərin nömrələri
belə olur:
Zirzəmi
mərtəbəsi

:

Z1

,

Z2

,

Z3

,........,

Z9

Birinci mərtəbə

:

11

,

12

,

13

,........,

19

Ġkinci mərtəbə

:

21

,

22

,

23

,........,

29

Üçüncü mərtəbə

:

31

,

32

,

33

,........,

39

Biri zirzəmi, cəmi 4 mərtəbəli bir binanın hər mərtəbəsində 12 qeyri-yaĢayıĢ
sahəsi obyekti olduğu halda, bu obyektlərin nömrələri belə olur:
Zirzəmi mərtəbəsi :

Z01 ,

Z02

,

Z03

,........,

Z10

Z11

Z12

Birinci mərtəbə

:

101 ,

102

,

103

,........,

110

111

112

Ġkinci mərtəbə

:

201 ,

202

,

203

,........,

210

211

212

Üçüncü mərtəbə

:

301 ,

302

,

303

,........,

310

311

312

Biri zirzəmi olmaqla cəmi 4 mərtəbəli bir binanın hər mərtəbəsində 134 qeyriyaĢayıĢ sahəsi olduğu halda, bu binanın qeyri-yaĢayıĢ obyektlərinin nömrələri belə
olur:
Zirzəmi
mərtəbəsi

:

Z001 ,

Z002

,

Z003 ,........, Z132

Z133

Z134

1-ci mərtəbə

:

1001 ,

1002

,

1003 ,........, 1132

1133

1134

2-ci mərtəbə

:

2001 ,

2002

,

2003 ,........, 2132

2133

2134

3-cü mərtəbə

:

3001 ,

3002

,

3003 ,........, 3132

3133

3134
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Biri zirzəmi olmaqla cəmi 14 mərtəbəli bir binanın hər mərtəbəsində 9 qeyriyaĢayıĢ obyekti olduğu halda, bu obyektlərin nömrələri belə olur:
Zirzəmi
mərtəbəsi
1-ci mərtəbə

:

011

,

012

,

013

,........,

019

2-ci mərtəbə

:

021

,

022

,

023

,........,

029

3-cü mərtəbə

:

031

,

032

,

033

,........,

039

........

:

......

,

........

,

......

,........,

......

........

:

......

,

........

,

......

,........,

......

........

:

......

,

........

,

......

,........,

......

13-cü mərtəbə

:

131

,

132

,

133

,........,

139

:

Z1

,

Z2

,

Z3

,........,

Z9

Biri zirzəmi olmaqla cəmi 14 mərtəbəli bir binanın hər mərtəbəsində 12 qeyriyaĢayıĢ obyekti olduğu halda, bu binanın qeyri-yaĢayıĢ obyektlərinin nömrələri belə
olur:

Zirzəmi
mərtəbəsi

:

Z01

,

Z02

,

Z03

,........,

Z10

,

Z11

,

Z12

1-ci mərtəbə

:

0101

,

0102

,

0103

,........,

0110

,

0111

,

0112

2-ci mərtəbə

:

0201

,

0202

,

0203

,........,

0210

,

0211

,

0212

3-cü mərtəbə

:

0301

,

0302

,

0303

,........,

0310

,

0311

,

0312

........

:

.......

,

.......

,

.......

,........,

........

,

........

,

........

........

:

.......

,

.......

,

.......

,........,

........

,

........

,

........

........

:

.......

,

.......

,

.......

,........,

........

,

........

,

........

13-cü mərtəbə :

1301

,

1302

,

1303

,........,

1310

,

1311

,

1312

Biri zirzəmi olmaqla cəmi 14 mərtəbəli bir binanın hər mərtəbəsində 142
qeyri-yaĢayıĢ obyekti olduğu halda, bu binanın qeyri-yaĢayıĢ obyektlərinin nömrələri
belə olurr:
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Zirzəmi
mərtəbəsi

:

Z001

,

Z002

,

Z003 ,........, Z140

,

Z141

,

Z142

1-ci

:

01001 ,

01002 ,

01003 ,........, 01140 ,

01141 ,

01142

2-ci

:

02001 ,

02002 ,

02003 ,........, 02140 ,

02141 ,

02142

3-cü

:

03001 ,

03002 ,

03003 ,........, 03140 ,

03141 ,

03142

........

:

........

,

........

,

,........, ........

,

........

,

........

........

:

........

,

........

,

,........, ........

,

........

,

........

........

:

........

,

........

,

,........, ........

,

........

,

........

13-cü

:

13001 ,

13002 ,

13003 ,........, 13140 ,

13141 ,

13142

Mərtəbələrdəki nömrə obyektlərinin sayı müxtəlifdirsə, nömrə verilərkən ən
çox obyekt sayı olan mərtəbə əsas götürülərək nömrələmə aparılmalıdır. Biri zirzəmi
olmaqla cəmi 5 mərtəbəli bir binanın zirzəmi mərtəbəsində 1, birinci mərtəbəsində 7,
ikinci mərtəbəsində 12, üçüncü mərtəbəsində 11, dördüncü mərtəbəsində 2 nömrə
obyektinin olması halında, bu binanın qeyri-yaĢayıĢ obyektlərinin nömrələri belə
olur:
Zirzəmi
mərtəbəsi

:

Z01

1-ci mərtəbə

:

101

,

102

,

103

,........,

105

106

107

2-ci mərtəbə

:

201

,

202

,

203

,........,

210

211

212

3-cü mərtəbə

:

301

,

302

,

303

,........,

309

310

311

4-cü mərtəbə

:

401

,

402

Mərtəbədə otaqların qapılarının eyni bir dəhlizə açıldıği hallarda otaqların
nömrələnməsi Nümunə 1-ə uyğun aparılır və mərtəbənin dəhlizinin baĢlanğıcından
sonuna baxarkən sol tərəfdəki otaqlar tək, sağ tərəfdəki otaqlar isə cüt rəqəmlərlə
nömrələnirlər
Belə ki, 9 mərtəbəli mehmanxananın 3-cü mərtəbəsindəki sol tərəfdəki ilk
otağın nömrəsi 301 , sol tərəfdəki sonrakı otaqların nömrələri isə 303, 305, 307 və s.,
sağ tərəfdəki ilk otağın nömrəsi 302, sağ tərəfdəki sonrakı otaqların nömrələri isə
304, 306, 308 və s. olacaqdır.
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Nümunə 2
“75” və 77 giriĢ nömrəli qonĢu torpaq sahələrinin arasında,birinci torpaq
sahəsi üzərində əlavə birgiriĢli bina inĢa edilərsə,

onda yeni tikilmiĢ

binanın

giriĢinin nömrəsi “75A” olar.
Nümunə 3
,Hər hansı bir küçənin sonundakı binaların giriĢlərinin nömrələrinin

“71”,

“73”, “73A”, “73B”, “73C”, “73D”, “75”, “77”, “77A”, “77B”, “77C”, “77D”,
“79”olduğunu qəbul edək.. Bunlardan “75” nömrəli giriĢin aid olduğu bina da daxil
olmaqla sonrakı binalar sökülüb yerinə yeni bir bina inĢa edilərsə, onda sökülmüĢ
binaların giriĢlərinin nömrələri ləğv edilir, yeni binanın giriĢinə sökülən giriĢlərin
ilk sərbəst nömrəsindən yaradılmıĢ birləĢmiĢ nömrə (“75A”) verilir.
Sökülən binalardan birincisi ilə sonuncusunun yalnız rəqəmlərdən ibarət
nömrələri (sərbəst nömrələri) varsa,sərbəst nömrələrdən ən kiçiyinə bu Standarta
uyğun hərf əlavə etməklə birləĢmiĢ nömrə verilir.. Belə ki, giriĢ nömrəsi “63” olan
binadan “75”-ə qədər (“75” də daxil olmaqla)yeddi bina sökülərək yerlərinə tikilən
yeni birgiriĢli binanın giriĢ nömrəsi “63A” olacaqdır.SökülmüĢ binaların nömrələri
isə ləğv edilir.
Sərbəst nömrə ilə bu nömrədən yaradılmıĢ birləĢmiĢ nömrələri olan bütün
binalar söküldüyü və bunlardan sonra binaların mövcud olduğu halında,sökülən
binaların yerinə bir bina tikildiyi zaman, sökülən binaların giriĢlərinə verilmiĢ
nömrələr ləğv edilir,həmin sərbəst nömrədən yaradılmıĢ yeni birləĢmiĢ nömrələr yeni
tikilmiĢ binanın giriĢlərinə verilir.. Misal üçün, “73”, “73A”, “73B”, “73C”, “73D”
giriĢ nömrəli binaların yerinə tikilmiĢ yeni binanın giriĢ nömrəsi “73E” olacaqdır.
Sökülən binaların giriĢ nömrələri həm sərbəst, həm də birləĢmiĢ nömrələrdən
ibarətdirsə və onların yerinə yalnız bir giriĢli bir bina tikilirsə,sökülən binaların
nömrələri ləğv edilir, yeni giriĢin nömrəsi mövcud sərbəst nömrələrdən ən kiçiyinə
hərf əlavə etməklə yaradılmıĢ birləĢmiĢ nömrə olur,Məsələn, “73D”, “75”, ”77”
giriĢ nömrəli binaların yerində tikilmiĢ yeni binanın giriĢ nömrəsi “75A” olacaqdır.
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Eyni qaydada “73D”, “75”, “77”, “77A” nömrəli binaların yerində tikilmiĢ yeni
binanın giriĢ nömrəsi “75A” olacaqdır.
BirləĢmiĢ giriĢ nömrəsi olan bir bina ilə özündən sonrakı sərbəst giriĢ nömrəsi
olan binanın yerində tikilən yeni binaya giriĢ nömrəsi kimi ləğv edilmiĢ sərbəst
nömrədənyaradılmıĢ birləĢmiĢ nömrə verilir.. Belə ki, “73D” və “75” nömrəli iki
binanın yerində tikilmiĢ yeni binanın giriĢ nömrəsi “75A” olacaqdır.
Yerlərində yeni bina tikilmiĢ binaların giriĢləri yalnız birləĢmiĢ nömrələrdən
ibarətdirsə yeni binaya bu nömrələr arasında olan ən kiçik rəqəmli birləĢmiĢ
nömrələrin sonuncusundan sonrakı birləĢmiĢ nömrə giriĢ nömrəsi kimi verilir. Belə
ki, “73C”, “73D”, “77A” giriĢ nömrəli binaların yerində

tikilmiĢ binanın giriĢ

nömrəsi “73E” olacaqdır. “73D”, “75A”, “77A” giriĢ nömrəli binaların yerində
tikilmiĢ yeni binanın giriĢ nömrəsi “73E” olar.
Bir neçə birləĢmiĢ giriĢ nömrəsi olan bina ilə ondan sonra gələn sərbəst nömrəli
binanın yerində tikilən binaya giriĢ nömrəsi olaraq ləğv edilmiĢ sərbəst nömrədən
yaradəlməĢ birləĢmiĢ nömrə verilir. Belə ki,“73C”, “73D”, “75” giriĢ nömrəli
binaların yerində tikilən yeni binanın giriĢ nömrəsi “75A” olacaqdır.
Nümunə 4:
Bir binada küçəyə açılan və ,giriĢ nömrələri “23A”, “23B”, “23C”, “23D” və
“23E” olan beĢ mağazadan. “23D” və “23E” nömrəli mağazalar birləĢdirilərək bir
mağazaya çevrilərsə, onda birləĢmiĢ mağazalarıın nömrələri ləğv edilir,yeni
formalaĢmıĢ mağazanın nömrəsi növbəti birləĢmiĢ nömrə(“23F”) olur (Ģəkil 31).
Nümunə 5:
Bir binada küçəyə açılan və giriĢlərinin nömrələri “23A”, “23B”, “23C”,
“23D” və “23E” olan” beĢ mağazadan “23B”, “23C” və “23D” birləĢdirilərək bir
mağazaya çevrilməsi halında, birləĢmiĢ mağazaların nömrələri ləğv edilir, yeni
mağazanın giriĢ nömrəsi isə növbəti birləĢmiĢ nömrə olur (“23F”) (Ģəkil 32).
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ġəkil 31

ġəkil 32
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Nümunə 6:
Nümunə göstərilən mağazalardan “23A” və “23B”nin küçəyə çıxıĢı bağlanması
halında, “23A” və “23B” nömrələri ləğv edilir, qalan üç mağazanın

nömrələri isə

əvvəlki kimi (“23C”, “23D” və “23E”) dəyiĢməz qalır (Ģəkil 33).

ġəkil 33
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Əlavə 5

Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin adlarını və daşınmaz əmlak
obyektlərinin nömrələrini əks etdirən lövhələrin nümunələri
1. Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin adlarını və daĢınmaz əmlak
obyektlərinin nömrələrini əks etdirən lövhələr aĢağıdakılardan ibarətdir:
1.1. informasiya lövhəsi ( 1 nömrəli əlavə);
1.2. park informasiya lövhəsi (2 nömrəli əlavə);
1.3. küçə istiqamətləri niĢanı (3 nömrəli əlavə);
1.4. küçənin adını və giriĢ nömrəsini göstərən lövhə (4 nömrəli əlavə);
1.5. küçənin adını və giriĢ nömrələrinin intervalını göstərən lövhə (5 nömrəli
əlavə);
1.6. küçənin adını göstərən lövhə (6 nömrəli əlavə);
1.7. giriĢ nömrə niĢanları (7-10 nömrəli əlavələr).
2. Ġnformasiya lövhəsi (ölçüsü 2000x1100 mm) paslanmayan dəmirdən və
alüminiumdan hazırlanmıĢdır, tünd-yaĢıl rəngdədir. Paslanmayan dəmir borularla
yerə bərkidilir. Ġnformasiya lövhəsinin xəritəni və məlumatları əks etdirən hissəsi
termal ĢüĢə ilə örtülmüĢdür.
3. Park informasiya lövhəsi (ölçüsü 1600x2600 mm) paslanmayan dəmirdən
hazırlanmıĢdır, tünd-yaĢıl rəngdədir. Paslanmayan dəmir borularla yerə bərkidilir.
Park informasiya lövhəsində müvafiq parkın adı, park barədə məlumatlar və parkın
ərazi planı (parkın cizgisi) yerləĢdirilir. Parkın ərazi planı (parkın cizgisi) montaj
edilə bilən lövhədə yerləĢdirilir.
4. Küçə istiqamətləri niĢanının hündürlüyü 3000 mm-dir, paslanmayan
dəmirdən hazırlanmıĢdır, tünd-yaĢıl rəngdədir. Diametri 100 mm olan paslanmayan
dəmir borularla yerə bərkidilir, müvafiq küçəyə istiqaməti və məsafəni göstərən
(ölçüləri 850x200 mm və 670x160 mm) istiqamət lövhələrindən ibarətdir.
5. Küçənin adını və giriĢ nömrəsini, küçənin adını və giriĢ nömrələrinin
intervalını və küçənin adını göstərən lövhələr (ölçüsü 265x450 mm) ABS
materialdan hazırlanmıĢdır, tünd-yaĢıl rəngdədir.
6. GiriĢ nömrə niĢanları:
6.1. diametri 200 mm olan dairəvi formada ABS materialdan hazırlanmıĢdır,
tünd-yaĢıl rəngdədir (7 nömrəli əlavə);
6.2. tərəfləri 200x200 mm olan kvadrat formada ABS materialdan
hazırlanmıĢdır, tünd-yaĢıl rəngdədir (8 nömrəli əlavə);
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6.3. diametri 200 mm olan dairəvi formada ABS materialdan hazırlanmıĢır,
tünd-yaĢıl rəngdədir (9 nömrəli əlavə);
6.4. tərəfləri 200x200 mm olan kvadrat formada ABS materialdan
hazırlanmıĢır, tünd-yaĢıl rəngdədir (10 nömrəli əlavə);
7. Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin adlarını və daĢınmaz əmlak
obyektlərinin nömrələrini əks etdirən lövhələrdə:
7.1. “tünd-yaĢıl rəng” dedikdə, Beynəlxalq StandartlaĢdırma TəĢkilatının ISO
12647 standartına əsasən 5463 U kodlu rəng nəzərdə tutulur;
7.2. “ABS” dedikdə, akrilonitril, butadien və stirol materialı nəzərdə tutulur.
8. Ġnformasiya lövhələri və park informasiya lövhələri fərdi iĢıqlandırma ilə,
digər lövhələr və niĢanlar isə müasir reflektor iĢıqlarla təchiz olunur. Lövhələr və
niĢanlar iĢıqlandırılan zaman onların yerləĢdiyi yerin xüsusiyyətləri nəzərə alınır.
9. Ünvan lövhələrinin ölçüləri nəqliyyat infrastrukturu obyektinin parametrlərindən asılı olaraq, ölçülərdəki mütənasibliyi saxlamaqla, dəyiĢdirilə bilər.
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“Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin adlarını və daĢınmaz əmlak
obyektlərinin nömrələrini əks etdirən lövhələrin nümunələri”nə
1 nömrəli əlavə

İnformasiya lövhəsi

İnformasiya lövhəsinin sxemi

1,110
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100
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102 65
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“Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin adlarını və daĢınmaz əmlak
obyektlərinin nömrələrini əks etdirən lövhələrin nümunələri”nə
2 nömrəli əlavə

Park informasiya lövhəsi

Park informasiya lövhəsinin sxemi

170
140

30 20 15

90

315

2,600

140
315

170

140

850

620

850

140

“Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin adlarını və daĢınmaz əmlak
obyektlərinin nömrələrini əks etdirən lövhələrin nümunələri”nə
3 nömrəli əlavə

Küçə istiqamətləri nişanı
1,800
100

850

“A” dəqiq təsviri

160 40 160 40

200

170

850

“B” dəqiq təsviri
670

2,230

3,000

“A” bölməsinin dəqiq təsviri

800

“B” bölməsinin dəqiq təsviri

“Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin adlarını və daĢınmaz əmlak
obyektlərinin nömrələrini əks etdirən lövhələrin nümunələri”nə
4 nömrəli əlavə

Küçənin adını və giriş nömrəsini göstərən lövhə
450
127.5

75

57

235

160

25

18

83

195

127.5

“Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin adlarını və daĢınmaz əmlak
obyektlərinin nömrələrini əks etdirən lövhələrin nümunələri”nə
5 nömrəli əlavə

Küçənin adını və giriş nömrələrinin intervalını göstərən lövhə
450
67.5

75
51
235

160

25
18

83

315

67.5

“Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin adlarını və daĢınmaz əmlak
obyektlərinin nömrələrini əks etdirən lövhələrin nümunələri”nə
6 nömrəli əlavə

Küçənin adını göstərən lövhə
450
127.5

75

57

235

160

25

18

83

195

127.5

“Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin adlarını və daĢınmaz əmlak
obyektlərinin nömrələrini əks etdirən lövhələrin nümunələri”nə
7 nömrəli əlavə

Giriş nömrə nişanı

5.36.6

200
200
150
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“Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin adlarını və daĢınmaz əmlak
obyektlərinin nömrələrini əks etdirən lövhələrin nümunələri”nə
8 nömrəli əlavə

Giriş nömrə nişanı

83

3 7

6.3 7.7
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200
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“Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin adlarını və daĢınmaz əmlak
obyektlərinin nömrələrini əks etdirən lövhələrin nümunələri”nə
9 nömrəli əlavə

Giriş nömrə nişanı

200

200

83

“Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin adlarını və daĢınmaz əmlak
obyektlərinin nömrələrini əks etdirən lövhələrin nümunələri”nə
10 nömrəli əlavə

Giriş nömrə nişanı

6.3 7.7

150
200
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2
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İstinad edilən normativ-hüquqi aktlar
1. “Azərbaycan Respublikasında ünvan reyestrinin aparılması və daĢınmaz
əmlak obyektlərinə ünvan verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 noyabr 2008-ci il tarixli 27 nömrəli
Fərmanı.
2. “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 27 noyabr tarixli 27
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ “Azərbaycan Respublikasında ünvan reyestrinin
aparılması və daĢınmaz əmlak obyektlərinə ünvan verilməsi Qaydaları”nda
dəyiĢikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 fevral
2012-ci il tarixli 590 nömrəli Fərmanı.
3. Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin kodlaĢdırılması, nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin baĢlanğıc və son nöqtələrinin, mərkəzi xətlərinin və kəsiĢmə
nöqtələrinin müəyyən edilməsi Qaydaları (Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2012-ci il 5 dekabr tarixli 279 nömrəli qərarı ilə təsdiq dilmiĢdir).
4. Ünvan reyestri ilə inteqrasiya olunacaq digər dövlət orqanlarının informasiya
sistemlərinin dairəsi (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 24
dekabr tarixli 318 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiĢdir).
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