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ÐÅÉÒÈÍÃËßÐ

«Doing Business»
qeydiyyatûn sadÿliyini necÿ
þl÷ör? - METODOLOGÈYA

Hesabatda daşınmaz əmlakın
qeydiyyatının sadəliyi hər bir ölkə
üzrə standart şərtlərlə müəyyən
edilir. Bunun üçün bütün ölkələrdə
standart ölçüləri olan obyetin satışı
prosesi öyrənilir. Beləliklə...  

ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐ
Azÿrbaycanûn torpaq
tÿsÿrröfatûnû —
«AÜARDAN» LAYÈHß

Azərbaycanın daşınmaz əmlak və tor-
paq təsərrüfatı sahəsində indiyədək
həm miqyasına, həm də əhəmiyyəti və
faydasına görə analoqu olmayan
mühüm layihə  - Torpaqların Elektron
Kadastr Uçotu layihəsi sona
çatmaqdadır.

ßMLAK Âß ÌÀËÈÉÉß
Azÿrbaycanda kirayÿ
vasitÿsilÿ — MßNZÈL
SATIØI BAØLANIR
Azərbaycanda əhalinin uyğun
qiymətə mənzillə təmin edilməsi ilə
bağlı yeni, daha sərfəli layihəyə
start verilir. Ölkədən sonradan
satın almaq öhdəliyi ilə dövlət
tərəfindən əhaliyə mənzillərin
kirayə verilməsinə başlanılır.
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26«Halva-halva dem"kl" ağız şirin olmaz»

ŞéKİNİN éMLAK BAZARI

16

4 Bakı ş"h"rind" ş"h"rsalma f"aliyy"ti
il" bağlı - FéRMAN İMZALANIB
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44Dünyada öd"nişli yollar: 
TARİXİ Vé BU GÜNÜ

34 ÃÀÍÓÍÂÅÐÈÚÈËÈÊ  
Torpaüû necÿ almaq olar?
TORPAQ HßRRACLARI   
Azərbaycanda fərqli çeşiddə əmlaklarla
əməliyyatlar aparılsa da, ən böyük
maraq universal əmlaka – torpaqlaradır.
2007-ci ildən torpaq satışı hərraclarla
aparılır.

42 ÑÓÀË-ÚÀÂÀÁ  
«Sual: Respublika üzrə adıma
torpağın olub-olmamasını necə
öyrənə bilərəm?». Bu və digər
sualların cavabı yalnız «Daşınmaz
Əmlak»da.  

38 Yaxşı qonşuların "hat"sind" 
SLOVAKİYADA éMLAK





4 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №101 ’2019

рясми хроникарясми хроника

Az"rbaycan Prezidentinin Administrasiyasının
strukturu t"sdiql"nib – t"yinatlar olub

Bakı ş"h"rind" ş"h"rsalma f"aliyy"ti il" bağlı
FéRMAN İMZALANIB

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Bakı şəhərində
dövlət şəhərsalma fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məsələlər
haqqında fərman imzalayıb. 

Fərmana əsasən, Bakı şəhərinin rayonlarında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
qərarlarına uyğun olaraq, şəhərin ümumi görünüşünə
xələl gətirən, qəzalı vəziyyətdə olan və mövcud
şəhərsalma normalarına cavab verməyən yaşayış
binalarının yenidən qurulması (o cümlədən sökülərək
yerində yeni bina inşası) ilə bağlı (yəni pilot layihələrlə
bağlı) Bakı şəhəri rayonlarının icra hakimiyyətləri

tərəfindən 2018-ci il avqustun 1-dək tikintiyə icazə
icraatı başlanılmış və ya layihələndirilməsi barəsində
sərəncam verilmiş tikinti niyyətlərinə (layihələrinə)
münasibətdə bəzi məsələlər həmin tikinti obyektinin
yerləşdiyi rayon icra hakimiyyətlərinə həvalə edilib.

Bura ərazi və ərazi hissələrinin yenidən qurulması
üçün tələb olunan ərazi planlaşdırılması sənədlərinin
hazırlanması və həmin sənədlərin Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi ilə razılaşdırmaqla təsdiqi, eləcə də
komitənin razılığı ilə tikinti obyektlərinin tikintisinə
icazə verilməsi aiddir.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasının yeni strukturunun
təsdiqlənməsi, Prezident Administrasiyasının rəhbərinin,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçilərinin
və Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının şöbə
müdirlərinin təyin edilməsi barədə sərəncamlar
imzalayıb. 

Dövlət başçısının sərəncamı ilə Samir Rafiq oğlu
Nuriyev – Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının
rəhbəri təyin edilib. 

DÖVLéT BAŞÇISININ DİGéR SéRéNCAMLARI İLé 
Fuad Ələsgərov - Azərbaycan Prezidentinin

köməkçisi − Prezident Administrasiyasının Hüquq-
mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri,

Zeynal Nağdəliyev - Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi − Prezident Administrasiyasının Ərazi-təşkilat
məsələləri şöbəsinin müdiri,

Kərəm Həsənov - Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi − Prezident Administrasiyasının Dövlət
nəzarəti məsələləri şöbəsinin müdiri,

Hikmət Hacıyev - Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi − Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri,

Natiq Əmirov - Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi − Prezident Administrasiyasının İqtisadi
siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri,

Şahmar Mövsümov- Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi – Prezident Administrasiyasının İqtisadi
məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri,

Məhərrəm Əliyev - Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi − Prezident Administrasiyasının Hərbi
məsələlər şöbəsinin müdiri, 

Anar Ələkbərov- Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi, 

Süleyman İsmayılov - Prezident Administra si ya -
sının Vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri, 

Şahin Əliyev - Prezident Administrasiyasının
Hüquq ekspertizası şöbəsinin müdiri,

Ədalət Vəliyev – Prezident Administrasiyasının
Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə
əlaqələr şöbəsinin müdiri, 

Fərəh Əliyeva - Prezident Administrasiyasının
Humanitar siyasət, diaspora, multikulturalizm və dini
məsələlər şöbəsinin müdiri təyin edilib. 
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İqtisadiyyat Nazirliyinin funksiyaları
v" strukturu genişl"ndirilib

Prezident İlham Əliyev İqtisadiyyat Nazirliyinin
funksiyalarının və strukturunun genişləndirilməsi
haqqında fərman imzalayıb. 

Fərmanda bildirilir ki, ölkənin davamlı inkişafının
təmin edilməsi məqsədi ilə aparılan sosial-iqtisadi
islahatların dərinləşdirilməsi, iqtisadiyyatın şaxə lən di ril -
məsi, qeyri-neft sektorunda daha yüksək əlavə dəyərin
yaradılması və ixrac potensialının artırılması vəzifələri
müvafiq sahələrdə struktur dəyişikliklərinin sürət lən di ril -
məsini və dövlət idarəetmə strukturunun tək mil ləş di ril -
məsini zəruri edir.

Fərmana əsasən, iqtisadi artım üçün əlverişli şəraitin
yaradılmasına cavabdeh olan dövlət orqanlarının
koordinasiyalı fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə
Vergilər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və
Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agent -
liyi müvafiq dövlət xidmətləri statusunda Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturuna
daxil edilib. 

Fərmana əsasən İqtisadiyyat Nazirliyinin struktu-
runa daxil olan dövlət orqanlarının və onların tabeliyində
olan qurumların strukturu, işçilərinin say həddi, hüquqi
vəziyyəti, vəzifə maaşları, əməyin ödənilməsi sistemi və
xidmətkeçmə ilə bağlı hüquq və vəzifələri ilkin
mərhələdə dəyişməz olaraq qalır.

Nazirlər Kabineti İqtisadiyyat Nazirliyinin
Əsasnaməsinin yeni layihəsini, eləcə də barələrində
nizamnamə kapitalındakı dövlət payının idarə edilməsi
funksiyaları həyata keçiriləcək kommersiya
təşkilatlarının siyahısını iki ay müddətində hazırlayıb
Azərbaycan Prezidentinə təqdim etməlidir.  

Fərmana əsasən İqtisadiyyat Nazirliyinin struktu-
runa daxil olan dövlət orqanlarının yeni əsasnamələri
təsdiq edilənədək onlar öz fəaliyyətlərini mövcud
əsasnamələri əsasında davam etdirəcəklər. 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyinin strukturu

1. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin aparatı (şöbələr və sektorlar).

2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti.

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti.

4. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat

Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına
Nəzarət Dövlət Xidməti.

5. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin regional bölmələri.

6. Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə
fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət
nümayəndələrinin aparatları.

MİKAYIL CABBAROV İQTİSADİYYAT 
NAZİRİ TéYİN EDİLİB 

Prezident İlham Əliyevin 23 oktyabr 2019-cu il ta -
rixli sərəncamı ilə Mikayıl Cabbarov Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat naziri təyin edilib. 

Mikayıl Çingiz oğlu Cabbarov 1976-cı il sentyabrın
19-da Bakı şəhərində anadan olub. 1997-ci ildə Bakı
Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq fakültəsini
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1997-1998-ci illərdə ABŞ-
ın Kaliforniya ştatının Sakramento şəhərindəki Pasifik
Universitetinin Macgeorge hüquq məktəbində hüquq,
2004-cü ildə isə Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetində iqtisadiyyat üzrə magistr dərəcələri alıb.
1999-cu ildən ABŞ-ın Nyu-York ştatında Vəkillər
Kollegiyasının üzvüdür. Əmək fəaliyyətinə 1995-ci ildən
bank sektorunda başlayıb, 1999-2002-ci illərdə hüquq
şirkəti və özəl sektorda hüquqşünas kimi fəaliyyət
göstərib. 2002-2003-cü illərdə iqtisadi inkişaf nazirinin
müşaviri, 2003-2004-cü illərdə Azərbaycanda İxracın və
İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) prezi-
denti vəzifələrində çalışıb. 

Azərbaycan Prezidentinin 2004-cü il 20 fevral ta -
rixli sərəncamı ilə İqtisadi inkişaf nazirinin müavini
vəzifəsinə təyin edilib. 

Ölkə başçısının 2009-cu il 6 mart tarixli sərəncamı
ilə Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-
Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.

Azərbaycan Prezidentinin 2013-cü il 19 aprel tarixli
sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri
təyin edilib. 

Prezidentin 2017-ci il 5 dekabr tarixli sərəncamı ilə
Azərbaycan Respublikasının Vergilər naziri təyin edilib.
M.Cabbarov 2-ci dərəcəli dövlət vergi xidməti
müşaviridir. 
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комитядя

Az"rbaycanda "mlakın qeydiyyatı 
«DOING BUSINESS2020»Dé

"Doing Business-2020" hesabatına gör", Az"rbaycan "mlakın qeydiyyatının
sad"liyin" gör" dünyada 189 ölk" arasında 44-cü yerd"dir

Dünya Bankı Qrupu tərəfindən tərtib edilən "Doing
Business-2020" hesabatında Azərbaycan 189 ölkə
arasında 44-cü yeri tutub. Qeyd edək ki, bu hesabat
ölkədə kiçik və orta biznes üçün yaradılan şəraiti özündə
əks etdirir. Sənəddə biznes üçün yaradılan şərait 10
müxtəlif göstəriciyə əsasən qiymətləndirilir. Bura
əmlakın qeydiyyatı, biznesə başlamaq və kredit almaq
imkanları, vergilərin ödənilməsi və s. aiddir. Əmlakın
qeydiyyatı "Doing Business-2020" hesabatında
ölkəmizin ən yaxşı 5 göstəricisi arasındadır - Azərbaycan
daşınmaz əmlakın qeydiyyatının sadəliyinə görə, 189
ölkə arasında dünyada 44-cü yeri tutur. 

10 éSAS MEYAR 
"Doing Business-2020" hesabatına görə,

Azərbaycan kreditə əlçatanlıq üzrə dünyada 1-ci, biznesə
başlamağın sadəliyinə görə 9-cu, müqavilələrə riayət
olunması üzrə 28-ci, vergilərin ödənilməsinin sadəliyinə
görə 40-cı, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üzrə 44-cü,
müflisləşmə prosedurlarının sadəliyinə görə 47-ci, tikinti
üçün icazələrin alınmasına görə 59-cu, elektrik
şəbəkəsinə qoşulmağın sadəliyinə görə 80-ci, sərhədyanı
ticarət, yəni gömrük prosedurlarının mürəkkəbliyinə görə
83-cü, kiçik investorların müdafiəsi imkanlarına görə
dünyada 105-ci yeri tutur (Cədvəl 1). 

AZéRBAYCAN BéZİ 
İNKİŞAF ETMIŞ ÖLKéLéRI QABAQLAYIB

Azərbaycanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
sahəsində Əmlak Məsələləri DÖvlət Komitəsi tərəfindən
aparılan islahatlar nəticəsində "Doing Business-2020"
hesabatında ölkəmizin bu göstərici üzrə reytinq balı
72,2-dən 75,4-ə yüksəlib, reytinq cədvəlindəki yeri isə
17-dən 44-ə dəyişib (Cədvəl 2.). 

Müqayisə üçün deyək ki, Azərbaycan bu göstərici
ilə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrini, eləcə də, Avropa
ölkələrinin və keçmiş SSRİ respublikalarının
əksəriyyətini qabaqlayır. 

Müqayisə üçün bildirək ki, Azərbaycanın aid
edildiyi Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda
əmlakın ötürülməsi üzrə orta göstərici 98, region

ölkələrindən Ukraynada 61, İranda 70, Özbəkistanda 72,
eləcə də, İspaniyada 59, Bolqarıstanda 66, İsraildə 75,
Almaniyada 76, Fransada 99-dur. 

QEYDİYYAT PROSESİ - 4 PROSEDUR, 4,5 GÜN
"Doing Business-2020" hesabatında bildirilir ki,

Azərbaycanda əmlakın qeydiyyatı üçün 4 prosedur tələb
olunur ki, buna da 4,5 gün müddət sərf edilir. Əmlakın
qeydiyyatı üzrə orta ödənişin məbləği isə əmlakın
dəyərinin 7%-i qədərdir. Torpaq resurslarının idarə
edilməsi sisteminin keyfiyyət indeksi 22,5-ə bərabərdir.
Qeyd edək ki, bu indeksi 0-30 arasında dəyişir və
yüksəldikcə daha yaxşı göstərici sayılır. 

Müqayisə üçün bildirək ki, Avropa və Mərkəzi
Asiya ölkələrində daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üçün
prosedurların orta sayı 5,4, tələb olunan müddət 23,1
gün, ödəniş isə əmlakın dəyərinin 2,7%-i qədərdir.
Ölkəmizin əmlakın qeydiyyatı sahəsindəki göstəriciləri
dünyanın inkişaf etmiş ölkələrini birləşdirən İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının orta göstəricilərindən
də yüksəkdir. Bu təşkilatda əmlakın qeydiyyatına
Azərbaycandakından 5 dəfə artıq müddət sərf edilir
(Cədvəl 3). 

"ELEKTRON İSLAHATLAR"IN NéTİCéSİ
"Doing Business-2020" hesabatında Azərbaycanın

dünya ölkələri arasında yuxarı yerlərdə olması bu sahədə
aparılan islahatlar, xüsusilə də müasir informasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarının tətbiqi və qeydiyyat
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prosedurlarının sadələşdirilməsinin nəticəsidir. "Doing
Business" müəllifləri bildirir ki, Azərbaycan kadastrın
əhatə dairəsini genişləndirməklə və kadastr planlarını
rəqəmsallaşdırmaqla əmlakın qeydiyyatını daha sadə və
şəffaf edib. 

Yüklülük arayışlarının onlayn şəkildə verilməsi,
alqı-satqı müqavilələrinin avtomatik olaraq, elektron
şəkildə ərazi idarələrinə göndərilməsi və çıxarışların
əmlakın yeni sahibinə elektron şəkildə göndərilməsi
nəticəsində qeydiyyat prosesində ərazi idarəsinə getmək
ehtiyacı tamamilə aradan qaldırılıb. 

QEYDİYYATIN SADéLéŞMéSİ DAVAM EDİR
Amma çıxarışların elektron formada verilməsi

əmlakın qeydiyyatında sonuncu yenilik deyil. Bu sahədə
təkmilləşmələr və yeniliklər indiyədək davam edir.
Əmlakın qeydiyyatı və onunla əlaqədar xidmətlər sürətlə
elektronlaşdırılır. Digər tərəfdən, Azərbaycanda Tor paq -
la rın Elektron Uçotu və Kadastr Layihəsi reallaşdırılır.
Bu layihə ölkədəki bütün əmlakların qeydiyyatı və ko or -
di natlarının maksimum dəqiqləşdirilməsi ilə nəticələ nə -
cək, eləcə də torpaqların koordinatları və göstəriciləri
arasındakı bütün uyğunsuzluqlar aradan qalxacaq. Eləcə
də, bələdiyyə xətritələrinin tərtibi işləri başa çatacaq,
əmlakların rəqəmsal xəritəsi tərtib ediləcək. Bütün bunlar
isə əmlakın qeydiyyatını maksimum sadələşdirəcək. 

ELEKTRON XİDMéTLéR GENİŞLéNİR 
Paralel olaraq ƏMDK elektron xidmətləri

genişləndirməkdədir. Hazırda komitə tərəfindən 3 SMS,
41 elektron xidmət, o cümlədən 3 onlayn xidmət
vətəndaşlara təqdim edilir. Elektron xidmətlərdən 26-sı
daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, 10-u dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi, 3-ü dövlət əmlakının idarə edilməsi və
icarəsi, 2-si isə kadastr ilə bağlıdır. Bu xidmətlərin 38-i
interaktiv, 3-ü isə informativ xidmətlərdir. Elektron
xidmətlər sayəsində heç bir yerə getmədən, əlavə vaxt
sərf etmədən daşınmaz əmlakın qeydiyyatını həyata
keçirmək mümkündür. Bu xidmətlərin istifadəçiləri
getdikcə artır, təkcə 2019-cu ilin ilk 9 ayında elektron
xidmətlərdən 180 min nəfər istifadə edib. 

éMLAKIN QEYDİYYATI ARTIB
Qeydiyyatdakı sadələşdirmə və elektronlaşdırma,

eləcə də fasiləsiz qeydiyyat kampaniyalarının aparılması
nəticəsində daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sürətlənib.
2016-cı ildə 171,9 min, 2017-ci ildə 196,9 min, 2018-ci
ildə 218,3 min daşınmaz əmlak qeydiyyata alınıb. 2019-
cu ilin ilk 10 ayı ərzində isə qeydiyyata alınan əmlakın
sayı 209,5 mini keçib. Bu ilin sonunadək qeydiyyata
alınan əmlakların sayında növbəti rekord qeydə alınacaq. 

Cadvəl 1. "Doing Business 2020" hesabatında müxtəlif
indiqatorlar üzrə Azərbaycanın mövqeyi 

Göstərici
Ümumi sı ra -
lamada yer 

kreditlərə çıxış imkanları 1

biznesə başlama 9

müqavilələrə riayət olunması 28

vergilərin ödənilməsi 40

daşınmaz əmlakın qeydiyyatı 44

müflisləşmə proseduraları 47

tikinti üçün icazələr 59

elektrik enerjisinə çıxış imkanı 80

xarici ticarət 83

Kiçik investorların müdafiəsi 105

Ümumi göstərici 34

Cədvəl 2. 2019-2020-ci illərdə "Doing Business"
hesabatlarında Azərbaycanda daşınmaz əmlakın

qeydiyyatı üzrə reytinqinin və reytinq balının dəyişməsi

Göstəricilər 
Doing

Business
2019

Doing
Business

2020
Fərq

Yer 17 44 -24

Tolanan bal 72,2 75,4 +3,2

Cədvəl 3. "Doing Business-2020" hesabatında Azər -
baycanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı göstəricilərinin

region üzrə orta göstəricilərlə müqayisəsi

İndikator
Azər -

baycan

Avropa və
Mərkəzi
Asiya

İƏİT*

Prosedurların sayı 4,0 5,5 4,7

Müddət 4,5 gün 20,8 gün
23,6
gün

Ödəniş (əmlakın
qiymətinin %-i)

7,0% 2,7% 4,2%

Torpaq resurslarının
idarə edilməsi sistemi-
nin keyfiyyət indeksi

22,5 20,4 23,2
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комитядя

İstismara q"bul edil"n binalardakı 
m"nzill"r çıxarışla t"min edilir

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2019-cu il
fevralın 19-da imzaladığı “Bəzi çoxmənzilli binaların
istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında”
fərmanının icrası çərçivəsində istismarına icazə verilən
binaların çıxarışla təmin olunması işləri davam edir. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin məlumatına
görə, bununla bağlı həmin binalarda mənzil sahibi olan
vətəndaşların yaşadıqları ünvanda səyyar xidmət
göstərilir, ilkin sənədlər toplanır. 

Ümumilikdə Bakı şəhəri, digər şəhər və rayonlar
üzrə 542 MTK, MMC və fiziki şəxslərə aid 900-dən çox
binanın döngə nöqtələrinin koordinatları təyin edilib,
kağız və elektron variantı aidiyyəti quruma göndərilib.
Bakı şəhərində 218 MTK, MMC və fiziki şəxslərə aid
binaların istismarına icazə aktı Daşınmaz Əmlakın
Dövlət Reyestri Xidmətinə  daxil olub. Bu rəqəm Gəncə
şəhəri üzrə 3, Sumqayıt şəhərində 1, Abşeron rayonunda
4, Zərdab rayonu üzrə isə 1-dir.

Artıq Bakı şəhəri, digər şəhər və rayonlar üzrə 10
minə yaxın sənəd vətəndaşlardan qəbul edilib, bunlardan
9500-ü icra olunub, 500-ə yaxın sənəd isə hal hazırda
icra prosesindədir. Müraciətlər daxil olduqda dərhal
icraya yönəldilir.

Fərmanın icrası olaraq Bakı və Abşeron üzrə 7
MTK-ya məxsus torpaqların təyinatının dəyişdirilməsi
məqsədilə Nazirlər Kabineti qarşısında vəsatət qaldırılıb
və Sərəncam layihələri müvafiq qaydada təqdim edilib.

Bu tədbirlərdə məqsəd vətəndaş məmnunluğunun
təmin edilməsi, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması,
vətəndaş-məmur ünsiyyətinin azaldılması, o cümlədən
əmlakların vaxt itirmədən rahatlıqla rəsmi qeydiyyata
alınmasıdır. 

İstismarına icazə verilən binaların sakinləri buradakı
əmlakına dair elektron çıxarışın hazırlanması üçün ilkin
sənədlərlə birgə Əmlak Xidmətlərini Məkanına müraciət
edə bilərlər. 

Bundan başqa prosesin daha sürətli aparılması üçün
“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kimi
sosial kampaniyalar keçirilir. 

Hər həftə Bakının müxtəlif rayonlarında olan belə
binaların həyətlərində, vətəndaşların ünvanlarında səyyar
qeydiyyat xidməti göstərilir. 

Vətəndaşlar çıxarış almaq üçün yaşadıqları məkana
gətirilən mobil ofislərə şəxsiyyət vəsiqəsini, mənzilin pu-
lunun ödənilməsi barədə maliyyə arayışını, MTK-nin
iclasının protokolundan çıxarışı təqdim edirlər.
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Belə kampaniyalarda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
ilə bağlı maarifləndirmə işləri də aparılır. Yəni
vətandaşlara bildirilir ki, artıq mənzil sahibləri
çıxarışlarını kağız formasında deyil, elektron qaydada
əldə edir. Həmin sənəd, mənzilin sahibi olan vətəndaşın
adına Elektron hökumət portalına yerləşdirilir. Çıxarışlar
barədə bütün məlumatlar şəxsin telefon nömrəsinə və
elektron poçt ünvanına göndərilir. Bu məlumatda
çıxarışın reyestr, qeydiyyat nömrələri, elektron çıxarışın
yoxlanılması ilə bağlı keçid linki göstərilir.  

Qeyd edək ki, sözügedən Fərmanın icra
mərhələsində vətəndaşlar həm mobil ofislərə, həm də öz
istəklərinə uyğun olan müvafiq quruma müraciət etməklə
mənzillərini operativ qaydada qeydiyyata aldıra və
sənədlərini əldə edə bilərlər. Proses davamlı olaraq
həyata keçiriləcək. 

ÖZéLLéŞDİRMéDéN 
DAXİLOLMALAR 110% İCRA OLUNUB

Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşməsində
tətbiq edilən yeniliklər, iştirak üçün rahat və müasir
imkanların yaradılması bu sahəyə marağı yüksəldib. 

Özəlləşməyə çıxarılan əmlakların sayı və çeşidi
artır, özəlləşdirmə hərraclarının mütəmadi keçirilməsi isə
buraya qatılanların sayını yüksəldir. Nəticədə
özəlləşmədən daxil olan vəsaitlər də artmaqdadır. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin məlumatına
görə, 2019-cu ilin 11 ayı ərzində dövlət əmlaklarının
özəlləşdirilməsi üzrə daxilolmalar 110% icra olunub.
Belə ki, dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsindən daxil
olmalar üzrə proqnoz 80 milyon manat olsa da, yanvar-
noyabr ayları ərzində bu xətt üzrə dövlət büdcəsinə 87,6
milyon manat vəsait daxil olub.

Komitədən bildirilib ki, özəlləşdirmə hərraclarına
qoşulmaq üçün sifarişlərin elektron formada verilməsi
mümkündür. Eləcə də, Elektron hərrac sistemi ilə
istənilən şəxs prosesdə onlayn iştirak edə bilər. Belə
yeniliklərin işə düşməsi özəlləşdirmə prosesində
şəffaflığı və prosesə marağı artırır. Qeyd edək ki,
2019-cu il ərzində  ümumilikdə 125 hərrac keçiri -
lib. Hərrac iştirakçıları tərəfindən 122 sifariş on-
layn formada verilib. Elektron hərrac sistemi ilə
10 iştirakçı hərraca onlayn formada qoşulub.

Bundan başqa, cari il ərzində 4 səhmdar
cə miy yə ti nin səhmlərinin satışı üzrə in-
vestisiya müsabiqələri elan edi lib və həmin
dövlət əmlakları özəlləşdirilib. 

DÖVLéT éMLAKLARININ İCARéSİ ÜZRé PLAN
129 FAİZ İCRA OLUNUB

2019-cu il ərzində Azərbaycanda dövlət əmlak la rı -
nın icarəyə verilməsi ilə bağlı büdcə daxilolmalarına dair
mü vafiq tapşırıq 129% həcmində icra olunub. Daşınmaz
döv lət əmlaklarının icarəsi üzrə proqnoz bu il üçün 8
mil yon manat olsa da, ilin 11 ayı ərzində artıq büdcəyə
10.3 milyon manat vəsait daxil olub. 

ƏMDK-dan bildirilib ki, özəlləşmə prosesində
olduğu kimi, dövlət əmlaklarının icarəyə verilməsində də
innovativ yeniliklər tətbiq olunur. 

Belə ki, istifadəçilərin icarə haqqını rahat ödəməsi
üçün elektron xidmət işə düşüb. «Dövlət əmlakının ica rə -
yə verilməsi müqavilələri üzrə icarə haqqı borcunun ödə -
nil mə si» elektron xidməti dövlət əmlakının icarəçilərinin
çevik formada icarə haqqı borcunun öyrənməsinə və
ödəməsinə şərait yaradır. Bundan başqa, icarəçilər 9193
SMS xidməti vasitəsilə icarə borclarını öyrənə bilərlər. 

Qeyri-yaşayış sahələrinin icarəyə verilməsi ilə bağlı
görülmüş işlər nəticəsində bu kateqoriyadan olan dövlət
əmlaklarından 261-nə dair icarə müqaviləsi bağlanmış,
450 icarə müqaviləsinin isə müddəti uzadılmışdır.
Müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinə
gəldikdə isə bu dövlət əmlaklarına dair ümumilikdə 52
icarə müqaviləsi bağlanıb, 34 icarə müqaviləsinin
müddəti uzadılıb.
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хябярляр

Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 2016-cı ildə aldığı
Milan şəhərinin tarixi mərkəzində yerləşən, ümumi sahəsi
10 360 kvadratmetr təşkil edən «Palazzo Turati» A tipli
ofis binasını 112 milyon avroya «Invesco Real Estate
Management Sarl» şirkətinə satıb. Fondun açıqlamasına
görə «Palazzo Turati» ofis binasının icarəçisi qismində
İtaliyanın dövlət qurumu olan Milan Ticarət Palatası çıxış
edir. 2016-cı ildən bəri Neft Fondu sözügedən daşınmaz
əmlakdan ümumilikdə təqribən 26 mln. avro həcmində
gəlir (qiymət artımından və icarədən əldə edilən gəlirlər)
əldə edib ki, bu da illik 7,2% gəlirlilik deməkdir.

«Ümumilikdə biz bu daşınmaz əmlakın satışını
uğurlu hesab edirik. Bu cür əməliyyat, yəni birbaşa
daşınmaz əmlakın satışı ARDNF-in daşınmaz əmlak port-
feli üçün ilkdir və portfel üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Belə ki, bu əməliyyat nəticəsində daşınmaz əmlak
portfelində əlavə vəsait yaranır ki, bu da öz növbəsində
daşınmaz əmlak fondları vasitəsilə portfelin daha da di-
versifikasiya edilməsinə, o cümlədən Avropa, Şimali
Amerika və Asiya-Sakit okean regionlarına fokuslanmağa
imkan yaradır», - deyə Fonddan bildirilib. 

Qeyd edək ki, hazırda Neft Fondunun xarici
ölkələrdə yerləşən ofis və ticarət komplekslərin ümumi
dəyəri 1 milyard 477,6 mln. dollar təşkil edir. 

Fond 2012-ci ildən etibarən Avropanın London,
Moskva, Paris, Milan kimi bir sıra önəmli şəhərlərində,
eləcə də Asiyada Seul və Tokio şəhərlərində yerləşən ofis
və ticarət komplekslərinə investisiyalar yatırıb.

Hazırda fondun investisiya portfelinə  Londonun
Seynt Ceyms 78 ünvanında yerləşən və dəyəri 177,4 mil -
yon ingilis funt sterlinqi (285,6 milyon dollar) təşkil edən
ofis kompleksi; Moskva şəhərinin biznes mərkəzi
“Tverskaya 16” ünvanında yerləşən və dəyəri 133 milyon
dollar təşkil edən “Qalereya Aktyor” ofis-ticarət mərkəzi;
Paris şəhərinin Vandom meydanı 8 ünvanında yerləşən,
dəyəri 135 milyon avro (180 milyon dollar) təşkil edən
ofis və ticarət obyektlərindən ibarət olan daşınmaz əmlak
kompleksi; Seul şəhərinin 203 Euljiro2-ga, Jung-gu
ünvanında yerləşən və dəyəri 447 milyon dollar təşkil
edən “Payn Avenyu A qülləsi” ofis kompleksi və Tokio
şəhərinin Ginza rayonunda, Çou avenyuda yerləşən və
dəyəri 52,3 milyard yapon yeni (432 milyon dollar) təşkil
edən Kirarito Ginza ticarət obyekti daxildir.

Xatırladaq ki, hazırki qanunvericiliyə əsasən, Neft
Fondunun investisiya portfelinin 10%-ə qədəri daşınmaz
əmlaka yönləndirilə bilər. Qeyd edək ki, bu ilin sentyabrın
30-na ARDNF-in cəmi investisiya portfeli 42 524,30 mln.
dollara çatıb.

Neft Fondu Milandakı binasını satıb
BÜTÜN éMLAKLARI AÇIQLANDI



хябярляр

1 milyon manatdan artıq "mlakı olan
sahibkarlar "mlak vergisi ver"c"k

Az"rbaycanlıların Türkiy"d" "mlak alması asanlaşacaq

Öt"n ay Türkiy"d" ev alan az"rbaycanlıların sayı 30% azalıb

Azərbaycanda mülkiyyətinin dəyəri 1 milyon ma -
natdan artıq olan mikro sahibkarlar əmlak vergisi
verəcək. Bu, Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklərdə əksini
tapıb. Məcəllənin 199-cu maddəsinə əsasən, mikro
sahibkarlıq subyekti olan şəxslər əmlak vergisindən
azaddırlar. Dəyişikliyə əsasən, bu qayda mülkiyyətində
dəyəri 1 milyon manatdan artıq əmlakı olan sahibkarlara
şamil edilməyəcək.

Türkiyənin Torpaq Qeydiyyatı və Kadastr İdarəsi
öl kədə daşınmaz əmlak almaq istəyən xarici ölkə və tən -
daş la rının müraciət müddətini azaltmaq və asan laş dır -
maq üçün “xarici vətəndaşlar üçün məlumat” (Your key
Turkey) portalını hazırlayıb.

Hazırda 4 dildə xidmət göstərən www.yourkey-
turkey.gov.tr platforması gələcəkdə rus, fransız və ispan

dilləri də əlavə olunaraq 7 dildə fəaliyyət göstərəcək.
Dövlət daşınmaz əmlak satışını artırmaq üçün 10

xarici ölkədə 12 nümayəndəlik açacaq. İlkin olaraq nü -
mayəndəliklər Bakı, Berlin, Paris və Brüsseldə açılacaq.

Xatırladaq ki, nümayəndəliklərdə Torpaq Qey diy -
ya tı və Kadastr İdarəsinin attaşesi xidmət göstərəcək.

Bu ilin oktyabr ayında Azər baycan vətəndaşları
Türkiyədə 125 mənzil alıb.

“Report”un Türkiyənin Statistika İdarəsinə isti na -
dən verdiyi məlumata görə, bu, 2018-ci ilin oktyabr ayı
ilə müqayisədə 52 mənzil və ya 29,4% azdır. Bu ilin yan-
var-oktyabr ayları ərzində isə Azər bay ca nın 954
vətəndaşı Türkiyədə mənzil alıb. Bu,
2018-ci ilin yan var-oktyabr ayları
ilə müqayisədə 14 mənzil və ya
1,5% çoxdur.  Qeyd edək ki,
ümumilikdə oktyabr ayında 4
311 xa ri ci vətəndaş

Türkiyədə mənzil alıb ki, bu da 2018-ci ilin ey ni ayı ilə
müqayisədə 2 016 ədəd və 32% azdır.

Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Türkiyədə 36 579
ədəd əmlak xarici vətəndaşlara satılıb ki, bu da 2018-ci ilin
10 ayı ilə müqayisədə 5 867 ədəd və ya 19,1% çoxdur.

Türkiyədə ən çox mənzil alan xarici vətəndaşların
sa yına görə İraq siyahıda ilk yerdə qərarlaşıb. Bu ilin 10
ayın da iraqlılar Türkiyədə  6 124 mənzil əl də ediblər.
Siyahıda sonrakı yeri İran tutur 4 160 mən zil. İlk üçlüyü
isə rusiyalılar tamamlayır - 2 231 mənzil əl də ediblər.

Oktyabr ayında Türkiyədə 142,8 min daşınmaz əm -
lak satılıb ki, bu da 2018-ci ilin oktyabrı ilə müqayisədə
15,4 faiz azdır. 
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reytinqlяр

«Doing Business» qeydiyyatın 
sad"liyini nec" ölçür?

METODOLOGİYA

ŞéRTİ éMLAK - 2 MéRTéBéLI ANBAR 
Kommersiya obyekti dedikdə sahəsi 557,4 m2

(6,000 fut2) olan torpağın üzərində inşa edilmiş 2
mərtəbəli, 929 m2 (10 000 fut2)  sahəsi olan anbar
nəzərdə tutulur. Şərtlərə görə, anbar ölkənin əsas biznes
şəhərində yerləşməlidir. «Doing Business» hesabatının
metodologiyasında hər ölkə üçün bu şəhərlərin siyahısı
var və Azərbaycanda əsas biznes şəhəri olaraq Bakı
sayılır. Başqa sözlə, söhbət Bakıda yerləşən 2 mərtəbəli
anbardan gedir.

Şərtlərə əsasən anbar yaxşı vəziyyətdə olmalıdır və
bütün təhlükəsizlik standartları, inşaat normaları və qa-
nun tələblərinə cavab verməlidir. Əmlakın dəyərinin isə

adambaşına düşən Ümumdaxili məhsulun 50 mislinə
bərabər olması qəbul edilir. Hesabata əsasən
Azərbaycanda adambaşına düşən gəlir 8 126 manat
nəzərdə tutulduğuna görə, obyektin satış qiyməti də 406
min 300 manat götürülüb. Bu məbləğ ona görə tələb olu -
nur ki, əmlakın ötürülməsi prosesinin hansı məbləğə başa
gəlməsinin obyektin öz qiymətinə nisbəti də hesablanır –
bu əsas göstəricilərdən biridir.

Şərtlərə əsasən, əmlakın həm yerləşdiyi torpaq
sahəsi, həm də obyektin özü tamamilə sənədləşmiş və
qeydiyyatdan keçmiş olmalıdır. «Doing Business»
hesabatının metodologiyasına əsasən, satılan əmlakın
bütün sənədləri qaydasında olmalıdır - onunla bağlı heç
bir hüquqi və ya digər mübahisə mövcud olmamalıdır.

M"lumat verildiyi kimi, «Doing Business» hesabatının ş"rtl"rin" gör",
daşınmaz "mlakın qeydiyyatının sad"liyi h"r bir ölk" üzr" standart
ş"rtl"rl" mü"yy"n edilir. Bunun üçün bütün ölk"l"r üçün eyni olan
"m"liyyat analiz edilir – h"min "m"liyyatda daşınmaz "mlakın  - standart
ölçül"ri olan kommersiya obyetinin bir mülkiyy"tçid"n dig"rin" keçm"si
prosesinin nec" baş verdiyi öyr"nilir. Bel"likl"... 
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ALQI-SATQI TéRéFLéRİ KİMDİR? 
«Doing Business»in şərtlərinə əsasən, haqqında

danışılan anbar sahəsinin həm alıcısı, həm də satıcısı 100%
özəl olan və ölkə daxilində fəaliyyət göstərən Məhdud
Məsuliyyətli Şirkətlərdir. Şərtlərə görə, bu şirkətlər də
ölkənin ən böyük iqtisadi şəhərində, yəni Bakıda fəaliyyət
göstərirlər. Eləcə də, hesabatın şərtlərinə əsasən hər bir
şirkətin 50 işçisi var və işçilərin hamısı yerli vətəndaşdır. 

HéLLEDİCİ İNDAKATORLAR - 
PROSEDUR, VAXT Vé MéBLéĞ 

Qeydiyyat prosesinin sadəliyi obyektin alqı-satqısı
zamanı qeydə alınan 4 göstəriciyə əsasən müəyyən edilir.
Bunlar: 1) qeydiyyat üçün tələb olunan prosedurların
sayı; 2) bu prosedurlara tələb olunan müddət, 3) qey-
diyyat prosesinə çəkilən xərc və 4) torpaq resurslarının
idarə edilməsi sisteminin keyfiyyəti. Hər bir ölkədə
qeydiyyatın sadəliyi müəyyən edilərkən məhz bu 4
göstərici digər ölkələrlə müqayisə edilir. Özü də bu
göstəricilərin hər biri prosesin sadəliyi üçün eyni
dərəcədə vacib sayılır. 

éMLAKIN ÖTÜRÜLMéSİ PROSESİ
Prosedur 1

«Doing Business» hesabatında deyilir ki,
Azərbayanda qeydiyyat prosesində tətbiq edilən
yeniliklər nəticəsində əmlakın qeydiyyatı birbaşa notariat
kontorunda başlayır. Belə ki, 2014-cü il martın 3-dən
etibarən əmlakın yüklülüyü notariuslar tərəfindən
yoxlanılır. Notariuslar Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin tabeliyindəki Daşınmaz Əmlakın Dövlət
Reyestri Xidmətinin məlumat bazasına daxil olaraq
əmlakın yüklü olub-olmaması barədə məlumat əldə
edirlər və onlayn şəkildə yüklülük arayışları verirlər.  

Alıcı və satıcı notariat ofisinə yaxınlaşaraq tələb ol-
unan sənədləri - mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənəd,
satıcıya aid sənədlər toplusu, ödənilməmiş əmlak ver gi -
ləri və kommunal xidmətlər üzrə sənədləri, mülkiyyətin
texniki pasportunu təqdim edir. Sənədlərdə problem ol-
masa, eləcə də əmlak üzərində əlavə yüklülük aşkar
edilməsə, notari us müqavilə üçün tərəflərin ödəyəcəyi
vergiləri hesabla yıb onlara ödəmək üçün qəbz verir.

Prosedur 2
Razılaşdırılmış məbləğin ödənilməsi və dövlət

notariatının depozit hesabına köçürmə vergisi. Alıcı
razılaşdırılmış məbləği notariusun depozit hesabına yer -
ləş dirməlidir. Bank, bu əməliyyatdan 0,2% həcmdə
komissiya haqqı tutur. Bundan başqa, 1 yanvar 2017-ci

ildən eti ba rən torpaq və tikilinin satışı vergiyə cəlb edilir.
Verginin məb ləği obyektin və torpağın sahəsindən,
yerləşdiyi əra zi dən və yerləşdiyi zonadan asılıdır. 

Ötürülən, yəni satılan obyektin göstəricilərini və qa-
nunvericiliyi nəzərə alanda bu məbləğ ümumilikdə 26 178
manat təşkil edir. Tərəflər lazımi ödənişləri həyata ke çi -
rərək təsdiqləyici sənədlərlə notarius ofisinə qayı dır lar. 

Prosedur cəmi 1 gün çəkir. 

Prosedur 3
Üçüncü addım alqı-satqı müqaviləsinin notarial

qaydada təsdiqidir. Qanuna uyğun olaraq, hər iki tərəfin
imzaladığı alqı-satqı müqaviləsi, ötürmə və ya qəbul
etmə üzrə aktlar notarial qaydada təsdiq edilməlidir. Bu
proses 1 gün müddət tələb edir. Müqavilənin notarial
qaydada təsdiq edilməsi üçün, satıcı əmlakın onun
mülkiyyətində olmasını təsdiq edən sənəd göstərməlidir,
məsələn: qeydiyyat barədə çıxarış. Bundan başqa alıcı və
satıcı alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması üçün öz
hüquqlarını təsdiq edən digər sənədləri (məsələn,
əsasnamələr, təsis müqaviləsi, etibarnamə) notariusa
təqdim etməlidir. 

Bütün haqlar Notariusun hesabına köçürüldükdən
və ödəniş sənədi Notariusa təqdim edildikdən sonra alqı-
satqı müqaviləsi hər iki tərəf tərəfindən imzalanaraq no-
tarial qaydada təsdiqlənir. Müqavilənin vəkil tərəfindən
hazırlanması üçün heç bir qanuni tələb yoxdur. Möhür
rüsumu notariusa ödənilir, bu da öz növbəsində rüsum
alındığı gündən iki bank günü ərzində Xəzinədarlığa
köçürülür. Bu əməliyyat 250 manat ödənişlə başa çatır. 

Prosedur 4
Notariat rəsmiləşdirilməsindən sonra yeni qanuni

mülkiyyətçi (alıcı) əmlakı Daşınmaz Əmlakın Dövlət Re -
yestri xidmətində qeydiyyatdan keçirərək onun mül kiy yət
hüququnu təsdiq edən, onun adına verilmiş çıxa rı şı və
daşınmaz əmlak ilə əlaqədar texniki sənədləri al ma lı dır.  

Notarius əmlakın elektron notariat sistemində qey-
diyyata alınmasını qeyd edir və müqavilə-bildirişi Re -
yestr xidmətinə göndərir. Sonra alıcı mülkiyyət hüququ
şə hadətnaməsinin kağız şəklində çap olunmuş varintını
almaq üçün reyestrə qayıdır. 

Bu əməliyyat üçün xidmət haqqı ümumilikdə 318
ma nata başa gəlir. Bunun 159,5 manatı tikilinin, 18,4
ma natı torpaq sahəsinin rəsmiləşdirilməsi üçün ödənilir.
Yeni mülkiyyətçinin adına texniki pasportun alınması
üçün 50 manat, çıxarış üçün isə 30 manat dövlət rü sum -
ları ödənilir. Daha 60 manat isə rəsmi xidmət haqqıdır. 

Beləliklə, 4 prosedur, 4,5 gün tələb edir və 26 756
AZN-ə başa gəlir. 
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reytinqlяр

Az"rbaycanda daşınmaz "mlakın qeydiyyatı il" 
bağlı prosedurlar, s"rf edil"n müdd"t v" v"sait 

No. Prosedur
Tələb

olunan
vaxt

Xərclər

1

Sənədlərin təsdiq edilməsi və yüklülükdən azad etməyə dair arayışın verilməsi

Təşkilat: Notarius

Alıcı və satıcı Notariat Ofisinə baş çəkir və tələb olunan sənədləri təqdim edir. 
Sənədlərə 1) Mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənəd; 2) Satıcıya aid sənədlər
toplusu; 3) Ödənilməmiş əmlak vergiləri və kommunal xidmətlər üzrə sənədlər; 
4) Mülkiyyətin texniki pasportu daxildir. 

Mülki Məcəlləyə edilən dəyişikliklərə uyğun olaraq, 2014-cü ilin mart ayından
etibarən Azərbaycanda əmlakın yüklülüyü üzrə yoxlamalara görə notariuslar
məsuliyyət daşıyır. Notariuslar «Elektron hökumət» portalı vasitəsilə DƏDRX-in
məlumat bazasına (www. e-emdk.gov.az) daxil olaraq əmlakın yüklülüyü, məhkəmə
qərarının olub olmaması, müflislik və sair haqqında məlumat əldə edə bilir.
Notariuslar əmlakın yüklülüyünü yoxlayır, eləcə də təqdim edilən sənədləri yoxlayır,
problem yoxdursa, razılaşdırılmış məbləği notariusun depozit hesabına yerləşdirmək
üçün alıcıya ödəmə qəbzi verilir.
Bu xidmətin göstərilməsi 1 gündən də az çəkir və ödəniş 10 manat təşkil edir. 

0,5 gün 10 AZN

2

Razılaşdırılmış məbləğin ödənilməsi və dövlət notariatının depozit hesabına
köçürmə vergisi

Təşkilat: Kommersiya bankı

Alıcı razılaşdırılmış məbləği notariusun depozit hesabına yerləşdirməlidir. Bank, bu
əməliyyatdan 0,2% həcmdə komissiya haqqı tutur.
1 yanvar 2017-ci ildən etibarən torpaqlar və yaşayış/qeyri-yaşayış sahələrin
satışından vergi tutulur. Azərbaycanda vergilərin tutulması üçün zonalar və hər bir
zona üçün əmsallar müəyyən edilib. Vergi məbləği satılan əmlakın sahəsindən
hesablanır. Bakı 12 zonaya bölünür. “Doing Business” hesablaması üçün istifadə
edilən anbar binası çox güman ki, 12-ci zonada olacaq. Satıcı satış məbləğini
götürməzdən əvvəl bu vergi məbləği notarius hesabından avtomatik olaraq
silinəcəkdir.
Daşınmaz əmlak alqı-satqısı müqaviləsini təsdiqləyən notarius:
a) hər əməliyyat üçün sadələşdirilmiş vergini hesablayır;
b) hesablanmış sadələşdirilmiş vergini ödəniş bazasından tutur;
c) 1 bank günü ərzində dövlət büdcəsinə vergi ödəyir;
d) "notarius tərəfindən ödəniş bazasından tutulmuş sadələşdirilmiş vergi tutulması
haqqında bəyannamə" ni vergi 
orqanına hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq təqdim edir.
Bankda ödəniş edildikdən sonra, alıcı ödəmə sənədini notariusa qaytarır. İndi alqı-
satqı müqaviləsi imzalanıb notarial qaydada təsdiqlənə bilər.

1 gün

26 178.11 AZN;
(Torpağın ölçüsü
(557.4 kv.metr) x
0,5 AZN (baza
məbləği) x 1.2
(12 zona üçün

əmsal) + Binanın
ölçüsü (929

kv.metr) x AZN
15 (baza

məbləği) x 1.2
(12 bölgə üçün

əmsal) x 1.5
(qeyri-yaşayış
sahələri üçün
vergi 1,5 artan
əmsal tətbiq ol-

unmaqla
hesablanır)

+ 0.2% bank rü-
sumu)
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No. Prosedur
Tələb

olunan
vaxt

Xərclər

3

Alqı-satqı müqavilələrinin notarial qaydada təsdiq edilməsi 
Təşkilat: Dövlət Notariusu
Bütün haqlar Notariusun hesabına köçürüldükdən və ödəniş sənədi Notariusa təqdim
edildikdən sonra alqı-satqı müqaviləsi hər iki tərəf tərəfindən imzalanaraq notarial qay-
dada təsdiqlənə bilər.
Qanuna əsasən, alqı-satqı müqaviləsi və hər iki tərəfin müvafiq qaydada imzaladığı
təhvil-qəbul aktı notarial qaydada təsdiq edilməlidir. Müqavilənin vəkil tərəfindən
hazırlanması üçün heç bir qanuni tələb yoxdur. Müvafiq olaraq, tərəflər razılaşmanı
özləri hazırlamaqda sərbəstdirlər. Möhür rüsumu notariusa ödənilir, bu da öz növbəsində
rüsum alındığı gündən iki bank günü ərzində Xəzinədarlığa köçürülür. Bununla birlikdə,
praktikada möhür rüsumu kommersiya bankında ödənilə bilər. Tərəflər bankda
ödəyirlərsə, ödəniş qəbzi təqdim edilməlidir.
Sənədlərə aşağıdakılar daxildir: 
1) Alqı-satqı müqaviləsi və köçürmə və qəbul aktı; 
2) Qeydiyyat şəhadətnamələri; 
3) Satıcı sənəd sənədləri paketi; 
4) Tərəflərin korporativ sənədləri (məs: nizamnamələr, təsis müqavilələri,
etibarnamələr); 
5) Mülkiyyətin texniki pasportu (Mülki Məcəllənin 144.2-ci maddəsinə əsasən,
"Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında"
Azərbaycan Respublikasının 30 sentyabr 2011-ci il tarixli 201-IVQD nömrəli Qanunu ilə
dəyişiklik edilmişdir); notarius Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətində qeyd ol-
unan daşınmaz əmlakın texniki şərtlərinə uyğun olaraq daşınmaz əmlakı təhvil verən
müqaviləni təsdiqləyir); 
6) Depozit çeki (alıcı, bankın pul vəsaitlərinin düzgün şəkildə yatırıldığını təsdiq edən
əmanət sənədini notarius tərəfindən təsdiqlənmədən təsdiqləyir). 
Əməliyyat başa çatdıqdan sonra notarius satıcıya banka təqdim ediləcək çek yazır. 

1 gün
250 AZN (nota -

rius rüsumu) 

4

Əmlakın qeydiyyatı üçün alıcı dövlət reyestr xidmətinə müraciət edir
Təşkilat: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət
Reyestr Xidməti
Notarius əmlakın elektron notariat sistemində qeydiyyata alınmasını qeyd edir və
müqavilə-bildirişi Reyestr Xidmətinə göndərir. Sonra notarius bir əmlakın təhvil ver-
ildiyini təsdiqləyən sənəd təqdim edir. Sonra alıcı mülkiyyət hüququ şəhadətnaməsinin
çap surətini almaq üçün torpaq reyestrinə qayıdır. 
Tikintinin qeydiyyatı üçün xidmət haqqı:
Daşınmaz əmlakın texniki yenidən inventarlaşdırılması (bu hissənin xidmət haqqı 1-ci
bölmənin müvafiq tariflərinə 0,2 nisbət tətbiq olunmaqla müəyyən edilir, lakin minimum
məbləğ 14,0 manatdan az olmamalıdır)
Yaşayış olmayan binalar (obyektlər), əmlak kompleksləri və müəssisələr.
- 50 m2-ə qədər 50.0 AZN
- 50 m2-dən 100 m2-ə qədər olan hər 1 m2 sahə üçün 1.40 AZN
- 100 m2-dən 200 m2-ə qədər olan hər 1 m2 sahə üçün 1.0 AZN
- 200 m2-dən 300 m2-ə qədər olan hər 1 m2 sahə üçün 0,95 AZN
- 300 m2-dən 400 m2-ə qədər olan hər 1 m2 sahəsi üçün 0.90 AZN
- 400 m2-dən 500 m2-dək 0,85-dən çox olan hər 1 m2 sahə üçün
- 500 m2-dən 600 m2-ə qədər olan hər 1 m2 sahə üçün 0.80 AZN
- 600 m2-dən 700 m2-ə qədər olan hər 1 m2 sahə üçün 0.75 AZN
- 700 m2-dən 800 m2-ə qədər olan hər 1 m2 sahəsi üçün 0.70 AZN 
Torpaq sahəsi - Digər torpaq sahələri
- Sahəsi 0,01 hektardan az olduqda = 60
- Sahəsi 0,01 ha-dan 0,10 ha = 7 olduqda, hər 0,01 ha üçün 0,01 ha

2 gün 

317,88 AZN; 
- ümumi sahəsi

929 m2 olan anbar
üçün mülkiyyət

hüququ
köçürməsinin

qeydiyyatı üçün
159.48 manat

ödənilir;
- ümumi torpaq
sahəsinin 557.4
m2 ərazisi üçün

mülkiyyət hüququ
köçürməsinin

qeydiyyatı üçün
18.4 manat;

- Texniki pasport
üçün 50 manat
dövlət rüsumu;

- çıxarış üçün 30
manat dövlət rü-

sumu;
- 60 AZN rəsmi

xidmət haqqı 

4 prosedur 4,5 gün 26 756,00 AZN

Mənbə: «Doing Business 2020»
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инфраструктур

Az"rbaycanın torpaq t"s"rrüfatını
«AĞARDAN» LAYİHé 

Layihənin məqsədi mülkiyyət növündən,
təyinatından, istifadə xarakterindən asılı olmayaraq ölkə
ərazisindəki torpaqların uçota alınması, uçot nəticəsində
əldə edilmiş kadastr məlumatları əsasında Torpaqların
Elektron Kadastr Uçotu İnformasiya Sistemini yaratmaq
və ərazilərin rəqəmsal xəritələrinin tərtib edilməsidir. 

20 il "vv"lki torpaq islahatları
Torpaqların Elektron Uçotu layihəsinin

əhəmiyyətini və ona olan ehtiyacı təsəvvür etmək üçün
təqribən 20 il əvvələ qayıtmaq lazımdır. 1990-cı illərin
sonunda,  Azərbaycanda ictimai-siyasi və iqtisadi sabitlik
bərqərar olduqdan sonra torpaq islahatına start verildi.

Az"rbaycanın daşınmaz "mlak v" torpaq t"s"rrüfatı sah"sind"
indiy"d"k h"m miqyasına, h"m d" "h"miyy"ti v" faydasına gör"
analoqu olmayan mühüm layih" sona çatmaqdadır. 
Torpaqların Elektron Uçotu layih"si Az"rbaycan Prezidenti İlham
éliyevin 7 mart 2016-cı il tarixli F"rmanına "sas"n émlak
M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si t"r"find"n reallaşdırılır. 
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Sovet dövründə dövlətin mülkiyyətinə keçmiş, kolxoz və
sovxozlara məxsus torpaqlar kəndlilərə paylanıldı. Bu
addım ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafı, bazar
iqtisadiyyatının formalaşması və biznes üçün yeni
imkanların yaranması idi. Uğurla başa çatan torpaq
islahatlarında yüz minlərlə kənd sakini pay topaqlarına
sahib olaraq biznes qurmaq imkanı əldə etdilər.

Yeni dövrün yeni t"l"bl"ri 
Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, həmin vaxt

islahatların sürətli aparılması və texnologiyanın müasir
olmaması səbəbindən bəzi hallarda torpaqların sənəd
üzərindəki koordinatları və ölçüləri, eləcə də sərhədləri
reallıqdan fərqlənirdi. 

Əvvəllər bu hallar o qədər hiss edilməsə də, 2000-ci
illərin ortalarından başlayaraq regionların və kənd
təsərrüfatının inkişafı, bu sahədə investisiyaların artımı
torpaq məlumatlarının dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac
yaratdı. 

Üstəlik yeni dövr, iqtisadiyyatın, xüsusilə kənd
təsərrüfatına investisiya yatırmağa hazır olan
investorların ehtiyacları torpaqlarla bağlı daha dəqiq,
ətraflı və zəngin, ən əsası yeni məlumat bazasının
yaradılmasını tələb edirdi. Bugün bunları nəzərə alaraq
ölkə rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə Torpaqların Elektron
Kadastr Uçotu layihəsinə başlanıldı. 

57 ş"h"r v" rayon, 
3,8 milyon hektar torpaq

Ümumilikdə Torpaqların Elektron Uçotu layihəsi 6
şəhər və 51 rayon olmaqla 3120 yaşayış məntəqəsini
əhatə edir. Buraya ümumi sahəsi 3,8 milyon hektar
sahəsi olan  4,9 milyon torpaq parseli aiddir. Layihənin
icrasına böyük resurslar cəlb edilib. İlk növbədə bir çox
ölkələrin qabaqcıl təcrübələri təhlil edilib, öyrənilib və ən
optimal variantlar tətbiq edilib. Eyni zamanda layihədə
müasir coğrafi informasiya sistemləri və informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilir. 

İki rayonda «mini» 
torpaq islahatı aparılıb

Bundan başqa torpaqların elektron kadastr uçotu
işləri zamanı Xaçmaz rayonunun Müqtədır və Vələmir
kəndlərinin ərazisində torpaq islahatı aparılıb, həmçinin
torpaq islahatı tam başa çatdırılmamış Siyəzən, İmişli və
Zaqatala rayonlarının bir neçə kəndlərinin ərazisində isə
islahat işləri tamamlanıb. Bu da, daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı ilə bağlı yaranan çətinlikləri aradan qaldırıb.
Həmçinin ərazisi 1 hektardan az olan torpaq sahələrinin
müəyyən edilərək onların birləşməsi zərurətinin
yarandığı təyin olunub.  

Torpaqlara n"zar"t gücl"ndirilib 
Bu layihə nəticəsində bölgələrdə kadastr uçot işləri

aparılarkən torpaqların ümumi həcmində bələdiyyə,
dövlət, özəl torpaqların payı müəyyənləşib.  Torpaqların
təyinatı üzrə istifadə edilib-edilməməsi barədə
məlumatlar  dəqiqləşdirilir. Torpaqların zəbt edilməsi və
qanunsuz istifadə hallarının qarşısı alınır. Nəhayət,
torpaqların elektron uçotu nəticəsində əldə edilən
məlumatlar və yaradılan məlumat bazası Milli Məkan
Məlumatları İnfrastrukturunun əsasını təşkil edir. 

İşl"rin böyük hiss"si başa çatıb
İndiyədək respublika tabeli 6 şəhərdə tam və 51

kənd rayonundan 46-da, yəni ümumilikdə 2980 yaşayış
məntəqəsində çöl-ölçmə işləri başa çatıb, 3,6 milyon
hektar ərazidə irimiqyaslı çöl geobotaniki tədqiqat işləri
yerinə yetirilib. Ümumilikdə 2,9 milyon hektara yaxın
ərazinin laboratoriya tədqiqatı işləri aparılıb, torpaq,
şorlaşma və eroziya xəritələri hazırlanıb. Eləcə də, 2 mil -
yon hektar yay və qış otlaqlarının, eləcə də
bələdiyyələrin kəndətrafı örüş və biçənəklərinin geobo -
taniki xəritələri hazırlanıb. 1485 inzibati ərazi dairəsinin
sərhədləri dəqiqləşib və xəritələri, o cümlədən 777
bələdiyyə xəritələri hazırlanaraq Milli Məclisə təqdim
edilib. 

Qeyd edək ki, təyinatından və mülkiyyət növündən
asılı olmayaraq bütün torpaqların kadastr uçotuna
alınması işləri 2020-ci ildə yekunlaşacaq, dəqiq kadastr
uçotu məlumatları əsasında rəqəmsal bələdiyyə xəritələri
hazırlanacaqdır.

Torpaqların keyfiyy"ti d" araşdırılıb
Amma layihə çərçivəsində təkcə torpaqların ölçüləri

və sərhədləri müəyyən edilməyib. Paralel olaraq torpağın
keyfiyyəti, münbitliyi, şoranlığı və digər göstəriciləri də
öyrənilərək elektron bazaya daxil edilir. Yay otlaqlarının
geobotanik, torpaqların eroziya xəritələri tərtib edilir ki,
bu xəritələr vasitəsilə də ərazilərin münbitliyi, torpaqların
isə şorlaşmaya məruz qalması öyrənilir. Bu işə komitənin
stasionar və mobil torpaq, bitki laboratoriyaları cəlb
edilib. Bütün bu məlumatlar torpaqda sərfəli əkin formu-
lunu təyin etməyə imkan verir. 

Kadastr işlərində torpaqların relyef, meyllilik
xəritələri də tərtib edilib, eləcə də torpaqların iqtisadi
qiymətləndirilməsi aparılıb. Bu da torpaqlardan istifadə
və aqrar sahə ilə bağlı düzgün qərarların qəbuluna imkan
verir.

Uyğunsuzluqlar aradan qaldırılır
Elektron uçot nəticəsində torpaqların faktiki istifadə
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инфраструктур

vəziyyəti ilə kadastr sənədlərindəki məkan göstəriciləri
arasındakı uyğunsuzluqlar aradan qaldırılır, torpaqların
koordinatları, sərhədləri, forması dəqiqləşdirilir.  

Əldə olunan müfəssəl informasiyaların daşınmaz
əmlakın reyestri sisteminə inteqrasiya edilməsi isə
əmlakın qeydiyyatının dəqiq aparılmasına imkan verir. 

éld" edil"n n"tic"l"r 
bütün t"şkilatlarla paylaşılır

Kadastr uçot işləri yekunlaşmış rayonlarda
təqdimatlar keçirilib, görülən işlərin nəticələri, yəni əldə
edilən məlumat bazası praktiki istifadə üçün elektron
şəkildə yerli icra hakimiyyətlərinin istifadəsinə verilib. 

Həmçinin kadastr məlumatları bir neçə dövlət
qurumlarının, o cümlədən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin məlumat
bazasına inteqrasiya edilməklə optimal qərarların qəbul
edilməsinə, həmin qurumların fəaliyyətinin daha effektiv
aparılmasına imkan verir. 

Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu İn-
formasiya Sistemi (TEKUİS)
a Uçot işini əhatə edən şəhər və rayonlar: 6 şəhər,
51 rayon
a Uçot işini əhatə edən kənd yaşayış məntəqələri:
3120 məntəqə
a Əhatə olunan ərazi:  3,8 milyon ha
a Torpaq parsellərinin sayı:   4,9 milyon ədəd

İndiy"d" görülmüş işl"r:
a Uçot işləri başa çatmış şəhər və rayonlar: 6 şəhər,
46 rayon
a Uçot işi başa çatmış kənd yaşayış məntəqələri:
2980 məntəqə
a Əhatə olunan torpaq sahəsi: 3,5 milyon ha
a Torpaq parsellərinin sayı: 2,5 milyon
a Çöl torpaq tədqiqatı işləri aparılıb: 2,9 milyon ha
a Geobotaniki tədqiqat işləri aparılıb: 3,6 milyon ha
a Bonitirovka xəritələri hazırlanıb: 2,9 milyon ha   
a İqtisadi qiymətləndirmə xəritələri tərtib edilib: 
2,9 milyon ha
a Bələdiyyə xəritələri hazırlanıb: 777 bələdiyyə üzrə 
a İnzibati Ərazi Dairələrinin xəritələri hazırlanıb:
1485 İƏD xəritəsi  

Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu
hansı m"s"l"l"ri üz" çıxarır:

a İnzibati ərazi dairələri (vahidləri) arasında

sərhəd-torpaq mübahisələrinin mövcud olmasını. Belə
ki, 59 inzibati ərazi dairəsində sərhəd- torpaq
mübahisəsi var;
a Bəzi rayonların bir sıra təsərrüfatlarında torpaq
islahatının başa çatmamasını, 18 rayonda 50 mindən
artıq Dövlət Aktı vətəndaşlara verilməyib;
a Kadastr göstəriciləri (koordinatlar, kon-
fiqurasiya, sahə) arasında uyğunsuzluqların olması -
faktiki istifadə vəziyyəti ilə sənədlərdəki koordinatların
uyğun gəlməməsi;
a Ölkənin torpaq balansının faktiki vəziyyəti əks
etdirməməsi;
a Kənd təsərrüfatı təyinatlı, yay və qış otlaqlarında,
meşə fondu, xüsusi qorunan ərazilərdə, dövlət ehtiyat
fondu, dövlət idarə, müəssisə və təşkilatların daimi
istifadəsində olan torpaqlarda sənədsiz fərdi yaşayış və
ya sahibkarlıq təyinatlı tikililərin mövcudluğu; 
a Su hövzələrinin, yüksək gərginlikli elektrik
xətlərinin, neft kəmərlərinin, qaz və su xətlərinin,
dəmir yollarının, digər kommunikasiya xətlərinin
mühafizə zolağında yerləşən torpaq sahələrində
sənədsiz fərdi yaşayış evləri və ya sahibkarlıq təyinatlı
tikililərin mövcudluğu; 
a Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların keyfiyyət
göstəricilərinin mənfi istiqamətdə dəyişməsi. Belə ki,
uçot aparılmış rayonların torpaqlarında 87,8 min hek-
tarda şorlaşma, 48,5 min hektarda şorakətləşmə, 31,1
min hektarda eroziya qeydə alınıb; 
a Vətəndaşların istifadəsindəki torpaqların kiçik
ölçüləri ilə xarakterizə olunması. Belə ki, 1 ha-a qədər
olan parsellərin sayı ümumi parsellərin sayının 67,6%-
ni təşkil edir. 

Torpaqların elektron kadastr uçotu
işl"rinin n"tic"l"ri:
• ölkədə torpaq fondunun idarə edilməsi
mükəmməlləşir
• torpaq balansı dəqiqləşir
• regionların hüdudları daxilində torpaqların
sərhədləri müəyyənləşir
• torpaq istifadəsi ilə bağlı uyğunsuzluqlar aradan
qaldırılır
• aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı düzgün qərarlar
qəbul edilir
• torpaqlardan təyinatı üzrə istifadənin vəziyyəti ilə
bağlı məlumatlar daha rahat və dəqiq əldə edilir
• torpaqların səmərəli istifadəsinə nəzarət təkmilləşir
• torpaqların keyfiyyəti ilə bağlı vaxtında və dəqiq
qərar verilməsinə imkan yaradır.
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хябярляр

Braziliya üç milli parkın öz"ll"şdirilm"sin" hazırlaşır

Evini v" m"nzilini satmaq ist"y"nl"r üçün yenilik

Braziliya hökuməti məşhur şəlalələr kompleksinin
bir hissəsi yerləşən İquasu və digər iki milli parkın
özəlləşdirilməsinə hazırlaşır. Bu barədə yerli hökumət
sərəncam verib. 

Sərəncamda hökumətin üç milli parkı - Lensoys-
Maranyensis (Maranyan ştatı, şimal-şərq), Jerikuakuara
(Seara, şimal-şərq) və İquasunu (Parana ştatı, cənub),
prezident administrasiyasının tərəfdaşlıq investisiya və
qeyri milliləşdirmə proqramlarına daxil etmək qərarı
verdiyi bildirilir.

2018-ci ildə İquasu Milli Parkı ölkədə ən çox
ziyarət edilən ikinci yer olub, Rio de Janeyrodakı Tijuka
Milli Parkı isə turist axını siyahısında birinci yeri tutub.

Azərbaycanda vətəndaşların öz əmlakını satmaq
üçün sadələşdirilmiş vergini ödəməməsi üçün tələb olu-
nan sahiblik müddəti dəyişdirilir. Bu, Vergi Məcəlləsinə
dəyişikliklərdə nəzərdə tutulur.

Məcəlləyə edilən dəyişikliyə görə, mənzili vergi
ödəmədən satmaq üçün müddət 5 ildən 3 ilə endiriləcək. 

Dəyişikliyin məğzi ondan ibarətdir ki, indiyədək
olan qaydalara görə, evini alandan sonra 5 il ərzində sa-
tan vətəndaş vergi ödəməli idi. Vergi ödəməmək üçün
əmlakı azı 5 il sonra satmaq tələb olunurdu. 

Gələn ildən isə mənzili və ya evi artıq 3 ildən sonra
da vergi ödəmədən satmaq mümkün olacaq. 

3 ildən az sahibi olduğu mənzildə qeydiyyatda olan-
lar isə evlərinin sahəsinin 30 faizi üçün vergi

ödəməyəcək, yaşayış sahəsinin qalan sahəsi üçün isə hər
1 kvadratmetrə görə 15 manat olmaqla, sadələşdirilmiş
vergi ödəyəcəklər. Bu halda verginin hesablanması
yaşayış sahələri üzrə müəyyənləşdirilmiş əmsala vurulur.

Tutaq ki, Bakıda birinci zonada yaşayanlar 3 ildən
az qeydiyyatda olduqları evlərini satarkən evlərinin
sahəsinin 30 faizi üçün vergi ödəməyəcək, evlərinin
qalan sahəsinin hər kvadratmetri üçün isə sadələşdirilmiş
vergi 4 əmsalla hesablanacaq.

Yəni hər kvadratmetr üçün 60 manat vergi
ödəyəcəklər. Bu halda Bakıda 12-ci zonada yaşayanlar
isə hər kvadratmetr üçün 1,2 əmsalla 18 manat
ödəyəcəklər. Ev satışına görə sadələşdirilmiş verginin
ödənilməsinə nəzarət notariuslarda təmin edilir.
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юзялляшдирмя

«Daşınmaz Əmlak» 2019-cu ilin dekabrında
keçiriləcək hərraclarda satışa çıxarılacaq 10 ən sərfəli
əmlakı təqdim edir.

SİYéZéN ŞéHéRİNDé MAĞAZA - 450 MANAT
Dekabr ayının hərraca çıxarılacaq ən ucuz əmlakı

Siyəzən şəhərində təklif edilir. Şəhərin Heydər Əliyev
küçəsi, 57 ünvanında yerləşən 54 saylı mağazanın ilkin
satış qiyməti cəmi 450 manatadır. Əmlak ikinci dəfədir
ki, hərracda öz sahibini gözləyir. Ümumi sahəsi 20,1
kvadratmetr olan əmlak İstehsal və Xidmət Müəs -
sisələrinin İdarəetmə Mərkəzinə tabedir. Hərracda iştirak
etmək üçün məbləğin 10 faizi qədər, yəni 45 ma nat beh
ödəmək lazımdır.

YEVLAX RAYONUNDA MAĞAZA – 
2000 MANAT

Yevlax rayonu, Aran qəsəbəsində 5 saylı mağaza
satışa çıxarılıb. Sahəsi 52,6 kvadratmetr olan mağaza
“Azərsutikinti” Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyinə
daxildir və İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzinin tabeliyindədir. Satış qiyməti 3 min manat,
hərraca qatılmaq üçün tələb olunan beh isə 300 manatdır.

SİYéZéN ŞéHéRİNDé MAĞAZA – 750 MANAT
Ayın növbəti ən ucuz əmlak payı yenə də Siyəzən

şəhərinə düşüb. Paytaxt Bakıdan cəmi 1 saatlıq məsafədə
yerləşən ərazidə 33,1 kv.m sahəsi olan mağazanı almaqla

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin t"şkilatçılığı il" keçiril"n öz"ll"şdirm"
h"rraclarında müxt"lif t"yinatlı "mlak v" avadanlıqlar, o cüml"d"n s"rf"li
qiym"t" biznes obyektl"r "ld" etm"k mümkündür. H"rracda iştirakçı kimi
qeydiyyatdan keçm"k v" iştirak üçün yaradılan sad" imkanlar bütün ölk"
"halisinin burada asanlıqla iştirakına ş"rait yaradır.

Dekabrda h"rraca çıxarılacaq
10 éN UCUZ éMLAK
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stabil qazanc üçün əlverişli kiçik gəlir yeri əldə etmək
mümkündür. Heydər Əliyev küçəsi, 55A ünvanındakı 52
saylı mağaza təkrar hərracda 750 manata təklif edilir.
İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzinə
tabe olan mağazanın hərracına qatılmaq üçün 75 manat
beh tələb olunur.

QUBA RAYONUNDA KLUB – 750 MANAT
Gözəl mənzərəli Quba rayonunda kim əmlak sahibi

olmaq istəməz ki? Elə isə hərraca çıxarılan Haput kənd
klubu ən əlverişli təklif sayılmalıdır. Klubun hərracda
ilkin start qiyməti 750 manat təşkil edir. Ümumi faydalı
sahəsi 36,5, torpaq sahəsi isə 53,2 kv.metrdir. Haput kənd
klubu Mədəniyyət Nazirliyinin Xaçmaz Regional
Mədəniyyət İdarəsinə məxsusdur və 3 işçisi var. Hərrac
üçün tələb olunan beh 75 manatdır.

XAÇMAZ RAYONUNDA KéND KLUBU – 
1500 MANAT

Kənd klubu almaqla həm torpaq, həm də tikili
qazanmış olursunuz. Xaçmaz rayonunun Mollaburhan
kənd klubu cəmi 1500 manata hərraca çıxarılır. Tikilinin
ümumi faydalı sahəsi 100 kvadratmetr, özəlləşdirilən tor-
paq sahəsi isə 158 kvadratmetrdir. Klub Xaçmaz
Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinə tabedir.
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış) qiymətinin 10%-i
qədər, yəni 150 manat beh tələb olunur.

BEYLéQAN RAYONUNDA QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHéSİ
– 4500 MANAT 

Beyləqan şəhərinin mərkəzində, M.Əsədov küçəsi,
24 ünvanda 4500 manata əlverişli qeyri-yaşayış sahəsi
hərraca çıxarılır. Əmlak 1 mərtəbəli binanın bir hissəsi
olaraq 60,4 kv.metr sahəni əhatə edir. Qeyri yaşayış
sahəsi Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyəti, Beyləqan ra -
yon Mənzil İstismar Sahəsinə məxsusdur. Hərracda
iştirak etmək üçün əmlakın ilkin satış qiymətinin 10 faizi
qədər, yəni 450 manat beh qoyulması tələb olunur.

XAÇMAZ RAYONUNDA MAĞAZA - 1750 MANAT
Xaçmaz rayonu, Xanoba kəndində 2 saylı mağaza

təkrar hərraca çıxarılır. İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzinə tabe olan bu
əmlakın ümumi faydalı sahəsi 89,2 kv.metrdir.
Mağazanın hərracda ilkin satış qiyməti 1750, behi isə
175 manatdır.

BALAKéN RAYONUNDA YEMéKXANA – 
2450 MANAT

Ölkənin şimal-şərq qapısı olan Balakən rayonunda
2450 manata yeməkxana kimi obyekt sahibinə çevrilmək
mümkündür. Bunun üçün dekabrın 10-da keçiriləcək
hərracda iştirak tələb olunur. Yeməkxana rayonun
Mahamalar kəndində yerləşir. Əmlakın ümumi faydalı
sahəsi 69,2 kv.metrdir. Obyekt İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzinə tabedir. Hərracda
iştirak üçün əmlakın ümumi ilkin (satış) qiymətinin
10%-i qədər, yəni 245 manat beh tələb olunur.

NEFTÇALA RAYONUNDA MAĞAZA – 1250 MANAT
Neftçala rayonu, Kürkənd kəndindəki 58 saylı

mağazanın bu dəfə təklif olunan ilkin satış qiyməti 1250
manatdır. Mağazanın ümumi faydalı sahəsi böyükdür,
91,4 kv.metr. Əmlak İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzinə tabedir. Hərracda iştirak üçün tələb
olunan behin məbləği isə 125 manatdır.

QUBA RAYONUNDA KéND KLUBU – 2000 MANAT
Mənzərəli Quba rayonundan hərraca çıxarılan daha

bir kənd klubu Talış kəndində yerləşir. Klubun ümumi
faydalı sahəsi 81,6 kv.metrdir. Əmlak 317 kv.metr
özəlləşdirilmış torpaq sahəsi üzərində yerləşir. Talış kənd
klubu Mədəniyyət Nazirliyinin Xaçmaz Regional
Mədəniyyət İdarəsinə tabedir. Və 3 işçisi var. Klubun
hərracda ilkin satış qiyməti 2000 manatdır. Beh isə 200
manat tələb olunur.
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Az"rbaycanda kiray" vasit"sil"
MéNZİL SATIŞI BAŞLANIR

Azərbaycanda əhalinin uyğun qiymətə mənzillə
təmin edilməsi ilə bağlı yeni, daha sərfəli layihəyə start
verilir. Ölkədən sonradan satın almaq öhdəliyi ilə dövlət
tərəfindən əhaliyə mənzillərin kirayə verilməsinə
başlanılır. 

Yeni layihə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin
«Yaşayış sahələrini satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə vermə
mexanizminin yaradılması haqqında» 25 yanvar 2019-cu
il tarixli fərmanına əsasən həyata keçirilir. Fərmana
əsasən bu yenilikdə məqsəd, ölkədə əhalinin yaşayış
sahəsi ilə təminatı mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və
şəxsi vəsaiti yetərli olmayan vətəndaşların yaşayış
sahələrinə tələbatının ödənilməsidir. 

Həmin fərmanla layihənin icrası İpoteka və Kredit
Zəmanət Fonduna tapşırılıb. Dövlət başçısının

təsdiqlədiyi “Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit
Zəmanət Fondunun yaşayış sahələrini satmaq öhdəliyi
ilə kirayəyə verməsi Qaydası”na əsasən vətəndaşlar
dövlət tərəfindən təqdim edilən mənzilləri kirayəyə
götürəcək, bu zaman ödənilən kirayə haqqı həm də
mənzil üçün ödəniş sayılacaq. Ödənişlər bitəndə, yəni
mənzilin qiyməti tam ödəniləndə ev vətəndaşın
mülkiyyətinə keçir. Bu üsul müəyyən dərəcədə evlərin
lizinqlə satışını xatırladır. 

Qaydalara görə, mənzillərin kirayə üsulu ilə satışı
zamanı kirayə müqaviləsi 3-25 il müddətinə bağlana
bilər.Vətəndaşın yaşı 18-60 arasında olmalı, son ödəniş
tarixi 63 yaşdan artıq olmamalıdır. 

Mənzili kirayəyə götürəndə 12 aylıq ödəniş
həcmində ilkin ödəniş edilməlidir. Kirayə haqqı manatla,
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bərabər hissələrlə ödənilməlidir.   
Vətəndaş kirayəyə götürdüyü mənzili başqasına

subkirayəyə də verə bilər, amma bunu Fondla
razılaşdırmalıdır. Bundan başqa, mənzili alan şəxs kirayə
hüququnu başqasına ötürə bilər, bu da Fondla
razılaşdırmaqla 3 ildən sonra mümkündür. 

KİRAYé MéNZİLLéR KİMLéRé VERİLé BİLéR? 
Qaydalara görə, kirayə mənzillər yaşı 60-ı

keçməyən və məhkumluğu olmayan və müraciət anında
vaxtı keçmiş öhdəlikləri olmayan Azərbaycan
vətəndaşlarına verilə bilər. 

KİRAYéYé HANSI MéNZİLLéR VERİLéCéK? 
Qaydalara görə, kirayə üsulu ilə 2013-cü ildən son-

ra inşa edilmiş və çıxarışı olan mənzillər satılacaq.
Həmin mənzillər qaz, su və enerji ilə təmin edilməli,
təmirli, eləcə də infrastruktur obyektlərinə (nəqliyyat,
səhiyyə, təhsil və s.) yaxın olmalıdır.  Bundan başqa, bi-
nalarda sakinlərin istirahəti üçün həyatyanı sahə olmalı,
həmin mənzillər isə bazar dəyərindən az olmamaqla
sığortalanmalıdır. Fond tərəfindən yaşayış sahələrinin
kirayə  verilməsinin ilk vaxtlarında, vacib infrastruktur
obyektlərinə yaxın, sakinlərin istirahət etməsi üçün ümu-
mi həyətyanı sahəsi olan, ekonom tipli yaşayış sahələri
seçim üçün təqdim ediləcək.

MÜRACİéT ETMéK ÜÇÜN 
TéLéB OLUNAN SéNéDLéR 

Artıq Fond kirayə mənzillər üçün müraciət zamanı
tələb olunan sənədlərin siyahısını da tərtib edib. Bunlar
əsasən vətəndaşın özü, iş yeri, gəlirləri və öhdəlikləri
haqqında sənədlərdir. Bundan başqa, müraciət edən
vətəndaşlar ASAN xidmət mərkəzləri tərəfindən verilən
gücləndirilmiş elektron imza sertifikatına malik
olmalıdırlar. 

MÜRACİéT Vé VéTéNDAŞIN
QİYMéTLéNDİRİLMéSİ 

Qaydalara görə, kirayə mənzil istəyən vətəndaş
ASAN xidmət mərkəzləri tərəfindən verilən
gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə «Elektron İpoteka
və Kredit Zəmanət» sistemində elektron kabinet
yaratmalıdır. Burada o ərizə-anket formasını doldurur bu
addım, müraciət etmək sayılır. Müraciətlər dərhal qey-
diyyata alınır və vətəndaşa sıra nömrəsi verilir. Əgər
vətəndaş yuxarıda göstərilən tələblərin birinə cvab
vermirsə, onun qeydiyyatından imtina edilir və bu barədə
bildiriş göndərilir. 

İNDİYéDéK KREDİTLéRİ NECé ÖDéMİSéN? 
Kirayə mənzil müraciəti zamanı diqqət yetiriləcək

ən mühüm məsələ vətəndaşın kredit tarixçəsidir. Onun
kredit tarixçəsi araşdırılır və «müsbət», «qənaətbəxş» və
ya «mənfi» olaraq qiymətləndirilir. 

Ərizəçinin kredit tarixçəsinin müddəti ən azı 12 ay
olduqda, son 24 ay ərzində 60 gündən çox gecikdirilmiş
öhdəlikləri olmadıqda, bütün kredit tarixçəsi müddətində
90 gündən çox gecikdirilmiş öhdəlikləri olmadıqda onun
kredit tarixçəsi «müsbət» sayılır. 

Ərizəçinın kredit tarixçəsi olmadıqda (yəni
indiyədək kredit götürməyibsə), ya da «müsbət» və ya
«mənfi» kredit tarixçəsinə aid olmayan hallarda onun
kredit tarixçəsi «qənaətbəxş» sayılır. 

Ərizəçinin son 12 ay ərzində 90 gündən çox
gecikdirilmiş öhdəliyi olduqda, kredit tarixçəsi «mənfi»
sayılır. 

VéTéNDAŞLARIN GéLİRLéRI NECé
HESABLANIR? 

Qaydalara görə, vətəndaş kirayə mənzil almaq üçün
orta aylıq gəlirlərini də göstərməlidir. Buraya əmək
haqqı, sahibkarlıq (ən azı son 12 ayda sahibkarlıq
fəaliyyəti olmalıdır) və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən
əldə edilən gəlirlər, əmək pensiyaları, sosial müavinətlər,
alimentlər və sair gəlirlər aid ola bilər. 

Kirayə müqaviləsi üzrə aylıq ödənişin maksimal
məbləğinin və müddətin müəyyən edilməsi üçün isə
ərizəçinin xalis orta aylıq gəliri müəyyən edilir. 

Xalis orta aylıq gəlir nədir? Bu göstərici
hesablananda vətəndaşın orta aylıq gəlirindən ərizəçinin
özünün və ailə üzvlərinin saxlanması üçün xərclər, eləcə
də krediti varsa, onlar üzrə aylıq ödənişlər çıxılır. Amma
bu məsələ, vətəndaşın kredit tarixçəsindən və subay-evli
olmasından asılıdır. 

SUBAY Vé EVLİLéR ÜÇÜN 
XALİS ORTA AYLIQ GéLİR 

Kirayə üçün müraciət edəndə evlilər üçün tətbiq
edilən şərtlər daha yumşaqdır. Bundan başqa, kredit
tarixçəsi yaxşı olduqca, vətəndaşın daha çox gəliri nəzərə
alınır. 

Beləliklə, əgər kredit tarixçəsi «müsbət»dirsə, subay
vətəndaşın aylıq gəlirindən yaşayış minimumu və aylıq
kreditləri (əgər varsa) çıxılır. «Müsbət» kredit tarixçəsi
olan evli vətəndaşların aylıq gəlirlərindən isə yalnız kre -
dit ödənişləri çıxılır (əgər varsa). 

Kredit tarixçəsi «qənaətbəxş» olanda subay
vətəndaşın aylıq gəlirindən yenə də yaşayış minimumu
və aylıq kreditləri (əgər varsa) çıxılır. «Qənaətbəxş»
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tarixçəsi olan evli vətəndaşların isə orta aylıq gəlirindən
hər bir ailə üzvünə görə yaşayış minimumu məbləğinin
50 faizi və aylıq kredit ödənişləri (əgər varsa) çıxılır. 

Kredit tarixçəsi «mənfi» olduqda isə ərizəçinin orta
aylıq gəlirindən hər bir ailə üzvünə görə yaşayış minimu-
mu məbləğinin 100 faizi və aylıq kreditləri çıxılır. 

GéLİRİN HANSI HİSSéSİNİ KİRAYéYé
YÖNéLTMéK OLAR?

Qaydalara görə, xalis gəlirin bütün məbləğini kirayə
haqqına yönəltmək mümkün deyil. Bu göstərici də
müraciət edənin evli və ya subay olmasından, eləcə də,
kredit tarixçəsindən asılı olacaq. Kredit tarixçəsi yaxşı
olduqca, kirayə üçün yönəldilən məbləğ də artacaq. 

Beləliklə, kredit tarixçəsi «müsbət» olan subay əri -
zə çinin xalis orta aylıq gəlirinin 50 faizi, evli ərizəçinin
isə xalis orta aylıq gəlirinin 70 faizi kirayə haqqı ola bilər. 

Kredit tarixçəsi «qənaətbəxş» olduqda bu məbləğ
subaylar üçün 40 faiz, evlilər üçün 80 faiz olacaq.  

«Mənfi» kredit tarixçəsində isə subaylar xalis orta
aylıq gəlirin 30 faizini, evlilər isə 70 faizini kirayə
haqqına yönəldə bilərlər. 

Daha aydın olsun deyə, bunu misalla izah edək:
Ərizəçi subaydır, orta aylıq gəliri 1200 AZN-dir, aylıq
100 AZN kredit ödəyir. Kredit tarixçəsi «müsbət» olduq-
da, onun orta aylıq gəlirindən (1200 AZN) yaşayış mini-
mumu məbləğinin 100 faizi (180 AZN) və aylıq krdeit
ödənişi (100 AZN) çıxılır. Nəticədə xalis orta aylıq gəliri
920 AZN olur. Kredit tarixçəsi «müsbət» olduğu və su -
bay olduğu üçün xalis orta aylıq gəlirinin 50 faizi – yəni
460 manat kirayə haqqı kimi istifadə oluna bilər. 

EVLéRİN SEÇİMİ Vé MÜQAVİLé İMZALANMASI
Ərizəçinin gəlirləri ilə bağlı bütün məsələlər müsbət

həll edildikdə, razılıq barədə qərar ərizəçinin elektron
kabinetində yerləşdirilir. Həmin gün ərizəçi elektron
sistemdə kirayə üçün yaşayış sahəsini seçmək hüququ
əldə edir. Vətəndaş bu sistemdə yalnız o evləri seçə bilər
ki, onların aylıq ödənişi ərizəçinin aylıq kirayə ödəmək
imkanlarına qədər olsun. 

Kirayə müqaviləsinin imzalanması üçün zəruri
sənədlər toplanılır və bu müqavilə Fondun səlahiyyətli
nümayəndəsi və ərizəçi tərəfindən imzalanır. Ərizəçi
kirayə müqaviləsi bağlanıldıqdan sonra 3 iş günü ərzində
aylıq ödənişin ən azı 12 mislini Fonda ödədikdə kirayəçi
statusunu qazanır və kirayə müqaviləsi qüvvəyə minir.

Kirayə müqaviləsi elə bağlanılır ki, son ödəniş tarixi
ərizəçinin 63 yaşına kimi başa çatsın. Ödənişlər nəzərdə
tutulan qrafiklə və ya ondan tez tamamlandıqdan sonra
mənzil ərizəçinin adına keçir. 

KİRAYé İLé BAĞLI XéRCLéR
Mənzillərin kirayəyə götürülməsi ilə bağlı xərclər

böyük deyil. Qaydalara görə, notariusda satmaq öhdəliyi
ilə yaşayış sahəsinin kirayə verilməsi barədə
müqavilənin təsdiqi üçün 20 manat rüsum ödənilməlidir.
Kirayə hüququnun qeydə alınması üçün isə Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətində (DƏDRX) 20
manat dövlət rüsumu və mənzilin sahəsindən asılı olaraq
xidmət haqqı ödənilir. Kirayə üzrə borc tam ödənildikdən
sonra mənzilin sahibinin adına çıxarışın alınması üçün
30 manat dövlət rüsumu və evin sahəsindən asılı olaraq
xidmət haqqı ödənilir. Nəhayət, mənzil satılanda Vergi
Məcəlləsinin 218-ci maddəsinə əsasən vergi də ödənilir,
verginin məbləği mənzilin hansı şəhərdə və şəhərin hansı
zonasında yerləşməsindən asılıdır. Xatırladaq ki, Bakı
şəhəri bu məqsədlə 12 honaya ayrılıb. 

Məsələn, vətəndaşın kirayəyə götürdüyü 100
kvadratmetrlik mənzil Bakının Suraxanı rayonunun
Hövsan qəsəbəsində (zona 10) yerləşir. Bu zaman həmin
mənzilin satışı zamanı sadələşdirilmiş vergi bu cür
hesablanır: 100 kv.m * 15 manat (verginin baza hissəsi)
* 1,2 əmsal (zona 10-un əmsalı) = 1800 manat

ÖDéNİŞ LéNGİDİLéNDé 
MÜQAVİLé LéĞV OLUNUR

Bəzi hallarda kirayə müqaviləsi vaxtından əvvəl
ləğv edilir. Məsələn aylıq ödənişlər 60 gün və daha çox
müddətdə ödənilmədikdə, kirayəçi həmin mənzili
üçüncü şəxsin qeyri-hüquqi istifadəsinə verdikdə,
həmçinin kirayə müqaviləsi üzrə üzərinə götürdüyü digər
vəzifələri icra etmədikdə müqavilə ləğv edilir və
indiyədək ödənilən məbləğ geri qaytarılmır. 

KİRAYé GÖTÜRÜLéN 
MéNZİLİ BAŞQASINA VERMéK OLAR 

3 il ərzində kirayəçi aylıq ödənişi vaxtında ödəmirsə
və sonradan ödəmə qabiliyyəti azalıbsa, yaxud da hər
hansı digər səbəbə görə kirayə müqaviləsinə xitam
vermək məcburiyyəti yaranıbsa, kirayəçi Fonda
özünüzün yeni kirayəçi ilə əvəz olunması barədə
müraciət edə bilər. Bu zaman Fond ya kirayəçinin təklif
etdiyi namizədin, ya da artıq Fonda müraciət etmiş başqa
namizədi qiymətləndirir. Əgər namizəd şərtlərə və
tələblərə cavab verirsə, onda kirayəçi ilə kirayə
müqaviləsinə xitam verilir və həmin mənzillə bağlı yeni
kirayəçi ilə müqavilə bağlanılır. Yeni kirayəçi ödənişlərə
əvvəlkinin qaldığı yerdən davam edir. Əvvəlki
kirayəçinin indiyədək ödədiyi vəsaitin geri alınması
məsələsi isə onunla yeni kirayəçi arasında həll edilir.



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

X İ D M Ə T L Ə R

Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu 
İnformasiya Sistemindən ödənişli əsaslarla

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

Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemindən
ödənişli əsaslarla rəqəmsal və elektron 

formatda verilən
M Ə L U M A T L A R

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

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

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

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

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

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

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

a Rəqəmsal ünvan xəritəsindən çıxarış
a Poçt indekslərinin rəqəmsal sərhədləri
a Daşınmaz əmlak obyektinin giriş ünvanı
a Daşınmaz əmlak obyektinin girişinin koordinatları
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ŞéKİ KARVANSARAYLARI
Şəkinin qədim turizm tarixi və ənənələri var. Uzun

əsrlər boyu burada ticarət turizmi inkişaf edib. Çindən
Avropaya uzanan Böyük İpək Yolunun üzərində
yerləşdiyinə, eləcə də, ipəyinə görə məşhur olduğu üçün
qədim dövrlərdən bu əraziyə maraq olub. XVIII əsrdə
Şəkidə 5 böyük karvansaray vardı, onlardan ikisi bu
günə qədər qalır. 

Böyük Qafqaz Albaniyasının mərkəzi sayılan Şəki
tarixi abidələrlə zəngindi, onlardan ən məşhuru Kiş

kəndindəki Alban məbədi bütün yerli və xarici turistlərin
ziyarət yeridir. Həm Alban məbədi, həm də Şəki Xan
Sarayı dünya əhəmiyyətli tarixi abidələrdəndir.

éMLAK BAZARINDA TURİZM KÜLéYİ
Şirin ləhcəsi, zəngin mətbəxi və özünəməxsus

adətləri Şəkini digər regionlardan fərqləndirir. Şəki pitisi,
Şəki halvası kimi mətbəx nümunələri Azərbaycanın
brendinə çevrilib. Bütün bunlar və gözəl təbiəti Şəkini
yerli vətəndaşlar və ölkəmizə gələn xarici turistlər üçün

H"l" 562 il "vv"l Nazim Hikm"t yazırdı ki, Az"rbaycanın heç n"yi
olmasaydı bel", Ş"ki Xan Sarayını bütün dünyaya göst"rm"k yet"rdi… 
..."Q"dim Ş"ki" ifad"si sözg"lişi işl"nmir. 2500 il" yaxın yaşı olan Ş"ki
Az"rbaycanda "n q"dim yaşayış m"rk"zl"rind"n biri olub v" bu gün d"
ölk"d" paytaxtdan sonra "n böyük turistik iqtisadi zona hesab olunur. 

«Halva-halva dem"kl" ağız şirin olmaz»
ŞéKİNİN éMLAK BAZARI



sevimli məkana çevirib. 
Bu səbəbdəndir ki, Şəkinin daşınmaz əmlak

bazarındakı qiymətlərə turizm amili də təsir edir və bura-
da əmlak əksər bölgələrlə müqayisədə bahadır. Şəkinin
daşınmaz əmlak bazarı üzrə mütəxəssisi Xanlar Hacı xə -
li lovun sözlərinə görə, sakinlərin əsas gəlir mənbəyi tu -
rist lərə göstərilən xidmətdən çıxır. Turist axını daşınmaz
əm lak bazarında daha çox kirayə haqlarının artımı ilə
müşayiət olunur. Kirayədən əldə edilən gəlirin həcmi
satılan evlərin də qiymətinə təsir göstərir. 

MéNZİLLéR 
Şəkidə mənzil bazarı elə də aktiv deyil, üstəlik son

vaxtlar bu sahədə durğunluq var, sifarişlər ara-sıra olur.
Müştərilər mərtəbə seçiminə həssasdırlar və əksər vaxt 1-
2-ci mərtəbələrdə mənzil almağa üstünlük verirlər. 

Bakıda mərkəz küçə «Torqoviy» sayılırsa, Şəkidə
Axundov kinoteatrından Dram Teatrına qədər olan ərazi
mərkəz sayılır. Burada 1 otaqlı mənzillər 25-30 min
manatdan satışa çıxarılır.  Binalarda qiymətlər
mərtəbəsindən asılı olaraq da dəyişə bilir. Adətən orta
təmirli evlər bu qiymətə satılır. 

İpək Kombinatı ərazisində 1 otaqlı mənzillər daha
ucuz qiymətə, 20-25 min manata təklif edilir. Avtovağzal
ərazisində də bu qiymətə 1 otaqlı məzil almaq
mümkündür. 

2 otaqlı mənzillər isə şəhərin mərkəzi hissəsində 30-
35 min manata təklif edilir. Daha yaxşı təmir edilmiş 2
otaqlıları 40-45 min manata almaq olar. Evin layihəsində
göstərildiyi kimi dəyişməz qalan mənzilləri 40 minə,
artırma ilə əlavə sahə yaradılan mənzilləri isə 45 minə
təklif edirlər. 

Otaq sayı və yaradılan şəraitdən asılı olaraq qiy mət -
lər də yüksəlir. Axundov küçəsində 3 otaqlı 62 kvadrat-
metrlik mənzil isə bütün əşyaları ilə 55 min ma nata təklif
edilir. 

Yeni tikilidəki 4 otaqlı bina evi, sahəsi 120 kvadrat-
metr, bütün əşyaları ilə birlikdə 180 min manata satılır.
Eyvanları şəhərə baxan mənzilin yerləşdiyi binaya gəriş
xüsusi kodladır, təmizlik üçün xidmətçiləri var. Digər,
nisbətən köhnə olan 2 mərtəbəli binadakı 4 otaqlı 150
kvadratmetrlik mənzil isə bundan 4 dəfə ucuz qiymətə
46 min manata satışdadır. Mənzilin binanın həyətində
qarajı və kiçik bağı da var. 

HéYéT EVLéRİ
Şəkidə həyət evləri şəraitindən, yerləşməsindən və

torpağının sahəsindən asılı olaraq 30-35 min manatdan
110-120 min manatadək dəyişir. Ən bahalı mənzillər
şəhərin mərkəzindədir. 

Nizami küçəsində 4 otaqlı 87 kvadratmetr sahəsi

olan, 6 sot torpaqda yerləşən birmərtəbəli ev 32 min
manata, Avtovağzalın yaxınlığında 2 mərtəbəli 5 otaqlı, 3
sotda yerləşən ev isə  39-42 min manata satılır. 10 sot
torpaqdakı 7 otaqlı, 330 kvadratmetr mənzil isə 80 min
manata sahibini gözləyir. Şəkinin mərkəzində isə bahalı,
110-120 min manata da evlər satılır.  

Maraqlı təkliflərdən biri Baş Zəyzid kəndindədir. 25
sot sahədə yerləşən 2 mərtəbəli, 304 kvadratmetr sahəsi
və 10 otağı olan mənzil 70 min manata təklif edilir. 

Şəkidə köhnə, yaşı 50-100 il olan evləri də satışda
görmək mümkündür. Dağ ətəyində, infrastrukturun zəif
olduğu, avtomobilin çətin getdiyi, məktəbdən, dükandan
uzaq ərazilərdə 3-4 sot həyətyanı sahəsi olan 2-3 otaqdan
ibarət evi 20 min manata almaq olar. Bu ərazilərdə
evlərin orta qiyməti vəziyyətindən asılı olaraq 15-30 min
manat arasında dəyişir.  

Magistrala yaxın, əlçatan, avtobusların tez-tez
keçdiyi ərazilərdə son 15-20 il ərzində tikilmiş həyət
evlərini daha baha almaq mümkündür. Məsələn, 3-4 sot
sahəsi olan 2-3 otaqlı həyət evinin qiyməti 45-50 min
manatdan başlayır. Daha təchizatlı, müasir görünüşlü və
yeni tələblərə cavab verən həyət evləri isə 60 min manat-
dan yuxarı təklif edilir. Bu cür evlərə 100 min manata da
rast gəlmək mümkündür. 

TORPAQ SAHéLéRİ 
Şəkidə torpaq sahəsi alıb sıfırdan ev tikməyə maraq

daha böyükdür. Müştərilər evdəki şəraiti özlərinə uyğun
yaratmağa çalışırlar. X.Hacıxəlilov bildirir ki, mərkəzdə
torpağın 1 sotunun qiyməti 5 min manatdır. Yol
kənarlarında, qeyri yaşayış obyekti tikmək üçün əlverişli
olan şəhər mərkəzinin işlək ərazilərində isə 1 sot üçün 7-
8 min manat məbləğ tələb olunur. Aralıq ərazilərdə ev
tikmək üçün isə torpağın 1 sotu 4 min manatdan
başlayaraq təklif edilir.  
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OBYEKT İNŞASI ÜÇÜN BÖYÜK TORPAQ SAHéLéRİ 
Amma Şəkidə torpaqlar təkcə ev tikmək üçün

satılmır. Burada böyük obyektlər, xüsusilə turizm
obyektlərinin inşası üçün uyğun olan sahələr təklif edilir.
Qiymətlər isə adamı biznes reallıqlarına qaytarır. Belə ki,
Şəkinin Kiş kəndinin girişində, turistlərin fəal olduğu
gözəl mənzərəli və səfalı yerdə 1 hektarda yerləşən kafe
satılır. Burada yeni turizm obyekti inşa etmək və ya
mövcud obyekti genişləndirmək olar. 

Şəki şəhəri, Salman Mümtaz küçəsində isə 70 sot
torpaq sahəsi 280 min manata təklif edilir. Sahədə 500
yerlik şadlıq sarayının bünövrəsi var, amma əlverişli
yerdə olduğu üçün istənilən obyektin tikintisi üçün
uyğundur. 

Şəkidəki Şəhidlər Xiyabanının arxasında isə daha
əlverişli ərazidə 80 sot torpaq 540 min manatdan təklif
edilir. Burada iri turizm obyekti, 20-25 villalıq şəhərcik
və sair inşa etmak olar. Şəki Xan Sarayına yaxınlıq
ərazini turizm məqsədi üçün cəlbedici edir. 

KİRAYé BAZARI 
Şəki ilin bütün fəsillərində gözəldir. Məhz buna

görə də turist axını ilin bütün aylarında var. Bu şəhərin
sakinlərinin əksəriyyətinin dolanışığı da turizmlə
bağlıdır. Şəkidə hər məhlədə hostel tipli evlərə rast
gəlmək mümkündür. Təkliflərə əsasən, bəzən iki bir biri-
ni tanımayan ailənin bir evdə, yataqxana tipli şəraitdə
qalması  mümkündür. Ev sahibi qonaqlayacaq 1 nəfər
üçün sutkaya 10-12 manat tələb edir. Tək  qalmaq üçün
bir gecəlik kirayə götürülən 2-3 otaqlı evlərin qiyməti 50
manatdan başlayır. Bu cür evlərdə qonaqlaın rahat
qalması üçün ən yüksək səviyyədə şərait olur. Otaqların
sayına görə birgecəlik qiymət 100 manatadək arta bilər.    

Gündəlik evlər heç bir halda aylığa kirayə verilmir.
Uzunmüddətli yalnız iş dalınca Şəkiyə gələn
vətəndaşlara kirayə təklifi var. Hamamı, duşu olmayan
şəraitsiz mənzillər 100 manata kirayəyə verilir. Şəraiti bir
az yaxşı olan evlərin aylıq kirayə haqqı isə 150 manatdan
başlayır. İstilik sistemi, kombi, daimi işıq, internetlə
təchiz edilmiş evlərin kirayəsi 300-500 manat arasıdır.
Əcnəbi iş adamlarına hər cür şəraiti olan villalar 1000
manata da verilir.  Bina evləri orta qiymətlə 300-400
manat həndəvərində kirayə kimi təklif edilir. 

Xanlar Hacıxəlilov bildirdi ki, son zamanlarda
Şəkidə ən yüksək daşınmaz əmlak kimi 150 və 180 min
manata iki fərdi ev satılıb. Şəkililər köhnə mənzillərini
üstündə əlavə pul ödəmək şərtilə daha bahalı və yax şı sı -
na dəyişə  də bilirlər. 

KOMMERSİYA OBYEKTLéRİ 
Turizm bölgəsi olması, həm də böyüklüyü və əhali

sayı buradakı obyektlərin də qiymətinə təsirini göstərir.
Şəhərin mərkəzində 2 mərtəbəli və mansardlı,  sahəsi
667 kvadratmetr olan hazır obyektə 370 min manat təklif
edilir. Obyekti kiçik otel və ya mağaza kimi istifadə
etmək olar. Şəkinin Salman Mümtaz küçəsində isə 40 sot
sahədə yerləşən, 2 mərtəbəli, sahəsi 1440 kvadratmetr
olan böyük obyekt 700 min manata təklif edilir. 

KOMMERSİYA OBYEKTLéRİNİN İCARéSİ  
«Şəkililər damara baxıb qan alırlar». Həmsöh bə ti -

miz kommersiya obyektlərinin icarəsi ilə bağlı real duru-
mu özünəməxsus tərzdə Şəki zarafatıyla dəyərləndirdi.
Kom mersiya obyektləri icarəyə veriləndə obyekt sahi -
binin təklif etdiyi icarə haqqı obyektin hansı məqsədlə
istifadə ediləcəyi və müştərinin güman edilən gəlirin çox
asılıdır. Sahibi aylıq icarə haqqını söyləməzdən əvvəl
obyektdən hansı məqsədlə istifadə ediləcəyini
dəqiqləşdirir. Azgəlirli sahə üçün icarə haqqı orta
qiymətlə deyilir. Lakin dükan və ya gündəlik gəliri daha
çox olan obyekt açmaq istəyənlərə daha yüksək məbləğ
deyilir. Obyektin sahibi dərhal müştərinin qazancını
hesablayıb ona uyğun qiymət qoyur. Mərkəzdən bir az
kənarda olacaq 1 nəfərlik müştəri qəbul etmək üçün
bərbər salonu açmaq istəyənlər aylıq 100-150 manat
icarə haqqı ödəməli olacaqlar. Bu ərazilərdə hətta 70
manata da bu cür obyekt tapmaq mümkündür. Belə sa-
lonlar ustaya aylıq 150-200 manat pul qazandıra bilər.
Mərkəzdə bərbər salonu işlətmək məqsədilə obyektlər
150-200 manata icarəyə təklif olunur. Bazar yaxınlığında
yerləşən və mağaza məqsədli olan obyektlərin aylıq
icarəsi 1000 manatdan başlayır. Daha az sahə axtaranlar
isə onu 500 manata da tapa bilərlər.  

Yerli rieltorlar bildirir ki, müştərinin imkanlı
görünüşü də ona təklif edilən icarə haqqının yüksək
olması ilə nəticələnə bilər. Şəkidə icarəyə daşınmaz
əmlak götürərkən bunu unutmamaq lazımdır.

KéND TéSéRRÜFATI OBYEKTLéRİ
Şəkinin kəndlərində yerli sakinlər maldarlıq,

baramaçılıqla məşğul olur, fındıq, şabalıd, qoz bağları
saxlayırlar. İribuynuzlu 20 baş heyvanla ferma yarım
hektar sahəsi və icarəyə verilmiş otlaq sahəsi ilə birlikdə
80 min manata satışa çıxarılıb. Ferma rayonun sovxoz
adlanan ərazisində yerləşir. Oxluq zonasında 200 baş
qoyun, 10 sot həyətyanı sahəsi ilə birlikdə yeni tikilimiş
ferma isə 50 min manata təklif edilir. Fermanın yay
zonası, qoyunların istirahət məkanı, istiliklə təchiz
edilmiş ferma binası,  həmçinin ferma sahibinin
yaşaması üçün 2 otaqlı evi də var. Bu fermanı alan şəxs
eyni zamanda toyuq da saxlaya bilər. Satılan obyektin
içində 200 toyuğun saxlanması üçün əlverişli şəraiti də
mövcuddur.   
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Danimarkada mənfi faiz dərəcəsi ilə ipoteka bumu
başlayıb. Yerli bankların faiz dərəcələri ilə apardığı
eksperiment ölkənin əmlak tarixində görünməmiş buma
səbəb olub. Nəticədə indiyədək kredit götürənlərin kredi-
tini faktiki olaraq banklar özü qaytarır. 

Cəmi üç ay əvvəl Danimarkanın «Jyske» bankı
müştərilərinə mənfi kredit dərəcəsi ilə ipoteka krediti
verən ilk bank oldu. Bankın ipoteka kreditləri -0,5%-lə
verilirdi. Bir qədər sonra bu prosesə ölkənin əsas bankı
sayılan «Nordea» da qoşuldu. Bu bankın faiz dərəcəsi 0-
1% arasındadır. Nəticədə bütün danimarkalılar indiyədək

götürdükləri ipoteka kreditlərini yenidən maliyyələş dir -
mə yə axışıblar. 

Ekspertlər gözləyir ki, yeni borcların ümumi məb lə ği
190-200 milyard kron (28-30 milyard dollar) olacaq. Tək -
cə oktyabrda 100 min nəfər ipoteka kreditinin şərt lə rini
yeniləyib, bu prosesin getdikcə genişlənəcəyi göz lə ni lir. 

Danimarkanın Mərkəzi Bankı hələ 2012-ci ildə uçot
dərəcəsini 0,65%-ə endirib. İsveç və İsveçrə də, eyni
addımı atıblar. Nəticədə bu ölkələrdəki bank əmanətçiləri
əmanətlərdən gəlir götürə bilmir, hətta banka əlavə faiz
ödəməli olurlar. 

Noyabrın 26-da təşkil edilən
növbəti özəlləşdirmə hərracında
«Bər də Dəmir Beton-9» ASC-nin 30
faiz lik səhm paketi özəlləşdirilib. Ti -
kin ti sahəsində aid olan bu mü əs si -
sə nin fəaliyyətinin genişləndirilməsi
ilə səhmdarlar yüksək gəlir əldə edə
bilərlər. ASC-nin nizamnamə ka pi ta -
lı 203 min 509 manatdır.

Budəfəki hərracda alıcıların ak-
tivliyi qiymətə də təsir edib. Belə ki,
hərraca çıxarılan «Toyota Prado»
avtomobilinin satışında təkliflər hər
60 saniyədən bir yenilənib. Nəhayət,
il kin start qiyməti 10 min manat
olan avtomobil sonda 23 min 500
ma nata özəlləşdirilib. Avtomobilin

istehsal tarixi 2008-ci ildir.
Bundan başqa, hərraca çı xa rı lan

Avropa və Yaponiya istehsalı olan
digər 6 avtomobil də özəl ləş di ri lib. 

Özəlləşdirmə hərraclarının
nəticələri ilə komitənin rəsmi saytı
olan emdk.gov.az və privatization.az
portalında tanış olmaq mümkündür. 

Burada hərraca elektron qayda-
da qeydiyyatdan keçmək, iştirakçı
statusu qazanmaq üçün sifariş ver -
mək, qeydiyyatdan keçmədən on-
layn izləmək imkanları mövcuddur. 

Özəlləşdirmə portalında hər bir
əmlakın mövqeyi, yerləşməsi, möv -
cud vəziyyəti barədə fotoşəkillər və
mətn məlumatları var.

Amerikanın Merilend ştatının
İston şəhərinin sakinləri başqa
şəhərə köçərkən evlərini də özləri ilə
aparıblar. 18-ci əsrin tikilisi olan bi-
nadan köçmək istəməyən sakinlər
texnologiyanın köməyi ilə evi yeni
şəhərə daşıyıblar. 1760-cı ildə inşa
edilən ailə evi olan bina nəsildən

nəsilə keçib. Kvinstaun şəhərinə
köçən ev sahibləri onu başqasına
satmaq və sahibsiz qoymaq
istməyiblər. Nəticədə evi xüsusi bar-
ja yükləyib çayla 80 kilometrə
daşıyıblar. Bu əməliyyat romantik
ev sahiblərinə 1 milyon dollara başa
gəlib. 

Danimarkada m"nfi d"r"c" il" - ipoteka bumu başlayıb

Bakıda kommersiya
obyektl"rinin icar"
qiym"ti artır 

Oktyabr ayında paytaxtdakı
qeyri-yaşayış sahələrinin icarə
qiymətləri sentyabra nisbətən 1,69%
bahalaşıb. «MBA» konsaltinq
şirkətinin baş direktoru Nüsrət
İbrahimov bildirir ki, amma bu
bahalaşma özünü hələlik illik
göstəricilərdə büruzə vermir - ötən
ilin oktyabrı ilə müqayisədə qeyri-
yaşayış sahələrinin icarə qiymətləri
2,49% aşağıdır. 

Ekspert bildirir ki, icarə
haqqının artımı mövsümi amillərin
nəticəsidir. Payızda qeyri-yaşayış
sahələrinin icarə qiymətlərində
bahalaşma olur: «Qarşıdan qış
mövsümi gəldiyi üçün insanlar
bazar və mağazalara üz tuturlar ki,
bu da qiymət təzyiqi yaradır. Buna
görə də oktyabr ayında qeyri-
yaşayış sahələrində mövsümi
qiymət artımı müşahidə olunub.
Lakin ümumi bazar üzrə bir neçə
ildir ki, qiymətlərdə ucuzlaşma
nəzərə çarpır».

Obyektlərin təyinatına gəlincə,
oktyabrda ticarət obyektlərində
icarə qiymətləri 1,77% artıb, boş
obyektlərdə 6,42% ucuzlaşma olub,
xidmət sahələri üçün nəzərdə tutu-
lan obyektlərdə icarə qiymətlərində
0,9% ucuzlaşma, ofis tipli
obyektlərdə isə 0,49% bahalaşma
qeydə alınıb.

H"rraca çıxarılan avtomobil ikiqat baha satılıb

363 tonluq ev 80 kilometr" daşınıb
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Az"rbaycanda daşınmaz 
"mlakın qeydiyyatında
REKORD ARTIM

Az"rbaycanda daşınmaz "mlakın qeydiyyatında rekord artım baş verib. émlak
M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) m"lumatlarına gör", oktyabr ayında
"mlakın qeydiyyatında indiy"d"k görünm"miş yüks"liş baş verib – respublika
üzr" orta hesabla 42%. Bu dövrd" xüsusil" m"nzill"rin qeydiyyatı k"skin artıb.
Prezident İlham éliyevin yeni tikil"n binaların qeydiyyatının sad"l"şdirilm"si
haqqında f"rmanından sonra m"nzill"rin qeydiyyatı 81% yüks"lib. 
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Bundan başqa, əmlakın qeydiyyatı prosesinin
sadələşdirilməsi, ƏMDK tərəfindən təşkil edilən fasiləsiz
qeydiyyat kampaniyaları da əmlakın qeydiyyatını
sürətləndirib. 

Beləliklə, ƏMDK-nin məlumatlarına görə, 2019-cu
ilin oktyabr ayında Azərbaycanda 28 minə yaxın əmlak
üzərində mülkiyyət hüququ qeydə alınıb. Bu ötən ilin
oktyabrı ilə müqayisədə 42% çoxdur. 

Aparılan qeydiyyatın 8,5 mini (30,4%) ilkin, 19,5
mini (69,6%) isə təkrar qeydiyyata aiddir. Ötən ilin ok-
tyabr ayı ilə müqayisədə ilkin qeydiyyat 76%, təkrar
qeydiyyat isə 31,4% artıb. 

Oktyabr ayında 24 minə yaxın daşınmaz əmlaka
texniki pasport tərtib edilib, 4 minə yaxın ipoteka
müqaviləsi, 390 yüklülük (icarə, istifadə) dövlət
qeydiyyatına alınıb. Ötən ay hüquqi və fiziki şəxslərə
dövlət reyestrindən 25,3 minə yaxın məhdudiyyət
arayışı, əhaliyə xidmətlə bağlı 6,4 min müxtəlif arayışlar

verilib, 20 minə yaxın daşınmaz əmlak obyektinə
müayinə aktı tərtib edilib. Ötən ilin oktyabrı ilə
müqayisədə texniki pasportlar 38%, müayinə aktları
53%, yüklülük 17,5% artıb, ipoteka qeydiyyatı 9%-ə
yaxın azalıb (Cədvəl 1.).

Oktyabrda mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı
aparılan əmlakların təqribən yarısı – 49,6%-i torpaq
sahələrinin payına düşüb. Oktyabrda 4,3 min fərdi
yaşayış və bağ evi, 8,6 min mənzil, 430 qeyri-yaşayış
binası, 655 qeyri-yaşayış sahəsi, 4 çoxmərtəbəli yaşayış
binası qeydə alınıb. Ötən ilin oktyabrı ilə müqayisədə
fərdi evlərin qeydiyyatı 13%, torpaq sahələrinin
qeydiyyatı 35%, mənzillərin qediyyatı isə 81% artıb. 

Oktyabr ayında əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı

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

Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər Oktyabr,
2019

Oktyabr,
2018-ə

nisbətən
artım

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə apa -
rıl mış dövlət qeydiyyatının sayı  

27 973 42,4%

o cümlədən,
ilkin qeydiyyat

8 499 76,0%

təkrar qeydiyyat 19 474 31,4%

2 Texniki pasportların sayı 23 832 37,7%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 390 17,5%

4 İpoteka qeydiyyatı 3 947 -8,8%

5
Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə)
dair dövlət reyestrindən arayış

25 292 33,2%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif

arayışlar 
6 441 80,6%

7 Müayinə aktı 19 936 53,0%

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

№ Göstəricilər Oktyabr,
2019

Oktyabr,
2018-ə nis -
bətən artım

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 27 973 42,4%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 4 296 13,1%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 8 599 81,0%

3 Torpaq sahələri 13 874 34,8%

4 Qeyri yaşayış binası 434 28,0%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 655 77,0%

6 Əmlak kompleksi 111 30,6%

8 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 4 33,3%

9 Çoxillik əkmələr 0 0,0%
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danışarkən mənzillərin qeydiyyatındakı olduqca böyük
artımı qeyd etmək lazımdır. Ötən ay ölkədə mənzillərlə
aparılan 8600 əməliyyatdan 5900-ü Bakının, 2700-ü
regionların payına düşüb. Bakıda ilk dəfə olaraq
mənzillərin ilkin qeydiyyatı (yəni ilk dəfə
sənədləşdirilməsi) təkrar qeydiyyatı (yəni alqısatqını)
üstələyib (Cədvəl 2.).

Ümumilikdə, bu ilin 10 ayında ölkədə 209,5 min

əmlak dövlət qeydiyyatına alınıb. Bu ötən ilin eyni
dövrünə nisbətən təqribən 18% artıqdır. 

Qeydiyyatdan keçən əmlakların 59,8 mini (28,5%)
ilkin, 149,7 min əmlak (71,5%) təkrar qeydiyyata aiddir.
Ötən ilin eyni dövrünə nisbətən ilkin qeydiyyat 27%-ə
yaxın, təkrar qeydiyyat 14,4% artıb. 

Yanvar-oktyabr aylarında 178 mindən artıq
daşınmaz əmlaka texniki pasport tərtib edilib, 36,7
mindən artıq ipoteka müqaviləsi, 3,2 min yüklülük
(icarə, istifadə) dövlət qeydiyyatına alınıb, dövlət
reyestrindən 202,3 min məhdudiyyət arayışı verilib. Ötən

Cədvəl 4. 2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarında
hüquqların dövlət qeydiyyatının əmlak növləri üzrə

hesabatı

№ Əmlak Bölmələri

Yanvar
-ok-

tyabr,
2019

Yanvar-
oktyabr,
2018-ə

nisbətən
artım

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 209 522 17,7%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 36 505 10,5%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 60 541 36,2%

3 Torpaq sahələri 103 252 11,7%

4 Qeyri yaşayış binası 3 609 8,0%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 4701 20,7%

6 Əmlak kompleksi 827 16,3%

8 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 63 37,6%

9 Çoxillik əkmələr 24 20,5%

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

Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər 
Yanvar-
oktyabr,

2019

Yanvar-
oktyabr,
2018-ə

nisbətən
artım

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə 
dövlət qeydiyyatının sayı  

209 522 17,7%

o cümlədən, ilkin qeydiyyat 59 827 26,6%

təkrar qeydiyyat 149 695 14,4%

2 Texniki pasportların sayı 178 190 15,3%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 3 233 -10,8%

4 İpoteka qeydiyyatı 36 678 5,0%

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

202 281 22,4%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı

müxtəlif arayışlar
81 899 45,5%

7 Müayinə aktı 155 054 34,4%
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ilin eyni dövrünə nisbətən texniki pasportlar 15%, ipote-
ka 5%, məhdudiyyət arayışları 22% artıb (Cədvəl 3.)  

Yanvar-oktyabr aylarında mülkiyyət hüquqlarının
qeydiyyatı aparılan əmlaklardan təqribən 103 mini tor-
paq sahəsi, 60,5 mini mənzil, 36,5 mini fərdi yaşayış və
bağ evi, 3,6 mini qeyri-yaşayış binası, 4,7 mini qeyri-
yaşayış sahəsi, 827-si əmlak kompleksi olub. 

Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə fərdi evlərin
qeydiyyatı 10%, torpaq sahələrinin qeydiyyatı 11,7%,
mənzillərin qeydiyyatı isə 36%-dən çox artıb (Cədvəl
4.).

Bu ilin 10 ayının nəticələrinə görə, əmlakın
qeydiyyatında Bakının payı 33%-ə yaxınlaşıb. Bu
dövrdə fərdi evlərlə əməliyyatların 71%-i, torpaq sahələri
ilə əməliyyatların 91%-i, eləcə də, çoxmərtəbəli yaşayış
binaları üzrə əməliyyatların 4-də 3-ü regionlarda aparılıb.

Əvəzində, ilk 10 ayda qeydə alınmış hər 3 mənzildən 2-
si, qeyri-yaşayış sahələrinin – obyektlərin hər 6-sından 5-
i paytaxtdadır (Cədvəl 5.).

Ötən ilin eyni dövrünə nisbətən əmlakın
qeydiyyatının artımı həm Bakı şəhərində, həm də regio-
larda baş verib. Belə ki, yanvar-oktyabr aylarında Bakıda
əmlakın qeydiyyatı 20%, regionlarda isə 14% artıb.

Yanvar-oktyabr aylarında Xidmətin 18 ərazi
idarəsinin 17-də daşınmaz əmlakın qeydiyyatının
artması, 1 ərazi idarəsində isə azalma müşahidə edilib.
Bu dövrdə qeydiyyatın ən böyük artımı Abşeron (41%),
Ucar (29%) və Şəmkir (26%) ərazi idarələrində baş
verib. Qeydiyyatın azalması isə Lənkəran (10%) ərazi
idarələrində olub.

Yanvar-oktyabr aylarında daşınmaz əmlak üzərində
qeydə alınan mülkiyyət hüquqlarının 27,0%-i ilkin
qeydiyyatın payına düşür. Ərazi idarələri üzrə ilkin
qeydiyyatın ən yüksək göstəricisi Zaqatala (39,5%), Bakı
(38,5%) və Sumqayıt (30,6%) ərazi idarələrində baş
verib. Ümumiyyətlə 18 ərazi idarəsinin 4-də ilkin
qeydiyyatın payı 30%-i keçir, 5 rayonda isə 20%-dən
azdır. İlkin qeydiyyatın ən aşağı göstəricisi Şəmkir
(17%) və Xaçmaz (18,3%) ərazi idarələrində olub. 

2019-ci ilin oktyabr ayı ərzində ölkə üzrə 4 167
mənzil özəlləşdirilib. Ötən ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə özəlləşdirilmiş mənzillərin sayı 2,4 dəfə
artıb. Özəlləşdirmə başlayandan 1 noyabr 2019-cu il
tarixinə kimi ölkə üzrə 584 538 mənzil özəlləşdirilib.

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

Bakı və regionlar üzrə hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Ölkə
üzrə

Bakı üz -
rə Sayı

Bakı
üzrə %

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 209 522 68 815 32,8%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 36 505 10 500 28,8%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 60 541 40 570 67,0%

3 Torpaq sahələri 103 252 9 469 9,2%

4 Qeyri yaşayış binası 3 609 1 072 29,7%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 4701 3 900 83,0%

6 Əmlak kompleksi 827 289 34,9%

8
Çoxmərtəbəli yaşayış

binaları
63 15 23,8%

9 Çoxillik əkmələr 24 - -

Cədvəl 6. 2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarında
daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qey diy -

yatının Bakı və regionlar üzrə artım dinamikası

Ərazi İdarələri
Yanvar-
oktyabr,

2018 

Yanvar-
oktyabr,

2019
Artım

Respublika üzrə cəmi 178 089 209 522 17,7%

Bakı şəhər Ərazi İdarəsi 54 597 68 815 20,5%

Regional Ərazi İdarələri 123 492 140 707 13,9%

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

daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət
qeydiyyatı haqqında məlumat

Ərazi idarələri
Yanvar- 
oktyabr

2019 

Yanvar- 
oktyabr 2018-ə

nisbətən 

Respublika üzrə cəmi 209 522 9,3%

Bakı şəhər Əİ 65 815 20,5%

Sumqayıt Əİ 11 087 13,5%

Gəncə Əİ 11 792 14,0%

Abşeron Əİ 17 539 41,5%

Xaçmaz Əİ 21 141 16,0%

Beyləqan Əİ 4 504 7,8%

Bərdə Əİ 7 167 5,8%

Cəlilabad Əİ 6 742 22,4%

Qəbələ Əİ 6 975 21,2%

Lənkəran Əİ 7 575 -10,1%

Şəmkir Əİ 6 280 26,9%

Şəki Əİ 7 108 4,5%

Şirvan Əİ 7 425 13,9%

Şamaxı Əİ 4 258 22,1%

Tovuz Əİ 6 271 16,6%

Ucar Əİ 4 770 29,5%

Yevlax Əİ 7 118 11,3%

Zaqatala Əİ 59 55 21,4%
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Torpağı nec" almaq olar?
TORPAQ HéRRACLARI 

Torpaqlar  - daşınmaz əmlakın xüsusi növüdür və
hansı məqsədlə istifadəsindən və təyinatından asılı olma-
yaraq tükənən sərvət sayılır. 

1999-cu ildə bələdiyyələrin yaradılması və
bələdiyyə torpaq fondunun istifadəyə açılması torpaq
bazarının foralaşmasına səbəb oldu, amma müxtəlif
neqativ hallarla da yadda qaldı. Məhz bu səbəbdən 2007-
ci il dekabrın 1-dən etibarən bələdiyyələrin torpaq
ayırması qadağan edildi və bu proses torpaq hərracları
vasitəsilə həyata keçirilməyə başladı.  

TORPAQ HéRRACLARI
Azərbaycanda Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində

olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə

bağlı torpaq müsabiqələri və hərracları Azərbaycan
Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 972 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiqlənmiş qaydalar əsasında keçirilir. 

Qaydalara əsasən ölkə ərazisində dövlət
torpaqlarının torpaq müsabiqələri və ya hərracları
vasitəsilə mülkiyyət və ya icarəyə verilməsi müvafiq ra -
yon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanlarının qərarı ilə
həyata keçirilir. Amma özəlləşdirilən dövlət müəssisə və
obyektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələri bu məsələdə
istisnadır. Həmin torpaqlar Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin qərarı ilə özəlləşdirilir. 

Bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq larının
müsabiqə və ya hərrac vasitəsi ilə mülkiyyət və ya
icarəyə verilməsi isə mülkiyyətçilərin qərarı ilə baş verir.

Az"rbaycanda daşınmaz "mlak bazarı inkişaf etdikc" – s"n"dl"şdiril"n
leqal "mlak dövriy"sin" qoşulan "mlakların sayı artdıqca v" "mlakın
istifad" üsulları genişl"ndikc" müxt"lif növ "mlaklara t"l"bat da sür"tl"
artmaqdadır. Ölk"mizd" f"rqli çeşidd" "mlaklarla "m"liyyatlar aparılsa
da, "n böyük maraq universal "mlaka – torpaqlaradır. 
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Qaydalara əsasən müsabiqə və ya hərrac komissiyası 5
nəfərdən ibarətdir və komissiya üzvlərinin üçdə ikisinin
qəbul etdiyi qərar səlahiyyətli hesab edilir.

TORPAQ HéRRACLARINDA 
KİMLéRé ÜSTÜNDÜK VERİLİR? 

Torpaq hərracları və müsabiqəsində istənilən fiziki
və hüquqi şəxslər iştirak edə bilər. 

Qaydalara görə, «Torpaq bazarı haqqında»
Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinin
üçüncü hissəsində göstərilən şəxslər bələdiyyə tor -
paqlarının mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi məqsədilə
keçirilən torpaq hərracları və ya müsabiqələri zamanı bu
Qaydalarda müəyyən edilmiş üstünlük hüququna
malikdirlər.  

Bunlar 
- həmin torpaq sahəsinin əvvəlki istifadəçiləri və ya

icarəçiləri;
- Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan

döyüşlərdə əlil olmuş şəxslər və həlak olanların ailəsi;
- yaşına, xəstəliyinə, ştatların ixtisarına, ailə

vəziyyətinə görə həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata və ya
istefaya buraxılmış, 20 təqvim ili və daha çox xidmət
etmiş hərbi qulluqçular (müddətli həqiqi hərbi xidmət
keçmiş hərbi qulluqçularından başqa);

- sərhədyanı və dağlıq ərazilərdə yaşayan, daimi
yaşamaq üçün həmin ərazilərə köçən, təsərrüfatla məşğul
olmaq istəyən gənclər;

- müvafiq ərazidə müvəqqəti məskunlaşmış
məcburi köçkünlər;

- müvafiq bələdiyyənin ərazisində daimi yaşayan və
eyni zamanda ən azı beş il müddətində yaşayış yeri üzrə
qeydiyyatda olan Azərbaycan vətəndaşlarıdır. 

TORPAQ HéRRACLARI NECé TéŞKİL EDİLİR? 
Qaydalara əsasən, müsabiqə və hərracların

təşkilatçısı - Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzidir. Təşkilatçı
hərrac və ya müsabiqədə iştirak etmək üçün  torpaq
müsabiqəsi və ya hərracın keçiriləcəyi vaxtı müəyyən
edir, alqı-satqı və icarə obyekti üzrə tələb olunan
sənədləri və materialları hazırlayır. Müsabiqə və ya
hərracın keçirilməsi haqqında bildirişi hazırlayıb və onun
KİV-lər vasitəsilə yayımını təşkil edilir. 

Qeyd edək ki, müsabiqə və ya hərrac barədə bildiriş
hərracın keçiriləcəyi tarixdən azı 30 gün əvvəl KİV-lərdə
dərc edilir. Elanda müsabiqənin yeri, vaxtı, şərtləri,
torpağın ilkin qiyməti, hərrac addımı, torpaq sahəsinin
yeri, sahəsi, kadastr məlumatları və torpaq üzərində
hüquqları təsdiq edən sənədin nömrəsi, həmçinin həmin

torpaq sahəsində yerləşən obyektlərin və digər qurğuların
əsas xarakteristikası göstərilməlidir. Elanda müsabiqəyə
qatılmaq üçünı tələb olunan sənədlər də göstərilməlidir.
Elanda həmçinin torpaq sahəsi və bağlanacaq müvafiq
müqavilənin layihəsi ilə tanış olma vaxtı və yeri də
göstərilməlidir. 

MÜSABİQé NECé KEÇİRİLİR?
Torpaq sahələri mülkiyyətə və ya icarəyə müsabiqə

ilə verildikdə müsabiqə komissiyasının şərtlərini yerinə
yetirmək şərtilə ən yüksək alqı-satqı qiyməti və ya icarə
haqqı təklif edən şəxs müsabiqənin qalibi hesab edilir.
Təkliflər bərabər olduqda yuxarıda göstərilən üstünlük
hüququ olan şəxslərə üstünlük verilir. Burada da
bərabərlik olduqda müsabiqə komissiyası tərəflərə əlavə
təklif verməyi təklif edir. Əlavə təklif verməkdən imtina
edən iddiaçı müsabiqəni uduzmuş sayılır. İki və ya daha
çox iddiaçı əlavə təklif verərlərsə, müsabiqə komissiyası
onları təhlil edir və müsabiqəni bitirir. 

TORPAQ HéRRACI NECé KEÇİRİLİR? 
Torpaq hərraclarında da qalibin müəyyən edilməsi

prinsipi müsabiqədə olduğu kimidir. Şərtlərə görə, daha
yüksək alqı-satqı qiyməti və ya icarə haqqı təklif edən
tərəf qalib gəlir. Hərracda əvvəlcə şərtlər və qaydalar
xatırlanır, sonra iştirakçılar nömrələnmiş biletlər verilir.
Hərrac iştirakçıları növbəti qiymətləri elan etmək istə -
yən də həmin nömrələri qaldırırlar. 

Hərracı aparan şəxs hər səslənən qiyməti səslən dir -
mək lə yeni qiymət deyilənə qədər üç dəfə təkrar edir.
Son da ən yüksək qiymət deyən şəxs qalib gəlir. 

Üstünlük hüququ olan şəxslər belə hüququ olmayan
şəxslə eyni qiymət səsləndirəndə qalib gəlmiş sayılırlar.
Sonda qalib gəlmiş iştirakçının biletinin nömrəsi və təklif
etdiyi məbləğ səsləndirilir və hərracın nəticələri protoko-
la salınır. Bu sənədə hərrac komissiyası üzvləri imza
atırlar. Protokol 2 nüsxədə tərtib olunur, biri qalibə ver-
ilir, digəri isə hərrac təşkilatçısında qalır.

HANSI HALLARDA HéRRAC 
BAŞ TUTMAMIŞ SAYILIR? 

Hərrac iştirakçılarının sayı ikidən az olduqda,
hərracın heç bir üzvü ilkin qiymət üç dəfə təkrar olun-
duqdan sonra biletini qaldırmadıqda, hərracın qalibi
hərracın nəticələri haqqında olan protokola imza atmaq-
dan boyun qaçırdıqda hərrac baş tutmamış sayılır. 

Hərrac baş tutmadıqda təşkilatçının ilkin qiyməti və
eləcə də hərrac addımını dəyişdirməklə hərracın təkrar
keçirilməsini elan etməyə ixtiyarı vardır.



36 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №101 ’2019

ганунвериъилик

MÜQAVİLé BAĞLANMASI Vé HÜQUQ VERİLMéSİ 
Dövlət və bələdiyyə torpaqları müsabiqə və ya

hərrac vasitəsilə mülkiyyət və ya icarəyə verildikdə
qalibə müsabiqə və ya hərrac komissiyası tərəfindən mü-
vafiq şəhadətnamə verilir.

Bu şəhadətnamə əsasında hərrac və ya müsabiqədə
qalib gəlmiş hüquqi və ya fiziki şəxslə bələdiyyə
torpaqlarına münasibətdə müvafiq bələdiyyə, dövlət
torpaqlarına münasibətdə isə Torpaqların Dövlət
İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi arasında 20
gündən gec olmayaraq mülki və torpaq qanunvericiliyinə
uyğun olaraq müvafiq müqavilə bağlanır. Hərracın və ya
müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı bütün mübahisələr
məhkəmə qaydasında həll edilir.

Hərrac və müsabiqə təşkilatçılarının mükafatının
həcmi torpaq sahəsinin satış qiymətinin 5 faizindən artıq
təşkil edə bilməz.

TORPAQ HANSI QİYMéTé SATIŞA ÇIXARILIR? 
"Torpaq bazarı haqqında" qanuna görə, torpaq

sahələrinin hərraca çıxarılan ilkin qiyməti torpağın nor-
mativ qiymətindən az olmayaraq mövcud bazar
məzənnəsinə uyğun müəyyən edilir. Torpaq bazarında
qiymətlər əqdlərin növlərindən, satışın formalarından,
satış obyektinin təyinatından, hüquqi statusundan,
rejimindən, torpaqların normativ qiymətindən, habelə
tələb və təklifdən asılı olaraq formalaşır.

Xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahələri bilavasitə
satıldıqda qiymətlər tərəflərin razılığı ilə bazar
məzənnəsi nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir.

Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri fərdi
yaşayış evinin tikintisi üçün bilavasitə satıldıqda
qiymətlər, habelə hərraca və ya müsabiqəyə çıxarılan

bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların ilkin qiyməti
(qiyməti) normativ qiymətdən az olmamaq şərtilə bazar
məzənnələri nəzərə alınmaqla bələdiyyələr tərəfindən
müəyyən edilir.

Azərbaycanda torpaqların dövlət ehtiyacları üçün
alınması, bununla bağlı kompensasiyanın məbləğinin
hesablanması və ödənilməsi qaydaları, habelə bu sahədə
tərəflər arasında yaranan digər münasibətlər “Torpaqların
dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” Qanunla
tənzimlənir. 

HAZIRDA HANSI TORPAQLARI ALMAQ OLAR? 
Torpaq müsabiqə və hərracları bu gün də davam

edir. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin açıqladığı
elana görə, ilin son torpaq hərracları dekabrın 26-da
təşkil ediləcək. Hərraca ölkənin müxtəlif rayonlarında və
müxtəlif bələdiyyələrin ərazisində olan 144 torpaq sahəsi
satışa və ya icarəyə çıxarılacaq. 

Hərraca çıxarılan ən kiçik torpaq sahələri Şirvan
şəhərində 21 kvadratmetrdir.  Bu torpaq sahəsi 666 ma -
nat ilkin qiymətlə satışa çıxarılıb. 

Digər torpaq sahəsi Şəmkirdə satışa çıxarılıb. 26
kvadratmetr ərazisi olan torpaq sahəsi 614 manata ilkin
qiymətlə təklif ediləcək. Hərracda müxtəlif rayon və
şəhərlərdən müxtəlif ölçülü torpaq sahələri satışa və icarəyə
verilir. Məsələn Şəmkirdə 5 hektarlıq örüş sahəsi 150 man-
ata, 7 hektarlıq sahə isə 212 manata icarəyə verilir. 

Yevlaxın Qarxun kəndində isə 25 hektarlıq örüş tor-
paq sahəsi 500 manata icarəyə verilmək üçün hərraca
çıxarılacaq. Astaranın Artupa kəndindəki 19 hektarlıq
əkin ərazisi isə 1665 manatdan icarəyə təklif ediləcək. 

Hərracda iştirak etmək üçün müraciəti dekabrın 25-
dək etmək mümkündür. 
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Təbiət Slovakiyaya səxavətini əsirgəməyib. Dunay
çayı, Tatrasın gözəl mənzərəli münbit vadiləri, unikal
mağaralar, 9 milli park ölkənin fəxridir. 

Təbiət mənzərələri və qarlı dağlarla yanaşı, qədim
qəsrlər və tarixi yerlər, 1200 istilik və mineral bulaqlar və
22 tibb kurortu - bütün bunlar Slovakiyanı həm istirahət,
həm də turizm üçün çox cəlbedici bir məkana çevirir.
Dadara Dağlarındakı qış idmanları və alpinistlik
mərkəzləri, ölkənin hər yerindəki mineral bulaqlar, tarixi
şəhərlər ölkəyə çox sayda turist gətirir. 

XİZéK SÜRéNLéR ÜÇÜN «İKİNCİ EV»
Slovakiya son vaxtlaradək post sovet ölkələrinin

əmlak alıcıları üçün cəlbedici olmasa da, xizək sürməyi
və Avropa həyat tərzini sevənlər üçün «ikinci ev» olmağı
bacarıb. Ölkədəki iqtisadi-siyasi sabitlik və aşağı vergi
dərəcələri də xariciləri cəlb edir. Paytaxt Bratislavaya
təyyarə ilə yanaşı, qonşu ölkələrdən, məsələn, Vyanadan
avtomobil və qatarla da gəlmək olar.

Slovakiyada daşınmaz əmlak və ya kommersiya
əm lakı almağın digər üstünlüyü asanlıqla yaşayış ica zə si -

Yaxşı qonşuların "hat"sind"
SLOVAKİYADA éMLAK

Avropanın "n q"dim dövl"tl"rind"n biri olsa da, az"rbaycanlılar
Slovakiyanı bir q"d"r "vv"l, Çexoslovakiya parçalanandan sonra tanıdılar.
İndi Slovakiya Respublikası M"rk"zi Avropada yerl"şir. Şimalda Polşa v"
Çexiya, ş"rqd" Ukrayna, c"nubda Macarıstan v" q"rbd" Avstriya il"
h"ms"rh"ddir. Ölk"nin paytaxtı Bratislavadır, Vyana Bratislavaya o q"d"r
yaxındır ki, 1936-cı il" q"d"r iki ş"h"r arasında ş"h"r tramvayı işl"yirdi.
Slovakiyanın "n böyük ş"h"rl"rin" Trencin, Kositce v" Presov da daxildir.
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nin alınmasıdır. Bratislavada və ya Yüksək Tatrasda
mənzil almaqla nəinki dincəlmək, həm də problemsiz
Mərkəzi Avropanı gəzmək mümkündür.  

éMLAK QİYMéTLéRİ Vé HéYAT
Beynəlxalq əmlak qiymətlərini araşdıran «Nimbeo»

agentliyinin məlumatına görə, 2019-cu ildə Slovakiyada
əmlakın orta qiyməti kvadratmetr üçün 1457 avro, şəhər
mərkəzlərində ortalama 1896 dollar, şəhər kənarında isə
1430 avro təşkil edir. Ölkədə orta aylıq əmək haqqı 803
avrodur. Amma əmlakın yerləşməsindən asılı olaraq
qiymətlər kəskin fərqlənir. 

BRATİSLAVA - ROMALILARIN TİKDİYİ ŞéHéR 
Çoxları bilmir ki, Slovakiyanın paytaxtı Bratislava

Qədim Romalılar tərəfindən salınıb və artıq orta əsrlərdə
mühüm ticarət mərkəzinə çevrilib.  Qonşu Vyanaya
olduqca yaxın olan Bratislava gözəl, rahat və yaşamaq
üçün Vyanadan qat-qat ucuz şəhərdir.  

İnkişaf etmiş nəqliyyat infrastrukturu olan bu kiçik
şəhər xaricilərin əmlak alması üçün əlverişli yerdir.
Amma qəribə olsa da, orada daşınmaz əmlakı icarəyə
götürmək olduqca çətin bir iş sayılır. Buna görə də
həqiqətən bu şəhərin mərkəzində az adam yaşamağa
ehtiyac duyur. 

Burada həm köhnə, həm də yeni tikililər var,
qiymətlər isə şəhər mərkəzində kvadratmetr üçün orta
hesabla 2 948 avro, şəhər kənarında 2157 avro təşkil edir.
Şəhərin ən bahalı ərazisi Stare Mesto rayonundakı
mənzillərdir. 

MéRKéZDéN KéNARDA DAŞINMAZ éMLAK 
Slovakiyanın ikinci böyük şəhəri olan Kositse və

ölkənin mərkəz hissəsindəki mədənçilərin populyar tu -
rizm şəhəri Banska Ştiavnica, cəmi 30-50 min avroya
"ikinci eviniz" ola bilər. Daşınmaz əmlakın ən aşağı
qiymətləri Nitra şəhərindədir. 

Daşınmaz əmlak bazarındakı yerli mütəxəssislərin
fikrincə, həm yerli alıcılar, həm də xarici investorların
daşınmaz əmlaka olan tələbatının artması fonunda
Slovakiyada mənzil qiymətləri 2018-ci il ərzində artım
halında davam edib.

Hazırda ən yüksək qiymətlər də paytaxtdadır -
kvadrat metr üçün 2 072 avro. Trensin regionunda
qiymətlər 1 146 avro, Ililina regionunda 1099 avro,
Kosice regionunda isə 1 046 avrodur. 

KURORT BÖLGéSİNDé éMLAK
Xizək kurortları Yüksək və Aşağı

Tatralar Slovakiya-Polşa sərhədində
yerləşən Karpat dağlarının bir hissəsidir.

Onlar haqlı olaraq Şərqi Avropanın ən yaxşı və ucuz
xizək kurortları hesab olunurlar. Tatrada qar dekabrdan
may ayının əvvəlinə qədər davam edir. Tatrasda əmlak
almaq olduqca çətindir, çünki bir neçə il əvvəl bölgədə
həddindən artıq sürətlənmiş urbanizasiyadan qorunmaq
üçün inşaatın sərt qaydaları tətbiq olundu, bəzi kəndlərdə
isə tikinti işləri tamamilə qadağan edildi. Slovakiyada bir
çox termal kurortlar və palçıqla müalicə mərkəzləri də
var. 

KİRAYé QİYMéTLéRİ 
Slovakiyada daşınmaz əmlakın icarəsi bazarı hələ

formalaşmayıb, təkliflər çox olsa da, kifayət qədər
müştəri yoxdur. Ona görə də, Slovakiyada qonşu Çexiya
və Avstriyadan fərqli olaraq daha çox sərfəli variantları
təklif edilir. 

Bratislavada mənzillərin kirayəsi sahəsi ilə bağlı
dəyişir. Paytaxtın Stare Mnesto rayonunda hər kvadrat
metr üçün 11,5-12,5 avro arasındadır. Qonşu Ruzinov və
Nove Mnesto bölgələrində isə kvadratmetir üçün aylıq
kirayə haqqı 8,8-10,6 avrodur. Numbeo.Com beynəlxalq
əmlak resursunun məlumatlarına görə, Bratislavanın
mərkəzində 1 otaqlı mənzillərin orta kirayə qiyməti şəhər
mərkəzində 500-800 avro (orta rəqəm 627 avro), şəhər
kənarında 380-600 avrodur (orta rəqəm 474 avro). 3
otaqlı mənzillərin kirayə qiyməti isə şəhər mərkəzində
800-1300 avro (orta rəqəm 1034 avro), şəhər kənarında
isə 600-1000 avro (orta rəqəm 760 avro) təşkil edir. 

İQTİSADİ PERSPEKTİVLéRİ 
Slovakiya Şərqi Avropanın ən uğurlu keçid

iqtisadiyyatlarından birini yaşayan ölkədir. 1993-cü ildə
Çexoslovakiya dağılandan sonra Slovakiya bir müddət
kölgədə qaldı - Çexiya həm turizm, həm də miqrantlar
üçün daha cəlbedici görünürdü. Amma iqtisadi artım və
gözəl təbiəti tədricən Slovakiyaya da marağı artırdı.
2003-cü ildə NATO-ya, 2004-cü ildə İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (OECD) və Avropa
İttifaqına (AB) üzv olması, 2007-ci ildə Şengen zonasına
daxil olması Slovakiyaya böyük imkanlar  yaratdı. Digər

tərəfdən, Kia,
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Volkswagen və Peugeot Citroen-in kimi avtomobil
nəhənglərinin Slovakiyada böyük zavodlar açması ölkə
iqtisadiyyatını gücləndirdi. Son illər Slovakiya illik 1,5-
2,4%-lik iqtisadi artımla Avropa Birliyinin liderlərindən
biridir.

Sabit iqtisadiyyat mənzil qiymətlərinə də
ucuzlaşmağa imkan vermir, əksinə tədricən bahalaşdırır.
2017-ci ilin əvvəlində ölkə üzrə kvadratmetrin qiyməti
1350 avro olduğu halda, 2019-cu ildə bu göstərici 1560
avroya çatıb, yəni iki ildə 16% bahalaşıb. Bratislavada
qiymətlər ümumiyyətlə ildə 8-12% artır. 

XARİCİLéRİN éMLAK ALMAQ İMKANLARI
Ölkə həm varlı, həm də çox varlı olmayan əmlak

investorları üçün sərfəli olub. Slovakiyada xaricilərin
əmlak almasına heç bir məhdudiyyət yoxdur. Xaricilər
burada mənzil, fərdi ev, kotec və sair əmlakları asanlıqla
əldə edə bilərlər. Satışına qadağa qoyulan yeganə istisna

kənd təsərrüfatı və meşə torpaqlarıdır.
Slovakiyada əmlakla MDB-dən olan alıcılar daha

çox maraqlanır.  Çünki burada əmlakla birlikdə yaşayış
icazəsi də verilir. 

Slovakiyanın mütləq bir üstünlüyü ondan ibarətdir
ki, daşınmaz əmlak alarkən digər ölkələrdə tələb
olunduğu kimi fondların maliyyə mənşəyini
təsdiqləməyə ehtiyac yoxdur. Buradakı ödənişin avroda
(milli valyutada) aparılması da faydalıdır - Çexiya,
Macarıstan və ya Polşada olduğu kimi alıcı valyuta
mübadiləsində itirmir. Slovakiyada mənzil qiymətləri,
ipoteka kreditlərinin aşağı faiz dərəcələri səbəbindən ar-
tan tələb fonunda sürətlə bahalaşmaqdadır.

SLOVAKİYADA EV ALMAĞIN ÜSTÜNLÜKLéRİ
«Global Real Estate Guide»nin bələdçilərinin

Slovakiya mənzil bazarının araşdırmasına əsasən, burada
daşınmaz əmlaka yatırımların illik gəlirliyi 4,5-5,2%
arasında dəyişir. 50 kvadratmetrlik mənzil üçün - 5,25%,
120 kvadratmetrlik mənzil üçün 4.47%. Amma məsələ
tək bunda deyil…

Nə qədər qəribə olsa da, Slovakiyanın əmlak
bazarını cəlbedici edən ən vacib səbəb, ölkənin xaricində
yerləşir. Bu - Slovakiyanın prestijli qonşusu Avstriya və
onun yaxında yerləşən paytaxtı Vyanadır. 

Təsadüfi deyil ki, son vaxtlar Şamorin bölgəsi
populyarlaşır. Avstriya ilə sərhəddə yerləşməsi bölgəni
sürətlə inkişaf etdirir. Avstriyada biznesi olan bəzi alıcılar
məhz Slavakiyada, sərhəd ərazisində  yaşamağa üstünlük
verirlər. Çünki çünki burda həyat səviyyəsi qonşu ölkə
ilə müqayisədə daha ucuzdur. 

Xüsusilə paytaxt Bratislavadan Avropanın digər
paytaxtlarına bir addımdır: Vyanaya 60 km, Budapeştə
200 km, Praqaya 330 km. Bratislava, dünyanın üç
dövlətinin - Avstriya, Çexiya, Macarıstan sərhədində
yerləşən yeganə paytaxtdır. Bura yaşamaq, istirahət
etmək və təhsil almaq üçün Vyanadan qat-qat ucuz
yerdir. Bratislava işlərini Avstriyada cəmləşdirmək
istəyənlər, Popradda bir ev almaq isə Polşada iş görənlər
üçün sərfəlidir. Ukrayna ilə sərhəddən cəmi bir saatlıq
məsafədə yerləşən Kositse, həmçinin Slovakiyanın
metal lurgiya və logistika mərkəzi kimi tanınır.

Bu gün Bratislavada bir çox xarici tələbə təhsil alır
və Amazon, IBM, Booking.com və UBER kimi
şirkətlərin qərargahları var. Bəzi italyanlar və ispanlar
Bratislavada yaşayırlar, hətta avstriyalılar Vyanadakı
yüksək qiymətlərə görə bu şəhərə köçürlər. İndi
Bratislava yaxınlığında 100 km radiusda 1-2 otaqlı
mənzili 50 min avroya almaq olar, 3-4 otaqlı mənzil isə
100 min ətrafındadır. 
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EV Vé YA MéNZİL?
Slovakiyanın gözəl təbiəti, ölkənin o qədər də

böyük olmaması, abadlığı və nəqliyyatın yaxşı inkişaf
etməsi ölkənin regionlarını da cəlbedici edir. 

Slovakiyan kiçik bir ölkədir: cənubdan şimala,
magistral yol boyunca məsafə 400 km, qərbdən şərqə isə
500 km. Buna görə də,  istənilən yaşayış məntəqəsindən
regional mərkəzə avtomobillə bir saata, Bratislava,
Vyana və ya Budapeştdəki beynəlxalq hava limanlarına
isə 1-3 saata çatmaq olar. 

Nəticədə, burada təkcə mənzillər deyil, fərdi evlər
də rahat yaşamalı və yatırım etməli əmlak sayılır.
Üstəlik, kvadratmetrin qiyməti, mənzillərə nisbətən fərdi
evlərdə daha ucuzdur. Məsələn, Bratislavanın
mərkəzindəki 1 otaqlı mənzilin qiymətinə şəhər
mərkəzindən cəmi yarım saat aralıda, paytaxt ətrafında 3
otaqlı ev almaq mümkündür. Məsələn, Komarno
bölgəsində yeni təmirdən çıxmış  və yenilənmiş iki otaqlı
evləri 60-70 min avroya almaq olar. Buna görə də,
getdikcə daha çox slovaklar və əcnəbilər təbiətlə əhatə
olunmuş şəhər əhatəsində şəxsi evlərində yaşamağı
seçirlər.

Slovakiyada keyfiyyətli fərdi ev dedikdə sahəsi
400-800 kvadratmetrdən az olmamalıdır. Müasir
avadanlıqlar (kondisioner, yeraltı istilik, cakuzi, ağıllı ev,
mebel) norma sayılır. Ancaq Slovakiyada qazın bahalı
olduğunu xatırlamaq vacibdir, buna görə də demək olar
ki, bütün yeni binalarda istilik və isti su elektrik hesa bı -
na dır. 

KOMMERSİYA éMLAKI SéRFéLİDİR
İllik qazancı 50 min avro olan şirkətə sahib olanlar

burada qısa müddətə milyonçu ola bilərlər. Şirkətin
yerləşdiyi Podgajsk kurortu Slovakiyanın Ölü Dənizi
adlanır, çünki kimyəvi tərkibi Ölü Dənizlə rəqabət edə
bilən unikal termal su mənbəyi var. İnternat evinin ilkin
qiyməti 500 min avro olsa da, indi sahibləri təqaüdə
çıxaraq əmlakı daha tez satmaq üçün qiyməti 280
minədək endirməli olublar.

NİYé SLOVAKİYA?
Maliyyə sisteminin etibarlılığına görə Slovakiya

Avropa Birliyində 4-cü yeri tutur. Son 15 ildə
Slovakiyada heç bir bank iflasa uğramayıb. Slovakiya
əmlakının yüksək likvidliyi maliyyəni qorumaq və
artırmaq üçün bir vasitədir. 

Slovakların xoş niyyəti, sakit həyat tərzi, mülayim
qış və isti yay ayları olan xoş iqlimi yaşamaq, işləmək,
istirahət etmək və ya təhsil almaq istəyən əcnəbiləri bura
cəlb edir. Miqrantların uşaqları təkcə Bratislavada deyil,
qonşu Vyana gimnaziyaları və universitetlərində də təhsil

ala bilərlər. 
Avropanın başqa ölkələrindən fərqli olaraq

Slovakiya qaçqın böhranına məruz qalmadı. Dövlət on-
lara başqa ölkələrin ərazisində kömək edir, amma ölkə
daxilinə buraxmır. 

VERGİLéR SİMVOLİKDİR
Slovakiyada əmlak alarkən ödənən rüsumlar və

digər xərclər də başqa Avropa ölkələri ilə müqayisədə
nisbətən azdır. Satış müqaviləsinin xərcləri adətən 500-
600 avro arasında dəyişə bilər. Kadastrda yenidən qey-
diyyata alınması üçün inzibati rüsumlar (kadastra yeni
məlumatların daxil edilməsi üçün ərizə, mülkiyyət
dəyişikliyi haqqında ərizə) - 300 avro. Vergi orqanlarında
qeydiyyat + yerli vergilər - ildə 100 avro.

Slovakiyada illik əmlak vergisi simvolikdir: 1
kvadratmetr üçün 0,2-0,4 avro. Hər bir yaşayış
məntəqəsində fərdi nisbətlərdə hesablanır. Belə ki, 100
kvadratmetrlik üç otaqlı mənzil üçün vergi. Bratislavada
ildə təxminən 40 avrodur. Torpaq sahəsi 400 kvadratmetr
olan kənd ərazisindəki bir ev üçün illik vergi məbləği
təxminən 80 avro olacaq.

YAŞAYIŞ İCAZéSİ
Slovakiya bu gün Avropa Birliyində yaşayış

icazəsinin ən asan olduğu ölkələrdən biridir. Slovakiya
ərazisinə köçmək və bu ölkədə yaşayış icazəsi almaq
üçün işin ən asan, ən sürətli və ən əlverişli yollarından
biri şəxsin fərdi sahibkar kimi qeydiyyata alınması və ya
direktor olduğu şirkət açmasıdır. Bəzən daşınmaz əmlak
yalnız istirahət və ya gələcək üçün “ehtiyat hava
limanına” sahib olmaq üçün əldə edilir. Bu variant əmlak
sahibinə imkan verir ki, müntəzəm olaraq Şengen vizası
alıb gəlib gedə bilsin, amma ölkədə 90 gündən çox qal-
mamaq şərtilə. Bu müddətin artırılması üçün yaşayış
icazəsi almalısınız – Slovakiyada digər AB ölkələrinə
nisbətən bu prosedur daha asandır - icazə ya əmlak
alarkən, ya da fərdi bir müəssisə və ya şirkət qurarkən
verilir.

Əlbəttə ki, digər ölkələrdə olduğu kimi, yaşayış
icazəsi almaq üçün müraciət edənlər çox mərhələli
yoxlamadan keçir və sənədlərin tam paketini təqdim
edirlər. Daşınmaz əmlakın alınması və öz şirkətinin
açılması investorun “ciddi niyyətlərini” təsdiqləyə bilər
və yaşayış icazəsi üçün müraciət etməsinə yaxşı bəhanə
olacaq, lakin buna zəmanət vermir. Beş il sonra ərizəçi
daimi yaşayış üçün müraciət edə bilər. Bundan sonra
şirkət bağlamaq olar, yaşayış icazəsinin uzadılması üçün
illik gəlir hesabatları da artıq lazım deyil. Daimi oturum
alanlar Slovakiya və Avropa Birliyinin digər vətəndaşları
ilə eyni hüquqdadır.



émlakın qeydiyyata alınması kampaniyasından
h"r k"s yararlana bil"r, yoxsa h"r d"f" qeyd olu-
nan bölg" (yer/küç") sakinl"rin" şamil edilir? 

“Kütləvi çıxarış” kampaniyası və “Əmlakını qey-
diyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyası
vətəndaşların daşınmaz əmlakları üzərində
hüquqlarının dövlət qeydiyyatının aparılması
məqsədilə, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
tərəfindən mütəmadi olaraq təşkil olunan
tədbirlərdəndir. Bu kampaniyaların respublikanın
bütün bölgələrində keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Kampaniyaların nə zaman və hansı
bölgədə keçirilməsini Komitənin internet
(www.emdk.gov.az) saytından izləyə bilərsiniz.
Səyyar qeydiyyat xidmətindən kampaniyanın
keçirildiyi ərazidə yaşayan sakinlər istifadə edə
bilər.

Torpağıma çıxarış almaq üçün müraci"t
etmiş"m. S"n"dimin hazır olub olmamasını nec"
öyr"n" bil"r"m?

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciətin
icra vəziyyətini onlayn və ya sms göndərməklə
öyrənə bilərsiniz. Onlayn məlumat əldə etmək
üçün Elektron Xidmətlər Portalına (www.e-
emdk.gov.az ) daxil olursunuz və təqdim olunan
elektron xidmətlər siyahısından “Daşınmaz
əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciətin icra
vəziyyətinin öyrənilməsi” elektron xidmətini
seçirsiniz. Yeni açılan pəncərədə müvafiq bölməyə
ərizə nömrənizi  daxil edib sənədinizin icrada
olduğunu və ya icra edildiyi barədə məlumat əldə
edə bilirsiniz. Nəzərinizə çatdırırq ki, ərizə
nömrəsi müraciət zamanı vətəndaşa verilir.
SMS vasitəsi ilə məlumat əldə etmək üçün ərizə
nömrənizi sms-lə 9193 nömrəsinə göndərirsiniz
və müraciətinizin icra vəziyyəti ilə bağlı sizə
cavab mesajı göndərilir.

Müraci"tim üzr" hesablanan xidm"t haqqını
nec" öyr"n" bil"r"m v" onu onlayn öd"m"k
mümkündür?

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı
müraciətiniz üzrə hesablanan xidmət haqqını on-
layn öyrənmək üçün Elektron Xidmətlər Portalına
(www.e-emdk.gov.az ) daxil olursunuz və təqdim
olunan elektron xidmətlər siyahısından
“Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciət
üzrə xidmət haqqının öyrənilməsi” elektron
xidmətini seçirsiniz. Yeni açılan pəncərədə mü-
vafiq bölməyə ərizə nömrənizi  daxil edib
hesablanan xidmət haqqının məbləğini öyrənə
bilərsiniz. Xidmət haqqının məbləğini ərizə

nömrənizi sms-lə 9193 nömrəsinə
göndərməklə də əldə edə bilərsiniz.

Sizə hesablanan xidmət haqqını onlayn
ödəmək üçün üçün Elektron

суал ъаваб
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Xidmətlər Portalına (www.e-emdk.gov.az ) daxil
olursunuz və təqdim olunan elektron xidmətlər
siyahısından “Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə
bağlı xidmət haqqının ödənilməsi”  elektron
xidmətini seçirsiniz. Yeni açılan pəncərədə mü-
vafiq bölməyə ərizə nömrənizi və hesablanan
xidmət haqqının məbləğini daxil edib ödəniş edə
bilərsiniz.

Elektron çıxarışımın hazır olduğu bar"d" sms
bildirişi "ld" etmiş"m. Çıxarışa sistemd" nec"
baxa bil"r"m?

Çıxarışınızın təsvirini əldə etmək üçün sms
bildirişində sizə çıxarışın reyestr və qeydiyyat
nömrələri və elektron çıxarışın təsviri ilə bağlı
link göndərilir.
Elektron çıxarışın təsvirini əldə etmək üçün siz
Elektron Xidmətlər Portalına (www.e-
emdk.gov.az ) daxil olursunuz və təqdim olunan
elektron xidmətlər siyahısından “Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestrindən elektron çıxarışın
əldə edilməsi” elektron xidmətini seçirsiniz.
Portalda yaradılan şəxsi kabinetinizdə elektron
çıxarışın təsvirini əldə edə bilərsiniz.
Elektron Xidmətlər Portalına (www.e-
emdk.gov.az ) daxil olub və təqdim olunan elek-
tron xidmətlər siyahısından "Elektron çıxarışın
yoxlanılması” xidmətini seçərək də elektron
çıxarışın təsvirini əldə edə bilərsiniz. Xidmətə
daxil olan zaman elektron çıxarışın reyestr və
qeydiyyat nömrələrini daxil edərək elektron
çıxarışın təsvirini əldə edirsiniz.

Bakı ş"h"rind" yaşayıram. Respublika üzr"
adıma torpağın olub-olmamasını nec" öyr"n"
bil"r"m?

Respublika üzrə adınıza daşınmaz əmlakın olub
olmaması ilə bağlı arayış əldə etmək üçün
şəxsiyyət vəsiqəsi və nikah haqqında
şəhadətnamə ilə (əgər varsa) Əmlak Xidmətləri
Məkanına yaxınlaşa bilərsiniz. Ünvan: Bakı
şəhəri, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20. (Ulduz met-
rosundan 700 metr məsafədədir. 38 və 184
nömrəli avtobus məkanın yanından keçir).

Könüllü f"aliyy"t üçün müraci"t etm"k
ist"yir"m. Namiz"dl"r üçün hansı t"l"b var v"
nec" müraci"t ed" bil"r"m?

Ali təhsil müəssisələrində tələbə və ya məzun
olmuş, yaşı 30-dan yuxarı olmayan Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşları Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsində könüllü fəaliyyəti üçün
müraciət edə bilər. Müraciət etmək üçün siz
komitənin rəsmi saytında “Könüllü fəaliyyət”
bölməsindən onlayn müraciət göndərə bilərsiniz
və ya CV forması ilə komitənin inzibati binasına
və ya struktur bölmələrinə müraciət edə bilərsiniz.

H"rraca qeydiyyatdan keçm"k ist"yir"m, bunun
üçün 10% beh öd"m"liy"m. ég"r h"rracda qalib
olmasam beh geri qaytarılacaq?

Daşınmaz dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinə
dair keçirilən hərraclara qeydiyyatdan keçmək
üçün sifariş verdiyiniz daşınmaz əmlakın ilkin
start qiymətinin 10% məbləğində beh ödəyirsiniz.
Hərracda qalib olduğunuz zaman əmlakın tam
məbləğini ödəyirsiniz. Əgər tam məbləği təyin
olunmuş müddət ərzində ödəyə bilməsəniz
hərracın nəticələri ləğv olunur və ödədiyiniz beh
geri qaytarılmır.
Əgər hərrac zamanı qalib olmasanız ödədiyiniz
beh geri qaytarılır.

M"n Bakı ş"h"rind" yaşayıram. H"rracda almaq
ist"diyim obyekt Quba ş"h"rind" yerl"şir. Bunun
üçün h"rrac vaxtı Qubaya getm"liy"m?

Sifariş verilən əmlaklara dair hərraclar onların
yerləşdiyi rayon və şəhərlərdə keçirilir. Hərrac
zamanı siz müvafiq ünvanlara gedə bilərsiniz və
ya onlayn hərrac vasitəsi ilə olduğunuz məkandan
hərraca qoşula bilərsiniz. Nəzərinizə çatdıraq ki,
həm canlı, həm də onlayn hərrac bir sistem üzrə
aparılır. Elektron hərraca qoşulmaq üçün hərrac
başlayan zaman siz Elektron Xidmətlər Portalına
(www.e-emdk.gov.az) daxil olursunuz və təqdim
olunan elektron xidmətlər siyahısından “Elektron
hərrac” xidmətini seçirsiniz. Hərraca qeydiyyat
zamanı Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi
tərəfindən sizə verilən məlumatlar əsasında giriş
edib hərracda iştirak edirsiniz.
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ямлак тарихи

Dünyada öd"nişli yollar: 
TARİXİ Vé BU GÜNÜ

Ələt-Astara-İran sərhəddi yolunun Azərbaycanın ilk
ödənişli yolu olacağı bildirilsə də, hələlik sürücülərimiz
bu yoldan pul ödəmədən istifadə edə bilirlər. Bəzi avto-
mobil sahibləri ilk ödənişli yolu maraqla gözləyirlər, əsas
arqument – belə yolların daha komfortlu və sürətli
olmasıdır. Bir qədər əvvəl hökumət belə yolların
tikintisinə və idarəçiliyinə kənar investorların cəlb
ediləcəyini də açıqlayıb. 

Dünyada isə pullu yollar çoxdan fəaliyyət göstərir.
Hazırda dünyada 23 milyon kilometrdən çox avtoyol
mövcuddur və onlardan 140 min kilometri pulludur.
Müasir, təhlükəsiz magistrallarda yüksək sürətlə maşın
sürməkdən həzz almaq üçün dünyanın 30 ölkəsində pul
ödəyirlər. 

«Daşınmaz Əmlak» bu dəfə pulla yolların tarixini
və hazırda bu sahədəki vəziyyəti araşdırıb. 

İNGİLTéRé BU SAHéDé Dé PİONER OLUB
Əlbəttə ki, insanlar yol, körpü və ya keçidlərdən

istifadəyə görə pul almağı lap çoxdan fikirləşiblər.
Müasir mənada pullu yolların tarixi XVII əsr
İngiltərəsinə gedib çıxır. 

Buna qədər İngiltərədə yolların təmirinə bu yolların
keçdiyi ərazilərin sakinləri cavabdeh idi. Hərəkətin inten-
sivliyinin artması ilə kəndlilər yolları təmir edə
bilmədilər və bunu etmək istəmirdilər, çünki əsas
istifadəçilər sakinlərin özləri yox, gəlib-gedən tacirlər idi. 

Nəticədə, 1663-cü ildə parlament ilk dəfə üç
qraflığa yoldan keçməyə görə pul almaq və alınan
vəsaitləri yolların təmiri üçün istifadə etmək səlahiyyət
verdi. 1707-ci ildən başlayaraq yolların təminatına görə
cavabdehlik və buradan keçənlərdən pulun alınmasına
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xüsusi “yol trastları” (müəssisələri) rəhbərlik edir.
Trastlar bazar şərtləri ilə yolların təmiri üçün kreditlər
cəlb edə və sonra gedişhaqqı kimi alınan pullarla borcu
ödəyə bilərlər.

18-ci əsrin ortalarından başlayaraq, İngiltərə əsl
tranzit yollar bumu yaşayır: 1825-ci ildə onların sayı
artıq mindən çox idi və onların nəzarəti altına 25 000 mil
(40 234) yol – ölkənin bütün yollarının 80%-i - daxil idi.

Pullu yolların tikintisində oxşar vəziyyət, daha
dəqiqi əsl ajiotaj 18-ci əsrin sonu 19-cu əsrin
əvvəllərində ABŞ-da yaşandı. Yerli hökumətin yolları
tikib təmir etməyə gücü çatmırdı. Ona görə də bu işlə
özəl şirətlər məşğul olmağa başladı. Amma bu dövr uzun
çəkmədi pullu yollar əvvəlcə daha rahat səyahət şəraiti
və daha aşağı tariflər təklif edən paroxodlar, sonra isə
dəmir yolları ilə rəqabətə tab gətirmədilər. Nəticədə artıq
1840-cı illərdə ABŞ-da yol şirkətləri bu sahəyə pul
yatırmaqdan imtina edirdilər, 1860-cı illərdə isə onlar
demək olar ki, mövcud deyildilər. İngiltərədə isə pullu
yolların saxlanmasına görə məsuliyyət 1888-ci ildə
yenidən yerli hakimiyyət orqanlarına tapşırıldı. 

VéHŞİ QéRBİN PULLU YOLLARI - ABŞ TéCRÜBéSİ
Müasir ödənişli yollar ideyası XX əsrin əvvəl -

lərində yenidən ABŞ-da ortaya çıxdı. Avtomobillərin
kəskin artması yeni yolların tikintisini tələb edirdi.
Federal hakimiyyətdə isə bunun üçün pul yox idi,
məsələni ştatlara tapşırmaq da mümkün deyildi, onların
du pulu yox idi və yol çəkmək üçün vergiləri artırmaq
lazım gəlirdi, bu da siyasi cəhətdən qəbuledilməz idi.

Həll yolu pullu yolların çəkilməsi idi: bu iş xüsusi
olaraq yaradılan dövlət korporasiyalarına və ya səyahət
edən insanlardan pul toplamaq hüququnu əldə edən xü-
susi investorlara tapşırıldı. Bu gəlirlər həm də yol
tikintisinə kredit götürmək üçün girov rolunu da
oynayırdı. Yeri gəlmişkən, ABŞ-da 90 il əvvəl yüz
minlərlə işsizin iştirak etdiyi yol tikintiləri Böyük
Depressiya dövründə ölkənin böhrandan çıxmasına
kömək etdi.

Sonrakı onilliklərdə dövlət yol tikintisində əsas rolu
öz üzərinə götürür. ABŞ-da Prezident Eyzenhauer
tərəfindən 1956-cı ildə Interstate Highway (dövlətlərarası
avtomobil yolu) sisteminin inşası başlanır. Bu şəbəkədə
75 376 km yol çəkilib. Yolu  dövlət maliyyələşdirdi: 90%
federal hökumət, 10% ştatlar. Dövlət pulu ilə tikildiyi
üçün yollar əlbəttə ki, ödənişsiz idi, nəticədə əvvəllər
ödənişli olan bəzi yollardakı şlaqbaumlar aradan
qaldırıldı. Amma tikinti də ləngidi: 12 il davam etməsi
gözlənilən yolların inşası 1991-ci ilə qədər yubandı,
proqramın dəyəri isə ilkin 25 milyard dollardan 114 mil-
yard dollara yüksəldi.

PULLU YOLLAR BİZNESİNDé MEKSİKA DéRSLéRİ 
Əvəzində pullu yollar qonşu ölkələrdə inkişaf etdi.

1980-ci illərdə maliyyə böhranı yaşayan Latın Amerikası
dövlətləri yolların inşası və modernləşməsinə vəsait ayıra
bilmədiyi üçün, özəl investorların hesabına pullu yollar
çəkmək qərara alındı. Bu variant imkan verdi ki, in-
vestorlar toplanmış gediş haqqı hesabına sərmayələrini
geri götürsünlər. 

Məsələn, Meksikada 1989-1994-cü illərdə ümumi
dəyəri 13 milyard dollar olan 5000 avtomobil yolunun
inşasına 52 konsessiya verildi. Bu məbləğin 50%-ni
Meksika bankları, 30% -ni konsessionerlər özləri, 20%-i
isə dövlət şirkətləri verdi. Eynilə, pullu yolların
qurulması proqramı bölgənin digər ölkələrində, məsələn,
Argentina, Kolumbiya və Çilidə də ortaya çıxmışdı. 

Bu layihələrin icrası zamanı, xüsusən tariflər
müəyyən ediləndə səhvlər də oxşar idi. Müsabiqədə
iştirak icazəsi yalnız Meksika şirkətlərinə verildi, onların
isə təcrübəsi çox deyildi. Öz növbəsində investorlar
pullarını tez çıxarmaq üçün biznes planlarında çox qısa
müddətli (əksər hallarda 10 ildən çox olmayan) geri
ödəmə müddətləri təyin etdilər, bu da çox yüksək tariflər
və real olmayan yüksək daşıma həcmləri demək idi.
Üstəlik, tariflərin həddindən artıq yüksək olmasının
istifadəçi sayını azaldacağı də nəzərə alınmadı. 

Nəticədə, Meksikanın pullu yolları dünyanın ən
bahalı yollarından biri oldu - tariflər bir kilometrə 0,16-
0,62 dollar arasında dəyişirdi (ABŞ-da tariflər 0,02-0,09
dollar idi) və əksər hallarda daşımaların həcmi gözlənilən
səviyyənin 50%-ni keçmədi. Ödənişlərdən gələn gəlirlər
isə gözlənilənin yalnız 15-20%-ə çatdı. Nəticədə federal
hökumət 5 milyard dollardan çox vaxtı keçmiş bank
kreditlərini özü ödəməli oldu. Səhmdarların zərərlərini
isə heç kim ödəmədi və bu, 3 milyard dollar təşkil etdi.
Qalan yollarda tariflər endirildi (azalma 40% -ə çatdı) və
sonu görünməyən güzəşt müddətlərinə yenidən
baxılmağa başlandı. Bu proses orta hesabla 20 il
uzadıldı.

AVROPANIN YOLDAN 
PUL QAZANAN MéŞHUR ŞİRKéTLéRİ 

Avropada pullu yollar prosesi daha ehtiyatlı inkişaf
etdi. Burada aparıcı yol operatorlarının əksəriyyəti
müxtəlif vaxtlarda dövlətə məxsus olub. Bu sahənin
liderlərindən biri, 1972-ci ildə özəl konsessiya kimi
yaradılan Portuqaliyaya məxsus «Brisa Autostradas de
Portugal SA» şirkəti (ölkədə 1100 km yol, ildə təxminən
740 milyon dollar haqq) iki il sonra dövlətin oldu və
1997-2000-ci illərdə yenidən özəlləşdirildi. İspaniyanın
«Abertis Infraestructuras» şirkəti, hələ Frankonun
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hakimiyyəti illərində yaranmışdı, hazırda İspaniyada
1500 km-dən çox yolları, həmçinin Argentina, Çili,
Kolumbiya, Fransa, İtaliya, Portuqaliya və İngiltərədəki
marşrutları, eləcə də aeroportlardan tutmuş pullu parkla-
ma yerlərinə qədər digər infrastruktur obyektlərinin
hamısını idarə edir. 

İtaliya bazarının lideri - 1999-cu ildə özəlləşdirilən
«Concessioni e Costruzioni Autostrade» konserni və ya
sadəcə «Autostrade» şirkəti (3 120 km yol, o cümlədən
ölkənin pullu yollarının 56%-i, ildə təxminən 2 milyard
dollar gəlir) də dövlət köklərinə malikdir. Fransız
nəhəngi «Autoroutes du Sud de la France SA» (2 800
km pullu yol, gəliri 2,1 milyard dollar) da həmçinin.

éN ÇOX PULLU YOLLAR HANSI ÖLKéLéRDéDİR? 
Dünyada 150 min kilomerdən artıq pullu yol var.

Məsələn, Çində 34 min kilometrdən çox, Cənubi
Koreyada 28 min kilometr yol pulludur. ABŞ-da pullu
yollar 10 min km, Meksikada 6 min km-dir. Yaponiya və
Malayziyada hərəyə 10 min kilometrə yaxın pullu yol
çəkilib. Cənubi Afrikada pullu yol 800 kilometrdən bir
qədər artıqdır. İspaniyada isə pullu avtomagistralların
uzunluğu 10 min kilometrdən çoxdur. Mütəxəssislərin
fikrincə, bu, Avropanın ən keyfiyyətli yollarıdır.

Pullu yollar Avropanın yeni müstəqillik qazanan
ölkələrində də yayılır. Xorvatiyadakı bütün yolların
3,33%-i Serbiyada 2,71%, İsveçrədə 2,68%-i, İtaliyada
1,16%, Slovakiyada isə 1%-i pulludur. Fransa,
Yunanıstan, Belarus, Çexiya, İspaniya, Norveç, Türkiyə,
Macarıstan, İrlandiya, Avstriya və Polşada da pullu yollar
var, amma bunlar 1%-dən azdır. 

Hərçənd pullu yolların uzunluğunun az olması onun
az istifadə edilməsi demək deyil. Məsələn, Fransada
yolların yalnız 0,83% -i ödənişlidir, lakin bunlar bütün
ölkədən keçən əsas magistral yollardır və bu 0,83%
ödənişli yoldan bütün nəqliyyatın ən azı 50%-i istifadə
edir. 

Almaniyada ödənişi yalnız yük maşınları və avto-
buslardan alırlar. Böyük Britaniyada və Norveçdə isə
yolların yalnız kiçik hissələri ödənişlidir, bura əsasən
körpülər və tunellər daxildir.

PULLU YOLA VéSAİT YATIRMAQ SéRFéLİDİRMİ? 
Pullu yolların olduğu bütün ölkələrdə həmişə pulsuz

alternativlər mövcuddur. Buna görə də hansı yolla
getməyi avtomobil sahibi özü seçir. Avropanın pullu
magistralları “A” hərfi ilə işarələnir. Pulsuz alternativ
yolları “N” işarəsi ilə tanımaq olar. 

Avropa ölkələri pullu yolların tikintisinə özəl
investorları həvəslə cəlb edilər. Avropa İttifaqının, vizasız
zonanın yaradıması isə bu ərazidə pullu yollara marağı

kəskin artırdı. İnvestor o vaxt cəlb edilir ki, yeni yollar
inşa etmək lazımdır, amma pul yoxdur. Özəl şirkətlərə
icazə verilir ki, yol tikiləndən sonra onu 30-40 il idarə
etsinlər (yəni həm xidmət göstərib, həm də ödəniş haqqı
toplasınlar). 

Qeyd edək ki, Avropada 1 kilometr avtomagistralın
tikintisi təqribən 10 milyon avroya başa gəlir. Pullu yol-
lar variantı dövlətə ona görə sərfəlidir ki, yeni yollar tik-
ilir, yolların təmirinə pul axtarmaq, eləcə də onlara qul-
luq tələb olunmur və sair. 

Məsələn, 70 illik mövcudluğu ərzində pullu yollar
İspaniyada ən gəlirli sahəyə çevrilib, burada ödənişli yol-
lardan əldə edilən gəlir milli yol büdcəsinin 46 faizini,
Norveçdə isə 32 faizini təşkil edir.

PULLU YOLLAR NECé OLUR?  
Fərqli ölkələrdə bu müxtəlifdir, amma demək olar

bütün pullu yollar daha keyfiyyətli və sürətli olur. Qərb
praktikasına görə, hər istiqamətə 3-4 və daha çox zolaq
mövcuddur; yol xüsusi yol konstruksiyalarından keçir və
ətraf ərazidən təcrid olunub. Bütün kəsişmələr müxtəlif
səviyyədədir; ardıcıl birləşdiricilər arasındakı məsafə 25-
30 km və daha çoxdur. Bununla da piyadalardan və
məhəlli yoldan təcrid olunmuş yüksək sürətli rahat tran -
zit üçün şərait yaradılır.

PULLU YOLLARDA GEDİŞ HAQQI
Pullu yollardan istifadəyə görə ödəniş yolun
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uzunluğu, avtomobilin kütləsinə və növünə görə dəyişir.
Ən bahalı yollar Yaponiyada, ən ucuzu isə Cənubi
Koreyadadır.  Pullu yollarla yanaşı, körpü və tuneldən
keçmək də pulludur, gediş haqqı 50 sentdən 15
dollaradək dəyişir. 

ABŞ-IN éN BAHALI YOLU
Bu ölkədə avtoban şəbəkəsi dəmir yollarından da

böyükdür, ona görə də, daşımalar üçün yük
maşınlarından geniş istifadə olunur. Pullu yollarda gediş
haqqı böyük deyil: Floridada 427 kilometrlik yol üçün
$18,2 və ya Pensilvaniyada 579 km-lik marşrut üçün
$29,35 (minik avtomobilləri üçün). Lakin “Alliqatorlar
xiyabanı” (136 km-ə görə $2,50) və ya Mayami hava
limanına gedən şose (6,65 km-ə görə $1,25) kimi “tön-
payk” (ingiliscə - turnpike - amerikalılarda ödənişli yol-
lar) da var. Gediş haqları ştatlardan asılı olaraq fərqlənir,
sürücülər üçün ən çox pul aparan körpülər və tunellərdir.
Məsələn, “Golden Gate” (“Qızıl Qapı”) körpüsündən
keçmək üçün 6 dollar ödəmək lazımdır

éN BAHALI YOLLAR YAPONİYADADIR
Torpaq qıtlığı səbəbindən burada gediş haqqı çox

yüksəkdir. Hətta Tokiodan Naqayuyadək nisbətən ucuz
yolda (325,5 km) rüsum 7 100 yen və ya 64,6 avrodur.
Tokiodan Narita hava limanına gedən yol isə 22,7
dollardır. Ümumilikdə ödənişli yollarla Yaponiyanın
bütün ərazisini dolaşmaq mümkündür. Ödənişli yollar
Tokionun özündə də var, kiçik məsafələr üçün gediş
haqqı 500 yendən (4,5 dollardan) başlayır.

éN UZUN PULLU YOLLAR ÇİNDéDİR
Çində bir yol 1 km üçün təqribən 8 sentə  başa gəlir.

Avtomobillə 1 898 km məsafəlik Pekindən Fuçjouya
səyahət etmək istəsəniz, bu 960 yuana (124 avro) başa
gələcək. Pekin ətrafında qiymətlər 1 km-ə görə təxminən
0,4-2 yuandır (0,05-0,2 dollar). Həmçinin yük maşınları
üçün qiymətlər Almaniyadakı analoqlarına uyğundur. Bir
kilometrə görə rüsum baxımından birinci yerdə Pekin –
Şenyan yoludur. Yolun uzunluğu 658 km, 100 km-ə görə
qiymət isə 12,65 avro, bütün marşruta görə 83,25 avro-
dur. Pekindən populyar dənizkənarı Beydahe kurortuna
(260 km) getmək 17 dollara başa gələcək.

AVROPA YOLLARI
Fransada pullu magistrallarda ödəniş 1 km-ə görə

0,05-0,1 avrodur. Məsafəsinə görə ən bahalı yol Menton-
Paris yoludur - 3 qoşqulu nəqliyyat üçün 175,30 avro.
İtaliyada (Qiymətlər üzrə Avropanın liderlərindən
birində) eyni meyar üzrə ən bahalı Milan-Neapol yoludur

- 46,10 avro. Romadan Neapola gedən yol 11 avroya,
Romadan Florensiyaya gedən yol təxminən 15 avroya
başa gələcək. İspaniyada isə minik avtomobili ilə
Madriddən Baraxas Hava limanına getmək üçün 1,75
avro ödəməlisiniz, ancaq Madriddən Barselonaya (200
km) gediş 30 avroya başa gələcək. İspaniyada pulsuz
yollar da əla vəziyyətdə saxlanılır və ispanların çoxu
məhz onları seçir.

Qeyd edək ki, Avropada yolların qiyməti yük
maşınının ekoloji vəziyyətindən asılıdır (Evro-5 tipli
“TIR” üçün sizdən Evro-2-yə nisbətən 2 dəfə az pul ala-
caqlar). 

PULLU YOLLARDA GEDİŞ HAQQI NECé YIĞILIR? 
Pullu yollarda gediş haqqının yığılması prosesi elə

pullu yolların özü ilə başlayıb. Köhnə variant - yollarda
quraşdırılmış şlaqbaumlar və şlaqbaumun yanında
oturmuş pul yığandır. Bu sxem avtomobil ixtira
olunmamışdan əvvəl də mövcud olub. 

Hazırda isə yol texniki qurğularla – turniketlərlə,
şlüzlərlə təchiz olunur və orada da gediş haqqı alınır. Bir
sıra hallarda turniketlərin əvəzinə avtomobillərin giriş-
çıxışını qeyd etməyə və onların rekvizitlərinə görə gediş
haqqı yazmağa imkan verən kameralardan istifadə olu -
nur.

TEXNOLOGİYALAR MALİYYéNİN XİDMéTİNDé
Bu gün dünya praktikasında pullu yolların gediş

haqqının alınması prinsipinə görə bölünmüş üç sistemi
mövcuddur: açıq, bağlı və elektron. 

Açıq sistemdə bütün nəqliyyat gediş haqqını
ödəmək üçün xüsusi yerdən keçir. Bir tərəfdən, belə sis-
tem pulun qənaətinə səbəb ola bilər, çünki yol
kənarlarında çoxlu sayda pul yığım məntəqələri tikməyə
ehtiyac yoxdur. Əgər elə məntəqələr tikilərsə, tıxaclar
yarana bilər, sürücülər isə həmin yerlərdən qaçmaq üçün
marşrutlarında korrektələr edə bilərlər. Qapalı sistemdə
biletlər yola çıxılarkən alınır. Bəzi hallarda bilet çıxışda
nə qədər ödəniləcəyini göstərir. Çıxışda sürücü həmin
məbləği ödəyir, bilet itirilərkən sürücü maksimal rüsumu
ödəməli olur. Aralıq giriş və çıxışları olmayan qısa
məsafəli pullu yollarda yalnız bir ödəniş məntəqəsi ola
bilər. İstənilən istiqamətdə hərəkət edən avtomobil
sahibləri fiksə edilmiş məbləği girişdə və ya çıxışda
ödəyirlər. Tam elektron sistem avtomobilə xüsusi elek-
tron transponderin quraşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu
qurğu ön şüşəyə bərkidilir və onda avtomobil sahibinin
profili barədə informasiya olur. Bu halda maliyyə
əməliyyatları avtomobil dayanmadan həyata keçirilir.
Müasir pullu yollar adətən bütün üç adıçəkilən ödəniş
toplama üsullarının kombinasiyasından istifadə edirlər.
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Az"rbaycanda girov "mlak m"hk"m"siz
BANKIN SéRéNCAMINA KEÇéCéK

Az"rbaycanda girov qoyulan - éMLAKLARIN SAYI ARTIB

Azərbaycanın bank sektorunda,
daha dəqiqi kredit-girov müna si -
bətlərində mühüm yenilik gözlənilir.
Banka girov qoyulan əmlaklar
kredi tin qaytarılmadığı təqdirdə av-
tomatik olaraq bankın sərəncamına
keçəcək.

Bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin
informasiya komunikasiya və tex -
nologiyalar idarəsinin rəisi Ağakırim
Səmədzadə bildirib. Onun sözlərinə
görə, bu proses notariuslarda icra
qeydləri ilə bağlı sadələşdirmənin
sayəsində baş tutacaq: «Biz banklar
üçün yeni imkanları müzakirə edi -
rik. Qanunvericilikdə artıq də yi şik -
liklər olunub, ipotekaya məh kə -
məsiz yönəltmə üzərində banklarla
bir yerdə işləyirik. Çünki banklar
tərəfdə də çoxlu işlər görülməlidir.
Bu məsələdə banklar bizim
aramızda sırf texniki məsələlərdir o
da başa çatmaq üzrədir. Bu sahədə
gündəlik yüzlərlə müraciət var».

Qeyd edək ki, banklarda girov
qoyulmuş əmlakın kredit
qaytarılmadığı təqdirdə avtomatik

olaraq, yəni məhkəməsiz bankın
sərəncamına keçməsi ölkə
banklarının istəyidir. Prosedurun bu
formada baş verməsi, girov əmlakın
bankın sərərcamına keçməsi ilə
bağlı uzun müddət çəkən məhkəmə
prosesindən kənar olmağa imkan
verir: «Bir il bundan qabaq
mübahisəsiz borc məsələlərilə bağlı
qərarların icra qeydləri ilə icrasına

başlanılıb. İndi bunun üçün qərərları
sistemə elektron şəkildə daxil etmək
kifayətdir və notarius 24 saat
ərzində ərzində icraya göndərir. İndi
isə biz o borcu ipotekaya yönəltmək
üzərində işləyirik. Ortada ipoteka
varsa, borcu pula yox, ipotekaya
yönəltməyi planlaşdırırıq.
Yaxınlarda bu yenilik tətbiq
ediləcək».

2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbay -
canda 36 678 daşınmaz əmlak girov qoyulub. Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin məlumatına görə,
ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə girov qoyulan
əmlakların sayı 5% artıb. 

Girov "mlaklarının yarıdan çoxu – 
19 271-i Bakıda yerl"şir. 

Paytaxtdan sonra ən çox girov əmlak Abşeron (2
841 girov), Sumqayıt (2 543 girov) və Xaçmaz (2 316
girov) ərazi idarələrində qeydə alınıb.  

Ən az əmlak girovluğu isə Zaqatala (360 girov),
Qəbələ (382 girov) və Ucar (403 girov) ərazi idarələrində
olub. 

Ötən illə müqayisədə girovların ən çox artdığı ərazi

Xaçmazdır – 2 dəfə. 
Girov qoyulan əmlakların 17 483-ü və ya 47,7%-i

mənzillərin, 8 mini və ya  21,8% fərdi evlərin, 6 561-i və
ya 17,9%-i torpaqların payına düşüb. 

Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə girov qoyulan
torpaq sahələrinin sayı 24,8%, mənzillərin sayı 1% artıb,
fərdi evlərin sayı isə 5,6% azalıb. 

Azərbaycanda torpaqların ən çox girov qoyulduğu
ərazi Xaçmaz Ərazi idarəsinin əhatə etdiyi rayonlardır.
Burada 1700 torpaq sahəsi girov qoyulub. Ötən ilin eyni
dövrü ilə müqayisədə Xaçmazda torpaqların girovluğu 3
dəfə artıb. 

Şirvanda torpaq girovları 86%, Bərdədə 67% artıb.
Mənzillər və fərdi evlər isə ən çox Bakıda girov qoyulub
– müvafiq olaraq 12 854 mənzil və 2 496 fərdi ev. 



№101 ’2019 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     49

хябярляр

“Qobu Park-2” kompleksind" m"cburi köçkünl"rin -

YERLéŞMéSİ BAŞA ÇATIB

«Az"rneftyağ»ın "razisi «Ağ Ş"h"r»" veril"c"k

Bu ilin oktyabrın 8-də Bakının
Qaradağ rayonunda açılışı olan “Qo -
bu Park-2” yaşayış kom plek sində
məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsi
başa çatıb. 

Qaçqınların və Məcburi Köç -
kün lərin İşləri üzrə Dövlət Ko mi tə -
sin dən  verilən məlumata görə, hər
cür sosial-texniki infrastrukturla təc -
hiz edilən kompleks ölkədə məcburi
köçkünlərə göstərilən diqqət və
qayğının növbəti təzahürüdür. 

Yeni qəsəbələrin salınmasına
özəl sektor da öz töhfəsini verir.
Məcburi köçkünlər üçün salınan
106-cı qəsəbə olan 1300 mənzilli
“Qobu Park-2” yaşayış kompleksi
də həmin töhfələrdəndir.

Kompleksə Bakı şəhərinin bir
neçə rayonunun ərazisində uzun
illərdir müvəqqəti məskunlaşmış,
yaşayış şəraiti ağır olan məcburi
köçkün ailələri köçürülüb. “Qobu
Park-2” yaşayış kompleksinə Qara -
dağ rayonunda - Lökbatan qə sə bə -
sin dəki “Gecə” sana toriyasında, 221
say lı bağçada, 4, 5 və 7 saylı yataqx-
analarda, köhnə “Mebel evi”ində,
Sə bail rayonunda - Həmkarlar İt ti fa -
qı nın yataqxanasında, Suraxanı ray-
onunda 1 saylı texniki peşə mək tə -
bin də, “Park, 32” ünvanında, Nə ri -
ma nov rayonunda - “M.Məmmədov,
4” ün vanında yerləşən Azərbaycan
Döv lət Mədəniyyət və İncəsənət

Uni versitetinin 2 saylı yataq xa na sın -
da, “Təbriz küçəsi, 10” ünvanında
yer ləşən yataqxanada, 39 nömrəli
or ta məktəbin həyətindəki inzibati
bi nada, “Həsənoğlu küçəsi, 83A”
ün vanındakı tikilidə, keçmiş “Tram -
vay park”ının ərazisində, Nəsimi ra -
yonunda - Azərbaycan Tibb Uni ver -
si te tinin 4 saylı yataqxanasında, Bi -
nə qədi rayonunda - “Mir Cəlal kü -
çə si, 3” ünvanında yerləşən ya rım -
çıq binada, “Binəqədi qəsəbəsi, 1-ci
mə dən küçəsi, 2-ci döngə, 14” ün va -
nın da - Dəzgahqayırma zavodunun
əra zisindəki binalarda, “1-ci mədən
küçəsi, 1288” ünvanında - “Təmir-
tikinti” MMC-nin ərazisində, “2-ci
mədən” küçəsində - “Binəqədi Oyl”
şikə tinə məxsus binada, “K.Rə hi -
mov küçəsi, 53A” ünva nın da -

“Elektroştamp” zavodunun yataq xa -
na sın da, “A.Gəraybəyli küçəsi, 9”
ünva nındakı 9 saylı yataqxanada,
“Delta” MMC-nin binasında, Ni za -
mi rayonunda - "Azərsutikinti" xəs -
tə xa nasının inzibati binasında, Yasa -
mal rayonunda - “Xiyabani küçəsi,
14” ünvanında yerləşən 2 nömrəli
tibb kollecinin yataqxanasında, “Şə -
rif za də, 196” ünvanında yerləşən
xəs tə xananın həyətindəki tikililərdə,
Xətai rayonunda - “R.Əliyev küçəsi,
12/17” ünvanında uzun illərdən bəri
müvəqqəti məskunlaşmış məcburi
köçkün ailələri köçürülüb.

Məcburi köçkünlərə mənzillər
püşk atma yolu ilə, şəffaflıq prin sip -
lə ri nə əməl edilməklə verilib. On la -
rın yeni mənzillərə köçürülməsi döv -
lət vəsaiti hesabına həyata keçirilib.

Keçmiş «Azərneftyağ» neft
emalı zavodunun ərazisi “Ağ Şəhər”
layihəsinə təhvil veriləcək.  SOCAR-
dan bildirilib ki, XIX əsrin sonlarından
fəaliyyət göstərən və vaxtilə Qara
şəhərdə keçmiş Rusiya imperiyasının
ən böyük neft emalı müəssisəsi olmuş

"Azərneftyağ" zavodunun qurğuları
və çənləri demontaj olunaraq, ərazisi
yaxın zamanda “Ağ Şəhər” layihəsinə
təhvil veriləcək.

Xatırladaq ki, SOCAR-ın
Heydər Əliyev adına Neft Emalı
Zavodu regionun yeganə neftayırma

kompleksidir və Azərbaycanın
yanacağa olan tələbatının əsas
hissəsini təmin edir. Zavodda 15 ad-
da neft məhsulu, o cümlədən avto-
mobil benzini, təyyarə yanacağı,
dizel yanacağı, mazut, neft koksu və
s. istehsal olunur.
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Nizami Yasamal X"tai 

Sabunçu Pirallahı S"bail Suraxanı  X"z"r1,48% 0,93% 0,85%

-0,55% -1,51%
-3,66%

-5,94%

N"rimanov N"simi Abşeron Bin"q"di

4,18%
2,61% 1,78%

Oktyabr ayı üzr" qiym"t d"yişm"si

Sabunçu Qaradağ 
Suraxanı Yasamal  N"rimanov  N"simi  X"z"r  S"bail  

-1,24%
-2,74%

-3,89%
-5,51%

-7,16%
-8,99%

-14,63%

Pirallahı  Bin"q"di  X"tai  Nizami  

4,21% 2,80% 2,31% 1,70%

Son 1 ild" qiym"t d"yişm"si

2,93%

-1,95%

Abşeron 

-0,36%

Qaradağ 

-2,81%

1,11%
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DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARI DINAMIKASI (ABŞ dolları ilə ifadədə)
Bakı ş.                                                                                                                                                  Oktyabr 2019

Təkrar mənzil bazarında 
qiymət dinamikası, %

Torpaq bazarında qiymət
dinamikası, %

Kommersiya obyektləri
bazarında qiymət dinamikası, %

Zonalar
ay

ərzində
ilin əv və -

lindən
il

ərzində
ay ərzində

ilin əv -
vəlindən

il ərzində
ay ərzin -

də, %
ilin əvvə -

lindən
il ərzində

1-ci zona 1,87% -19,62% -8,45% 6,21% 14,20% 13,88% -11,98% -2,90% 78,03%

2-ci zona 15,66% 8,47% 5,67% 1,13% 1,68% 1,87% 4,36% 15,97% 59,74%

3-cü zona 2,79% 2,88% -1,62% 1,68% 0,04% 1,68% 1,45% 8,91% 22,63%

4-cü zona 5,15% -2,96% -2,27% -3,61% -1,17% -1,07% 0,54% 12,74% 40,27%

5-ci zona 3,58% 2,71% 2,39% -4,82% -2,72% 1,48% -24,00% -15,36% 10,27%

6.1-ci zona 4,09% 0,53% -1,36% -1,90% -1,92% -0,44% 10,11% 4,33% 45,35%

6.2-ci zona 1,22% 6,64% 7,90% 1,68% 3,09% 3,45% -32,97% -12,67% -2,32%

6.3-cü zona 1,85% -4,60% -3,71% 10,91% 5,18% 4,84% 15,20% 1,47% 50,71%

7-ci zona 1,39% 2,70% 0,57% -1,42% -3,63% -0,39% -15,10% -4,68% 9,17%

8-ci zona -0,78% 1,88% 2,01% 6,45% 29,64% 15,87% 16,83% 7,67% 56,46%

9.1-ci zona 0,00% 0,00% -0,47% -1,75% -5,89% -6,80% 0,00% 0,33% 28,93%

9.2-ci zona -2,75% -5,35% -2,45% -2,21% 1,99% -8,20% -8,32% 16,12% 22,85%

9.3-ci zona 0.00% 0.00% 0.00% -1,30% -0,28% -2,45% 0% 0,00% 0,00%

10.1-ci zona -6,06% -2,43% -3,40% -1,36% -3,73% -2,53% -16,02% -0,59% 55,76%

10.2-ci zona -2,72% -4,11% -2,37% -2,95% 2,41% 2,38% 9,50% -0,34% -1,51%

10.3-cü zona 1,25% -4,55% 6,21% 1,01% 0,99% -1,70% -5,43% -14,45% -27,73%

10.4-cü zona -1,51% 13,97% -10,46% -7,82% -9,95% -10,70% 0,00% 4,15% -42,66%

11-ci zona -1,30% 4,48% 0,83% -4,36% -5,88% -5,21% 41,82% 70,83% 65,81%

12-ci zona 39,91% -0,91% 3,49% -0,55% -3,94% -3,15% -43,86% -43,73% -36,52%

13-cü zona 0,55% 1,67% -5,35% -1,40% -1,90% 1,51% -0,50% 1,78% -32,09%

13.1-ci zona -0,19% 0,58% 1,95% 24,03% 29,02% 32,68% 17,21% 25,32% -57,21%

Şəhər üzrə -1,17% -6,16% -6,91% -1,37% 2,63% 6,04% -2,31% 8,16% 13,04%

Yaşayış mənzil bazarında layihələr üzrə göstəricilər

Layihələr Qiymət, $/kv.m
Təklif portfelində %

payı
Artım, ay ərzində, % Artım, il üzrə, %

alman 1078 0,00% 0,47% 3,53%

arxitektura 1502 2,60% -2,39% -6,22%

axundov 1117 0,00% 0,00% 6,00%

eksperimental 901 6,42% -5,27% -4,82%

fransız 913 4,06% 4,53% 5,71%

italiyan 999 0,00% -1,09% -1,10%

kiyev 764 2,60% 2,12% -4,85%

leninqrad 758 19,58% -3,87% -5,83%

minsk 834 1,23% 0,86% -15,85%

stalin 1286 4,53% -2,95% -4,30%

xruşov 1042 5,10% -1,31% -0,51%

xüsusi 1009 0,00% 1,92% 1,88%

yeni tikili (təmirli) 954 53,89% -9,19% -7,59%

Bakı ş. 973,0 100% -6,16% -6,91%



52 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №101 ’2019

ъядвялляр

Rayonlar üzrə yaşayış mənzil göstəricisi

Rayonlar
Ay üzrə qiymət,

$/kv.m
Təklif portfelində

%-payı
Ay üzrə qiymət

artımı, %
İl üzrə qiymət artımı

%

Abşeron 550 11,75% 2,61% -0,36%

Binəqədi 856 8,87% 1,78% 2,80%

Nərimanov 1071 9,53% 4,18% -5,51%

Nəsimi 1090 13,59% 2,93% -7,16%

Nizami 823 6,98% 1,48% 1,70%

Pirallahı 522 0,19% -1,51% 4,21%

Qaradağ 548 0,61% 1,11% -2,74%

Sabunçu 723 3,26% -0,55% -1,24%

Səbail 1408 6,80% -1,95% -14,63%

Suraxanı 606 2,78% -3,66% -2,81%

Xətai 953 15,76% 0,85% 2,31%

Xəzər 523 0,66% -5,94% -8,99%

Yasamal 977 19,21% 0,93% -3,89%

Ay üzrə mənzil bazarı indikatorları

mənzilin
orta sta-

tistik
qiyməti,
$/kv,m

ev sahəsi otaq sayı
kirayə

qiyməti,
$

Aylıq
gəlirlik

Illik
gəlirlik

Kapitall
aşma

müddəti

mənzilin
orta çəki
qiyməti,

$

bank de-
pozit
(MB

aylıq) %

bank de-
poziti ilə
gəlirlik,

$/ay

gəlirlik
indeksi
(bank

depoziti
nə

nəzərən)

930 93120 95,10 2,54 555 0,60% 7,15% 13,98 92901 10,07% 781,43

Fərdi həyət evləri üzrə bazar göstəriciləri
Həyət və bağ evləri

Göstəricilər
Ay üzrə

qiymət, $ 
ay üzrə artım,

%
il üzrə

artım, %

Təklif portfeli üzrə orta qiymət, $/kv.m 841 92,89% 10,99%

evin sahəsi, kv.m 646,0 -5,69% 3,00%

ümumi torpaq sahəsi, sot 3,7 1,11% -3,48%

otaqların sayı 3,65 1,11% -72,30%

yaşayış sahəsinin orta qiyməti, $/kv.m 182 -16,09% -68,98%

orta çəki nəzərə alınmaqla (torpaq+yaşayış) xüsusi qiymət, dol/kv.m 182 -16,09% -4,95%

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

13 235 -1,37% -8,58%

torpaq sahəsinin ümumi qiymətdə çəkisi 65,77 11,82% 118,07%






