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«Gÿlÿcÿkdÿ bu xidmÿtlÿr
bötön þlkÿni ÿhatÿ
edÿcÿk» 

Yeni yaradılmış Əmlak Xidmətləri
Məkanı (ƏXM) və burada
yaradılan imkanlarla bağlı
«Daşınmaz Əmlak»ın suallarına
ƏXM-in rəhbəri Rəşad Əbləsənov
cavab verir. 
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Azÿrbaycanda ala
bilÿcÿyiniz ÿn ucuz — 
10 ßMLAK, QÈYMßTLßR 

«Daşınmaz Əmlak» may ayında
keçirilən özəlləşdirmə hərraclarında ən
əlverişli qiymətlərlə hərraca çıxarılan
10 əmlakın siyahısını təqdim edir. 
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Øÿkidÿ sÿrfÿli 
ÿmlak lazûmdûr? 
ÈØGÖZAR FORUM
Hazırda Şəki şəhəri və ətraf rayon-
lar üzrə 32-si xidmət, 7-si istehsal,
6-sı təhsil, 2-si turizm, 1-i tikinti ol-
maqla 48 dövlət müəssisəsi
özəlləşməyə açıq elan edilib.   
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рясми хроникарясми хроника

İslahatların müsb"t n"tic"l"ri
ÖZÜNÜ GÖSTéRMéYé BAŞLAYIB 

İclasda çıxış edən prezident İlham Əliyev bildirib
ki, Azərbaycanda ötən ilə aparılan islahatların müsbət
nəticələri artıq özünü göstərməyə başlayıb: «Bu ilin bi -
rinci rübündə əldə edilmiş sosial və iqtisadi nəticələr
göstərir ki, biz düzgün yoldayıq, islahatlara alternativ
yoxdur». Birinci rübdə ölkədə iqtisadi artım 3% olub.
«Bu, son bir neçə il ərzində ən yüksək göstəricidir və
əminəm ki, ilin sonuna qədər bu rəqəm daha da artacaq»-
deyə prezident bildirib. 

Bu dövrdə sənaye istehsalı 4,4 faiz, o cümlədən
qey ri-neft sektorunda sənaye istehsalı 15,6 faiz artıb.
Kənd təsərrüfatında isə artım 3,6 faiz təşkil edib. Birinci
rüb də əhalinin gəlirləri isə 5,5 faiz artıb, inflyasiya aşağı
sə viyyədədir - 2,1 faiz. Birinci rübdə iqtisadiyyata 2,8
mil yard dollar sərmayə qoyulub. Bunun 2 milyardı qey -
ri-neft sektoruna yatırılıb. 

İslahatlar nəticəsində birinci rübdə büdcə daxil ol -
maları da 200 milyon manatdan çox artıb. Bunun 150
milyon manatını vergi, 50 milyon manatı isə gömrük
xidməti təmin edib. 

Büdcədəki əlavə vəsait hökumətə sosial tədbirləri
gücləndirməyə imkan verib. Birinci rübdə minimum
əməkhaqqı və minimum pensiyalar təxminən 40 faiz,
sosial müavinətlər orta hesabla 2 dəfə, məcburi
köçkünlərə verilən müavinət 50 faiz artıb. Tələbələrin
təqaüdü, şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə
verilən müavinətlər də yüksəlib. 

Birinci rübdə ölkə əhalisini narahat edən bir sıra cid -
di problemlər həll edilib. Prezidentin fərmanları ilə prob -
lemli kreditlər həllini tapıb, eləcə də, çoxdan bəri is-
tismara qəbul edilməyən yeni tikililərin istismara qəbulu
sa dələşdirilib: «Çoxmənzilli binalarda yaşayan və tən daş -

Aprelin 30-da Az"rbaycan Prezidenti İlham éliyevin
s"drliyi il" Nazirl"r Kabinetinin 2019-cu ilin birinci
rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına v"
qarşıda duran v"zif"l"r" h"sr olunan iclası keçirilib.
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lar əziyyət çəkirdilər, çünki o binalarla bağlı sənədləşmə
iş ləri aparılmamışdır, müəyyən çatışmazlıqlar var idi. Ona
görə bu məsələ ilə bağlı da Fərman imzalandı və indi
komissiya işləyir. Artıq evlərin, mənzillərin sə nəd ləş mə si
prosesi başlamışdır. Mən bu yaxınlarda göstəriş ver -
mişdim ki, bu işlər daha da sürətlə getsin və o qüsur lar
tezliklə aradan qaldırılsın, bu məsələ də öz həllini tap sın».

Bütün bu addımlardan üç milyon insan bu və ya di -
gər formada faydalanıb, vətəndaşların maddi vəziyyəti
yax şılaşıb, onları narahat edən problemlər öz həllini ta pıb. 

Məktəb və digər sosial obyektlərin tikintisi də
davam edir. Ölkədə qazlaşma səviyyəsi 95%-ə çatıb,
elektrik enerjisini isə Azərbaycan artıq xaricə ixrac
etməyə başlayıb. Ölkədə iri sənaye müəssisələri işə
düşüb, burada istehsal olunan müasir məhsullar xaricə
ixrac edilərək ölkəyə davamlı valyuta gəliri təmin edir. 

Aparılan islahatlar nəticəsində Azərbaycana sər ma -
yə qoymaq istəyən xarici investorlar artmaqdadır: «Xa ri -
ci sahibkarlar müraciət edirlər. Mənim bu yaxınlarda Çin
Xalq Respublikasına səfərim zamanı görüşdüyüm iri şir -
kət lərin rəhbərləri Azərbaycana sərmayə qoymaq üçün
iş lər aparırlar və böyük maraq göstərirlər».

Strateji Yol xəritələrində nəzərdə tutulan addımlar
öl kə iqtisadiyyatında sabitlik və inkişaf üçün baza ya ra -
dıb. Manatın məzənnəsi sabitləşib, inflaysiya optimal
həd dədir, strateji valyuta ehtiyatları əhəmiyyətli dərəcədə
ar tıb. Bundan başqa, biznes mühitinin daha da yax şı laş -
dı rıl ması üçün addımlar atılıb. Vergi gömrük sistemində
is la hatlar aparılıb, Prezident yanında Apellyasiya Şurası
ya ra dılıb, sahibkarlığa dəstək üçün yeni mexanizmlər ya -
ra dılıb. 

İclasda bildirilib ki, 2020-ci ilin sonuna qədər Stra -
te ji Yol xəritələrinin icrası üçün cəmi 20 ay qalıb və bu
20 ay ərzində, dövlət və hökumət qurumları qarşısında
çox mühüm tələblər və tapşırıqlar durur. Bundan başqa,
ar tıq 2020-ci ildən sonrakı dövr, 2021-2025-ci illər üçün
də Azərbaycan Respublikasının strateji inkişaf proq ram -
la rı hazırlanacaq və təsdiq ediləcək. 

İclasda bildirilib ki, bu il 1 milyon 85 min hektar sa -
hə də taxıl, 100 min hektarda pambıq əkilib. Ötən il xam
pa mbığın alış qiymətinin hər ton üçün 650 manat mü əy -
yən edilməsi pambıq istehsalını fermerlər üçün sərfəli sa -
hə yə çevirib. Qeyd edilib ki, bu il taxıl və pambıq is teh -
sa lın dakı artımın yalnız məhsuldarlığın yüksəldilməsi
he sa bına əldə olunması nəzərdə tutulur. Eləcə də, bu il
fın dıq sahələri 84 min hektara çatdırılacaq. 

Dövlət başçısı ölkənin enerji potensialının ar tı rıl ma -
sı, qazlaşdırma, içməli su layihələri, yol tikintisi, melio-
rativ sahələrdə görülən işləri qeyd edib. 

Prezident ölkəyə xarici sərmayələrin cəlb edilməsi
əsas vəzifələrdən biri kimi qeyd edib: «Şadam ki, qeyri-

neft sektoruna investorlar tərəfindən böyük maraq var.
Bu rada əsas məsələ bürokratik əngəlləri aradan gö tür -
mək dir. Biz potensial investoru cəlb etməliyik, investoru
ax tar malıyıq, ona sübut etməliyik ki, Azərbaycana sər -
ma yə qoysun. Ancaq bəzi hallarda hansısa yerli və ya xa -
ri ci şirkət investisiya qoymaq istəyəndə onun qarşısında
sü ni, bürokratik və digər əngəllər yaradılır. Bu, tamamilə
qə buledilməzdir, buna yol vermək olmaz». 

Dövlət başçısı yeni iş yerlərinin yaradılmasını vacib
sa yıb və dövlət qurumları ilə yanaşı, özəl sektoru da bu
sa hədə fəallığa çağırıb: «Mən onlara tövsiyə etmişdim ki,
möv cud müəssisələrdə əlavə iş yerləri yaratsınlar. Çünki
döv lət 40 min ödənişli ictimai iş yeri yaradır. Mənə ve ri -
lən məlumata görə, sahibkarlar bu il təqribən 8 min ödə -
niş li ictimai iş yeri yaradacaqlar. Bu, onlar üçün böyük
bir yük olmayacaq, ancaq vətəndaşların məşğulluq prob-
lemini həll edəcək. Baxın, dövlət və özəl sektor ancaq bir
il ərzində 50 minə yaxın ictimai iş yeri yaradacaq». 

Dövlət başçısı bildirib ki, dövlət orqanları, mərkəzi
və yerli icra orqanlarının nümayəndələri daim və tən daş -
la rın yanında olmalı, onların problemlərini dinləməli və
həl li ilə məşğul olmalıdırlar. Onun sözlərinə görə, ida rə -
et mə sahəsində islahatların aparılmasına böyük ehtiyac
var: «Hər bir sahədə, əgər o sahəyə rəhbərlik edən insan-
lar öz işinə vicdanla yanaşarlarsa, mütləq nəticə də ola-
caq. Bu, ictimaiyyət tərəfindən də mütləq yüksək qiy -
mət lən diriləcək». 

Dövlət başçısı maaş və pensiya artımından sui-isti -
fa də edilərək süni qiymət artımına yol verilməməsini tə -
ləb edib: «Maaşlar, müavinətlər artır, problemli kre dit lər -
lə bağlı ödənişlər başlamışdır. Ancaq biz imkan verə bil -
mə rik ki, bundan hansısa natəmiz adamlar, möhtəkirlər
isti fadə etsinlər, qiymətləri süni şəkildə qaldırsınlar, ya -
xud da ki, hansısa bir inhisarçılıqla məşğul olsunlar. Ona
görə istehlak qiymətlərinə daim nəzarət olmalıdır. Süni
qiymət artımına qətiyyən yol verilməməlidir. Müvafiq
qurumlar bu işlərlə çox ciddi məşğul olmalıdırlar».

Prezident bildirib ki, inşaat sektoruna dəstək ve ril -
mə li dir. Hazırda bu sahədə canlanma var, təkcə Bakıda
400 yeni bina tikilir, on minlərlə insan çalışır və tikinti
ma te riallarının istehsalı artır: «İnşaat sektoru iqtisadiyyat
üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Burada, dövlət sa hib -
kar la ra tam dəstək verməli, bütün bürokratik əngəllər
ara dan qaldırılmalıdır. Sahibkarlar da dövlət nəzarəti al -
tın da bütün memarlıq və şəhərsalma qaydalarına əməl et -
mə li dirlər».

İclasda prezident yeni təşəbbüslə çıxış edərək kənd -
lər də investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi barədə
tap şırıq verdi. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən kənd -
lə rin inkişafı üçün müxtəlif nazirliklərin iştirakı ilə işçi
qrup yaradılacaq.  
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émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sind" 
GENİŞ MÜŞAVİRé KEÇİRİLİB

Az"rbaycanın "mlak sektorunda görül"n işl"r v" qarşıda
duran v"zif"l"r émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sind"
2019-ci ilin yanvar-mart aylarının yekunlarına h"sr
olunmuş geniş müşavir"d" müzakir" olunub.

ÖLKéDé Vé éMLAK SEKTORUNDA 
İSLAHATLAR DAVAM EDİB

Müşavirədə Komitə sədri Kərəm Həsənov
Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
aparılan genişmiqyaslı islahatlar barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, bu islahatlar nəticəsində idarəetmə müasir
dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılır, xidmətlər vətəndaşlara
elektron şəkildə çatdırılır, İKT-nin tətbiqi genişlənir,
eləcə də bu sahədəki qanunvericilik təkmilləşdirilir.
2019-ci ilin ilk 3 ayında Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi də əmlak idarəçiliyi sahəsində görülən işlər və
yeni layihələrlə ölkədə aparılan islahatlara öz töhfəsini
verib.

éMLAK XİDMéTLéRİ MéKANI  
FéALİYYéTé BAŞLAYIB

Müşavirədə bildirilib ki, bu sahədə ən mühüm
hadisələrdən biri 2019-cu ilin ilk günlərində dövlət

başçısı İlham Əliyevin iştirakı ilə Əmlak Xidmətləri
Məkanının açılışının olmasıdır. Elektron idarəetmə sis-
teminin tətbiq edildiyi Məkanda xidmətlər daha dəqiq və
sürətlə yerinə yetirilir. Şəffaflıq və vaxta qənaət prinsipi
təmin edilib. Qısa müddət keçməsinə baxmayaraq
Məkana 50 minə yaxın vətəndaş müraciəti daxil olub.

AZéRBAYCANDA ELEKTRON 
ÇIXARIŞLAR DÖVRÜ BAŞLAYIB

Əmlak sektorunda növbəti vacib yenilik - kağız
çıxarış dövrünün geridə qalması oldu. Belə ki,
«Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında» qanuna
edilən və  Prezident İlham Əliyevin 29 mart 2019-cu il
tarixli fərmanı ilə qüvvəyə minən dəyişiklikliyə əsasən
əmlakların dövlət qeydiyyatı barədə verilən çıxarışlar
tamamilə elektron müstəviyə keçəcək. 

Əmlak sahibi müvafiq idarəyə gəlmədən, «Elektron
hökumət» portalında yaradılacaq şəxsi kabinetindən
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elektron formada çıxarışını ala biləcək. Elektron
çıxarışların tətbiqi ilk növbədə daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı prosesində vətəndaş-məmur ünsiyyətini mini-
muma endirir, əmlakların qeydiyyatını daha da
sadələşdirir.

ÇOXMéRTéBéLİ BİNALARDAKI 
MéNZİLLéRIN QEYDİYYATI  

Eyni zamanda, dövlət rəhbərinin imzaladığı «Bəzi
çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin
sadələşdirilməsi haqqında» Fərmanı da vətəndaş
məmnunluğuna, sadə formada mülkiyyətin qeydiyyata
alınması, ölkədə leqal əmlakların sayının artması
istiqamətində bir yenilik oldu. Qeyd edilən yenilik pay-
taxtda yüzlərlə binanın istismara verilməsi və bu
binalardakı minlərlə mənzillərin dövlət qeydiyyatına
alınaraq leqal əmlak dövriyyəsinə qoşulmasına şərait
yaradacaq. Hazırda sözügedən fərmanın icrası ilə bağlı
işlər aparılır.

ÖZéLLéŞDİRİLéN MÜéSSİSéLéRİN 
BORCLARI SİLİNéCéK

Bu dövrdə əmlak idarəçiliyi sahəsində atılan ən
böyük islahat xarakterli addımlardan biri də ölkə
başçısının 2019-cu il martın 5-də imzaladığı
«Özəlləşdiriləcək dövlət əmlakının (müəssisələrinin)
2019-cu il 1 mart tarixinə mövcud olan əmlak və torpaq
vergiləri üzrə borclarının tənzimlənməsi haqqında» qa-
nundur. Qanun özəlləşdiriləcək dövlət müəssisələrinin
sağlamlaşdırılması və onların borclarının tənzimlənməsi

məqsədi daşıyır. Bu qanun nəticəsində 140-dan çox
özəlləşdiriləcək dövlət əmlakının (müəssisələrinin) 2019-
cu il 1 mart tarixinə mövcud olan əmlak və torpaq
vergiləri üzrə borcları silinəcək. Bu da təqribi hesabla-
malara görə 12 milyon manatdan artıq vəsait edir.

DÖVLéT éMLAKLARINA 
NéZARéT GÜCLéNDİRİLİB

Komitə dövlət əmlakının idarə edilməsi və səmərəli
istifadəsi sahəsində zəruri tədbirlər yerinə yetirib. Dövlət
əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə
vəziyyəti haqqında illik xüsusi hesabat elektron
xidmətlər portalı vasitəsi ilə onlayn rejimdə qəbul edilir.
Artıq 5000-ə yaxın dövlət müəssisə və təşkilatından illik
xüsusi hesabatlar elektron qaydada yığılıb. Bu sahədə da-
ha bir yenilik dövlət müəssisələrinin əmlakın qeydiyyat
vərəqəsinin tərtibini, təsdiqi və göndərilməsini elektron
qaydada yerinə yetirilməsi olub. Belə ki, «Daşınmaz
dövlət əmlakının qeydiyyat vərəqəsinin elektron qəbulu»
adlı xidmət vasitəsilə hesabatlar Komitə tərəfindən elek-
tron formada qəbul olunur, ərazi idarələrinə göndərilir və
yekun hesabat registr bazasına yerləşdirilir.

260-A YAXIN DÖVLéT éMLAKI ÖZéLLéŞDİRİLİB
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin tamamilə

elektronlaşması üçün işlər daha da genişləndirilir. Bu ilin
ilk üç ayında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı
Bakı şəhəri və respublikanın digər şəhər və rayonları
üzrə ümumilikdə 42 hərrac keçirilib. Bu dövrdə 260-a
yaxın dövlət əmlakı, o cümlədən torpaq sahələri və
nəqliyyat vasitələri özəlləşdirilib. Hesabat dövründə 4
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müəssisənin səhmlərinin satışı üzrə investisiya
müsabiqəsi elan olunub, 35 milyon manat investisiya
qoyuluşu, eləcə də azı 600 yeni iş yerinin yaradılmasına
dair tələblər irəli sürülüb. 

ÖZéLLéŞMéYé XARİCİ 
İNVESTORLAR CéLB EDİLİR

Dövlət əmlakının özəlləşmə prosesinin
sürətləndirilməsinə və şəffaflığın təmin edilməsinə
xidmət edən «Özəlləşdirmə portalı»na 3 ay  ərzində 200
mindən çox baxış olub. Ümumilikdə fəaliyyətə başladığı
dövrdən portala baxış sayı 2,3 milyonu ötüb.

Xarici və yerli investorların özəlləşdirmə prosesi
barədə məlumatlandırılması, eləcə də onların prosesdə
daha fəal iştirakının təmin olunması məqsədilə görüşlər
keçirilir, onlara özəlləşdirmə portfelinə daxil olan
müəssisələr haqqında informasiya verilir.

TORPAQLARIN ELEKTRON 
UÇOTU İŞLéRİ SÜRéTLé APARILIR

Azərbaycan Prezidentinin müvafiq Fərmanı ilə
Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu Sisteminin
yaradılması işi uğurla icra olunur. Hesabat dövründə 5
rayonda torpaqların elektron kadastr uçotuna alınması
işləri yekunlaşıb. Ümumilikdə isə 35 rayonda uçot işləri
başa çatıb. Bu rayonlardan 26-da layihənin nəticələrinin
təqdimatı keçirilib, 14 rayonunun məlumatları sistemə
tam miqrasiya edilib.

1,3 MİLYON YENİ ÜNVAN VERİLİB
Müşavirədə bildirilib ki, yeni yaradılmış Ünvan

Reyestri İnformasiya Sisteminin 1-ci mərhələsi
respublikanın şəhər və rayon mərkəzlərini özündə əks
etdirməklə artıq başa çatdırılıb. Aralıq bazası da olmaqla
sistem 17 683 küçə və prospekti, 1 276 076 ədəd giriş
ünvanını əhatə edir. Hazırda ÜRİS-nin 2-ci mərhələsi
olan kənd yaşayış məntəqələrinə ünvanların verilməsi və
sistemə işlənməsi işləri görülür.  Ölkədə beynəlxalq qay-
dalara uyğun qurulmuş ünvan sahəsində də yenilik olan
“Ünvan portalı” cari ildə də vətəndaşların xidmətindədir.

TORPAQLARA PEYK NéZARéT SİSTEMİ QURULUR
Birinci rübdə Azərbaycanda torpaq idarəçiliyində

effektiv dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün Peyk
Nəzarət Sisteminin qurulması davam edib. Bu sistem
vasitəsi ilə əldə ediləcək peyk məlumatları torpaqların
təyinatından kənar və ya qeyri-səmərəli istifadə hallarını
vaxtında aşkar edib, müvafiq tədbirlər görməyə imkan
verəcəkdir. Yeri gəlmişkən, birinci rübdə torpaqlardan
istifadə ilə bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin tələblərinə

əsasən 504 hal üzrə inzibati protokollar tərtib edilib.

DAŞINMAZ éMLAKIN QEYDİYYATI ARTMAQDADIR
Daşınmaz əmlakın qeydiyyatının sadələşməsi, yeni

innovativ xidmətlərin tətbiqi, vətəndaşların rahatlığını
təmin etmək üçün də tədbirlər davam etdirilib. Xüsusilə
çıxarışların 1 iş günü müddətində verilməsi vətəndaşların
əmlaklarını qeydiyyata  almaq marağını artırır. 2019-ci
ilin ilk rübündə ölkə üzrə 51 minə yaxın daşınmaz əmlak
obyekti üzərində mülkiyyət hüquqları qeydiyyata alınıb. 

VéTéNDAŞLARIN MéMNUNLUĞU 
DAİM DİQQéT MéRKéZİNDéDİR 

Vətəndaşlara ünvanında qeydiyyat xidmətləri
göstərən “Kütləvi çıxarış” və “Əmlakını qeydiyyata al və
mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyaları əhatə dairəsini
genişləndirməkdədir. Qeydiyyat sahəsində xidmət
keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması üçün “əks zəng”
xidməti və sosial sorğu həyata keçirilir.

Cari il ərzində də vətəndaş müraciətlərinə
həssaslıqla yanaşılıb. 193 saylı Vahid Çağrı Mərkəzinin
funksionallığı artırılıb, qeydiyyat və kadastrla bağlı
müraciətlərin qəbulu xətləri yaradılıb. Komitənin sosial
şəbəkələri və internet resursları vasitəsilə onlayn olaraq
vətəndaşlar tərəfindən 6 minə yaxın müraciət daxil olub
və cavablandırılıb.

Müasir kadr potensialına əsaslanan çevik
idarəetmənin qurulması istiqamətində də bir sıra tədbirlər
təşkil edilib, regionlarda görüşlər keçirilib, könüllülərlə
birgə iş prinsipi formalaşdırılıb.

YENİ TAPŞIRIQLAR VERİLİB
Müşavirənin sonunda komitə sədri Kərəm Həsənov

qarşıdakı fəaliyyətlə bağlı tapşırıqlarını səsləndirib. Qeyd
edib ki, şəffaflığın artırılması, vətəndaş məmnunluğunun
təmin edilməsi istiqamətində operativ fəaliyyət
göstərilməlidir. Komitə sədri Milli Məkan
Məlumatlarının formalaşdırılması ilə bağlı görülən
işlərin sürətlənməsi tapşırığını verib. Vurğulayıb ki,
müxtəlif profilli yerli və xarici investorların özəlləşdirmə
prosesinə cəlb edilməsi məqsədilə özəlləşdirmədə yeni
yanaşmaların tətbiqi genişləndirilməlidir. Həmçinin
bildirib ki, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı tam
elektronlaşdırılmalı, prosedurlar daha da
sadələşdirilməlidir. Eyni zamanda, torpaqların idarə
edilməsində Peyk Nəzarət Sistemindən istifadə edilməsi
təmin edilməli, torpaqların elektron uçotunun
yekunlaşdığı rayonlar üzrə torpaq idarəçiliyi təhlil
olunmalı və yeni yanaşmalara dair təkliflər
hazırlanmalıdır.



éMDK s"dri Kürd"mird" v"t"ndaş q"bulu keçirib
Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə

uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
(ƏMDK) sədri Kərəm Həsənov aprelin 26-da sakinlərin
müraciətləri və təklifləri ilə yerindəcə tanış olmaq üçün
Kürdəmir rayonunda vətəndaş qəbulu keçirib. Qəbulda
Kürdəmir rayonu ilə yanaşı Ucar, Göyçay rayonlarından
olan sakinlərin də müraciətlərinə baxılıb.

Qeyd edək ki, qəbuldan əvvəl Komitə sədrinin
qəbuluna yazılmaq istəyən vətəndaşlar üçün bütün şərait
yaradılıb. Vətəndaşlar onlayn, telefon, elektron poçt
ünvanı vasitəsilə, həmçinin əyani olaraq ərazi ofislərinə
müraciət etməklə qəbula yazıla bilirlər.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətində
başlıca prinsip vətəndaşların müraciətlərini operativ həll
etməkdir. Bu məqsədlə komitə öz fəaliyyətində innovativ
addımlar və çoxsaylı yeniliklərdən istifadə edir. 

Budəfəki qəbulda komitənin fəaliyyət istiqamətləri
üzrə müraciətlərə baxılıb. Qəbula gələn vətəndaşlar
daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi, hərraclarda iştirak, dövlət əmlakının
icarəyə götürülməsi kimi müraciətlər ediblər. 

Həmçinin  torpaqların texniki parametr və
koordinatlarının müəyyən edilməsi, torpaqların
təyinatının dəyişdirilməsi, ünvan məsələləri və bu sahədə
bölgələrdə əhalini maraqlandıran digər məsələlərlə bağlı
suallar cavablandırılıb.

Qəbulda ƏMDK-nin struktur bölmələrin rəhbərləri
də iştirak edib. Burada vətəndaş müraciətləri həssaslıqla
dinlənilib, məsələlərin bir çoxu yerində həllini tapıb. Hər
bir vətəndaş müraciətinə diqqətlə yanaşan komitə sədri
Kərəm Həsənov müraciətlərin dəqiqliklə araşdırılması və

qaldırılan məsələlərin həlli barədə müvafiq strukturların
rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. 

Eyni zamanda, vətəndaşların müxtəlif təklifləri
qeydə alınıb. Bir qisim müraciətlər operativ araşdırılaraq
müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün nəzarətə götürülüb.
Komitənin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan məsələlərlə
bağlı müraciətlər isə müvafiq qurumlara göndərilməsi
üçün qeydiyyata alınıb.

Qəbulda vətəndaşlara bildirilib ki, artıq əmlaka dair
çıxarış (kupça) elektron şəkildə veriləcək. Belə ki, tətbiq
edilən yeni sistem vasitəsilə çıxarışın reyestr, qeydiyyat
nömrəsi vətəndaşın telefon nömrəsinə göndəriləcək.
Həmin sənədin bütün rekvizitləri vətəndaşın Elektron
hökumət portalındakı şəxsi kabinetində olacaq. Çıxarış
artıq kağız formatında deyil, elektron şəkildə əldə
ediləcək.

Vətəndaşa daha rahat və əlçatan olması üçün
Komitənin bütün xidmətləri vahid məkanda icra olunur.
Onlar Əmlak Xidmətləri Məkanına da müraciət etməklə
xidmətlərdən operativ olaraq yararlana bilərlər. Artıq
Məkanın Bakı ilə yanaşı, digər bölgələrdə də açılması
nəzərdə tutulur.

Bundan başqa vətəndaşlar onları maraqlandıran
sualları komitənin vahid çağrı mərkəzi, rəsmi infor-
masiya portalı (emdk.gov.az), onlayn məsləhət pəncərəsi
(privatization.az), sosial şəbəkələrdəki rəsmi  səhifələrinə
ünvanlaya bilər. Həmin müraciətlər dərhal
cavablandırılır, araşdırılması tələb olunan suallar isə mü-
vafiq olaraq aidiyyəti üzrə yönləndirilir.

Regional vətəndaş qəbulları qarşıdakı aylarda da
davam etdiriləcək. 
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Azərbaycanda hər 10 daşınmaz əmlakdan yalnız
biri sığortalanıb. Bunu İcbari Sığorta Bürosunun (İSB)
icraçı direktoru Rəşad Əhmədov bildirib. Onun sözlərinə
görə, Azərbaycanda 2011-ci ildə “İcbari Sığortalar haq -
qın da” Qanun qəbul edilib və qanuna əsasən, həm əm la -
kın icbari sığortası, həm də əmlakın istismarı ilə bağlı
mül ki məsuliyyətin icbari sığortası – məcburidir. 

Lakin insanlar risklərinə biganə yanaşırlar: «Təx mi -
ni hesablamalar göstərir ki, əmlakın icbari sığortası və
əm lakın istismarı ilə əlaqədar məsuliyyət sığortası üzrə
po tensial sığorta haqqı 250-300 mln manatdır. 2018-ci il -
də isə bu növlər üzrə cəmi 30 mln manata yaxın sığorta
haq qı toplanıb. Deməli sığortalı olmalı 10 nəfərdən yal -
nız 1-nin sığortası var». 

R.Əhmədov bildirib ki, sığorta vasitəçilərinin və şir -
kət lərin bu fürsəti dəyərləndirmələri həm şirkətlərə, həm
də cəmiyətə böyük fayda verə bilər». 

Sığorta ödənişlərinin həcmi göstərir ki, toplanmış
sı ğor ta haqlarının təqribən 10%-i ödənişlərə gedib: «Ka -
tas trofik riskləri nəzərə almasaq bu dünyada normal qar -
şı lanan statistik nəticədir. Yəni burada mənfəət (sığorta
şir kətləri üçün) də yetərincə yüksəkdir.

R.Əhmədov bildirib ki, avtomobillərin icbari sı ğor -
ta sın da problem nəzarət mexanizmlərinin av to mat laş dı rıl -
ma sı və gücləndirilməsi ilə aradan qaldırıldı. Bugün ar tıq
sığortasız avtomobillərin sayı cüzi miqdardadır: «Da şın -
maz əmlaka münasibətdə də elektronlaşmanın həyata ke -
çirilməsi ilə problem önəmli ölçüdə həll edilmiş olacaq». 

Qeyd edək ki, mənzillərin sığortalanması onun
Bakıda və ya regionlarda yerləşməsindən asılı olaraq illik

30-40-50 manata başa gəlir. Bu məbləğ müqabilində hadisə
baş verərsə, əmlak sahibləri müvafiq olaraq 15-20-25 min
manatadək ödəniş ala bilərlər: «Bakıda 25 min manat illik
təminat alınması üçün ödənilməli sığorta haq qı yalnız 50
manatdır. Gəncə, Sumqayıt və Nax çı van da 20 min manat
təminat üçün 40 manat sığorta haqqı ödənilməsi qanunla
nəzərdə tutulub. Digər yerlərdə isə 15 min manatlıq təminat
qarşılığında yalnız 30 manat ödənilməlidir. Bu qədər kiçik
məbləğlərin ödənilməsi ilə təbii fəlakətlər, yanğın və digər
risklərdən qorunmuş oluruq».  

Bu sahədə ciddi təbliğat da aparılmalı, həm icbari,
həm də könüllü sığortaların əhəmiyyəti və faydası izah
edilməlidir: «Müştərilərə izah edilməli, onları inan dır -
maq lazımdır ki, sığorta onları hansı risklərdən qoruya
bi lər. İçində 20-30 min manat dəyərində ərzaq malları
olan bir mağazanın sahibkarı illik 100-150 manat sığorta
haq qı ödəməklə özünü iqtisadi fəlakətdən qoruya bilər». 

İcbari sığortada təbii fəlakətlərlə yanaşı yanğın,
partlayış riski, 3-cü şəxsin qərəzli hərəkətləri, su basması və
digər risklər də nəzərdə tutulub. Müqayisə üçün deyək ki,
Türkiyədə icbari sığorta yalnız təbii fəlakətləri əhatə edir. 

R.Əhmədov bildirib ki, Türkiyədə 1999-cu ildə baş
vermiş Mərmərə zəlzələsində onminlərlə insan həlak olub,
iqtisadiyyat 15-20 mlrd. dollar zərərlə qarşılaşıb və yal -
nız bunan sonra Türkiyədə DASK (Doğal Afet Si gor ta
Kurumu) quruldu, nəzarət mexanizmləri gücləndirildi,
ic bari sığorta inkişaf etdi: «Azərbaycanda da nəzarət
mexanizmlərinin güclü şəkildə tətbiq edilməsi, o cüm lə -
dən icbari sığortadan yayınmağa görə, cərimə məb ləğ lə -
ri nə yenidən baxılmasına ehtiyac var».

Az"rbaycanda h"r 10 "mlakdan yalnız biri sığortalanıb
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Daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatı
dedikdə, onun ipotekası haqqında müqavilənin daşınmaz
əmlakın dövlət reyestrində qeydə alınmasıdır. İpoteka
hüququ ipoteka müqaviləsinin dövlət qeydiyyatına
alındığı andan əmələ gəlir. Daşınmaz əmlakın, o
cümlədən tikintisi başa çatdırılmamış obyektin ipotekası
haqqında müqavilənin dövlət qeydiyyatına alınması
zamanı ipotekanın predmeti, ipoteka ilə təmin edilmiş
borcun (öhdəliyin) icra müddəti, ipotekasaxlayan və
ipotekaqoyan barədə məlumat qeyd edilir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatına
alınması və bu qeydiyyatın ləğvi ilə bağlı xidmətlər
həyata keçirilir. Hüquqi və fiziki şəxslər bu istiqamətdə
xidmətlərdən Əmlak Xidmətləri Məkanında, Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin regional ofislərində
və elektron formada istifadə edə bilər. İpotekanın dövlət
qey diyyatına alınması və ləğvi xidmətlərinə mü ra ci ət lə -
rin qəbul edilməsi, işin icra tarixi barədə bildirişlərin ve -
ril məsi, işin icrasından imtina edildiyi hallarda bu barədə
xid mət istifadəçisinin məlumatlandırılması aiddir.

İpotekanın dövlət qeydiyyatına alınmasını elektron
xidmət vasitəsilə daha rahat formada həyata keçirmək
mümkündür. Bunun üçün istifadəçi Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin Elektron Xidmətlər Portalında 15-ci
bölməyə daxil ola bilər. Elektron formada və ya ünvanlar-

da xidmətdən istifadə etmək üçün tələb olunan sənədlərə
şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, daşınmaz əmlakın ipotekası
haqqında müqavilə, ərizə, xidmət haqqı və dövlət rü-
sumunun ödənilməsi barədə sənəd və digərləri aiddir.
İpotekanın dövlət qeydiyyatına alınması xidməti 3 iş
günü ərzində həyata keçirilir, 20 manat dövlət rüsumu və
20 manat xidmət haqqı tələb olunur. Xidmətin nəticəsi
olaraq ipotekanın dövlət qeydiyyatı haqqında Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestrindən çıxarış hüquq sahibinə
təqdim edilir və ya elektron imza ilə təsdiqlənməklə
"Elektron hökümət" portalında yerləşdirilərək hüquq
sahibinin elektron üsulla əldə etməsi imkanı təmin olunur.

İpotekanın dövlət qeydiyyatının ləğvi ipoteka
saxlayanın ərizəsi və ya məhkəmənin qərarı əsasında
qeydiyyat orqanı tərəfindən ləğv edilir. Bu xidmətdən
istifadə elektron formada da mümkündür. İstifadəçi
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Elektron
Xidmətlər Portalında 16-cı bölməyə daxil ola bilər.
Xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlərə
məhkəmə qərarı, ərizə, xidmət haqqı və dövlət rüsumu-
nun ödənilməsi barədə sənəd və digərləri aiddir.
İpotekanın dövlət qeydiyyatının ləğvi xidməti 3 iş günü
ərzində həyata keçirilir, 10 manat dövlət rüsumu və 20
manat xidmət haqqı tələb olunur. Nəticədə ərizəçiyə
daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatının
ləğvinə dair arayış təqdim edilir.

İpotekanın dövl"t qeydiyyatına alınması v" l"ğvi: 
xidm"t prosedurları elektron formada h"yata keçirilir
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«G"l"c"kd" bu xidm"tl"r
bütün ölk"ni "hat" ed"c"k»

Daşınmaz "mlak xidm"tl"ri, yeni yaradılmış émlak
Xidm"tl"ri M"kanı v" burada v"t"ndaşlar üçün yaradılan
imkanlarla bağlı «Daşınmaz émlak»ın suallarına émlak
M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) émlak Xidm"tl"ri
M"kanının r"hb"ri R"şad ébl"s"nov cavab verir.

- émlak Xidm"tl"ri M"kanının yaradılmasında
"sas m"qs"d n"dir? 

- Əmlak Xidmətləri Məkanının yaradılmasında əsas
məqsəd ƏMDK-nin bütün xidmətlərinin vahid məkanda
cəmlənərək operativlik və şəffaflıq prinsipləri əsasında
müasir standartlara uyğun şəkildə vətəndaşlara təqdim
edilməsidir. Burada şəffaflıq, vətəndaş məmnunluğu,
vətəndaş-məmur münasibətlərinin minimuma

endirilməsi,  xidmətlərin tam elektronlaşdırılması təmin
edilib. 

- M"kanla oxuyucuları virtual olaraq tanış
ed"r"rdiniz...

- Məkanın inzibati binasının inşasına 2018-ci ilin
may ayında başlanılıb, oktyabr ayında yekunlaşdırılıb.
Ümumi sahəsi 2825 kv.m təşkil edən 2 mərtəbəli inzibati
bina müasir tələblərə cavab verən formada inşa edilib.



Burada 44 xidmət pəncərəsi, hərraclarının keçirilməsi ilə
bağlı 100 nəfərlik hərrac zalı, 1909-2019-cu illərdə
daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı tarixi mülkiyyət
sənədlərini əks etdirən muzey guşəsi, uşaq oyun sahəsi,
kafe, kitabxana, könüllülər masası və ana-uşaq otağı
yaradılib. Vətəndaşların rahatlığı və xidmətlərin yüksək
keyfiyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə müasir mebel
və avadanlıqlarla təchiz olunub. Binada vətəndaşların ra-
hat hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə 2 eskalator və
lift quraşdırılib. Həmçinin, binada BMT-nin Əlillərin
Hüquqları Haqqında Konvensiyasına uyğun olaraq
əlillərin sərbəst hərəkəti üçün xüsusi zolaq salınıb.

Komitənin və digər dövlət qurumlarının infor-
masiya bazalarının qarşılıqlı inteqrasiyası, elektron
xidmətlərin təşkili prosesinin sürətləndirildirilməsi, bu
sahədə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
müvafiq tədbirlər görülüb. Həftənin bütün günləri (I-V
günlər 09:00-19:00, VI-VII günlər 10:00-17:00) nahar
fasiləsi olmadan Məkan tərəfindən vətəndaşlara xidmət
göstərilir. Bura dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, icarəsi
və idarə edilməsi üzrə hərracların təşkili, daşınmaz
əmlakın qeydiyyatı və digər əməliyyatlar, daşınmaz

əmlakın vahid dövlət kadastrı, dövlət torpaq kadastrı, ün-
van reyestri, əmlakın qiymətləndirilməsi üzrə
ümumilikdə 46 xidmət daxildir. Məkanda vətəndaş
axının idarə edilməsi üçün müasir elektron növbə sistemi
quraşdırılıb. 

Vətəndaşların bilavasitə müraciətlərinə operativ
baxılması üçün Məkanın kommutator nömrəsi (012 404
07 21) və elektron ünvanı (exm@emdk.gov.az)
istifadəyə verilib. 

Əmlak Xidmətləri Məkanı Bakı şəhəri, Xəlil Rza
Ulutürk küçəsi 20 ünvanında, “Ulduz” metrosundan 700
metr məsafədə yerləşir.

- Qeyd etdiniz ki, M"kanda émlak M"s"l"l"ri
Dövl"t Komit"sinin bütün f"aliyy"t sah"l"ri üzr"
xidm"tl"r göst"rilir. Bu xidm"tl"r bar"d"
m"lumat ver"rdiniz.

- Əmlak Xidmətləri Məkanında təqdim olunan
xidmətlərdən daşınmaz əmlak üzərində icarə, istifadə və
mülkiyyət hüquqlarının dövlət reyestrində qeydiyyata
alınması və ləğvi, daşınmaz əmlakın inventarlaşdırılması
və qiymətləndirilməsi, dövlət əmlakının idarə edilməsi,
icarəsi və özəlləşdirilməsi, hərracların təşkili,  daşınmaz
əmlakın kadastrı və ünvan reyesti, daşınmaz əmlaka dair
eskiz layihələrin hazırlanması, daşınmaz əmlakların
sığortalanması, eyni  zamanda notarial və sair xidmətləri
qeyd etmək olar. 

Vətəndaşların daha çox müraciət etdiyi
xidmətlərdən biri də hüquqi yardım xidmətləridir ki, bu
günədək 5000-dən çox müraciət qeydə alınıb. Məkanda
hüquqi yardım xidməti tərəfindən tam ödənişsiz
göstərilir. Hüquqi yardım xidmətləri vətəndaşlara sahib
olduqları daşınmaz əmlaklar üzərində icarə, istifadə və
ya mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınmasına
yardımçı olur. Bu xidmətin ödənişsiz olması
vətəndaşlarımızın daşınmaz əmlakın qeydiyyatı,
inventarlaşdırılması, qiymətləndirilməsi və sair
istiqamətləri üzrə öz hüquqları barədə maariflənməyə,
qanunvericiliyin tələbləri barədə məlumatlanmağa imkan
yaradır. 

Bundan əlavə olaraq Əmlak Xidmətləri Məkanında
dövlət əmlakı özəlləşdirilir və icarəyə verilir, hərraclar
təşkil edilir. Burada müasir standartlara cavab verən 100
nəfərlik hərrac zalı yaradılıb. Hərrac zalında özəlləşməyə
çıxarılan əmlaklarla bağlı bütün məlumatlar və
görüntülər təqdim edilir. Hərraclarda həm canlı olaraq,
həm də elektron formada iştirak etmək mümkündür.
Elektron imzası olan hər bir vətəndaş harda olmasından
asılı olmayaraq elektron hərracda iştirak edə bilər. Bu
günədək Əmlak Xidmətləri Məkanında 100-dən çox
dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üçün ümumilikdə 12
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hərrac təşkil edilib, burada iştirakçılar həm canlı, həm də
elektron formada iştirak ediblər. Rəqabətli hərracların
baş tutması sözügedən xidmətlərə vətəndaşların böyük
marağının sübutudur. 

- émlak Xidm"tl"ri M"kanı yalnız Bakı
ş"h"rind"ki "mlaklarla bağlı xidm"tl"r t"qdim
edir, yoxsa bütün ölk"ni "hat" edir? 

- Əmlak Xidmətləri Məkanındakı xidmətlər
növündən asılı olaraq Bakı və ya bütün ölkəni əhatə edə
bilir. Yəni, bir qisim xidmətlər yalnız Bakı şəhərində
olan daşınmaz əmlakları əhatə etsə də, bir sıra xidmətlər
bütün ölkəni əhatə edə bilir. Gələcəkdə Məkan tərəfindən
təqdim edilən bütün xidmətlərin ölkəni tam əhatə etməsi
nəzərdə tutulub.

Hazırda Komitə tərəfindən Gəncə və Xaçmaz
şəhərlərində də Əmlak Xidmətləri Məkanının inşa
edilərək vətəndaşların istifadəsinə verilməsi üçün
tədbirlər görülür. Gələcəkdə ölkəmizin digər
bölgələrində də Məkanın yaradılması nəzərədə tutulub. 

Hazırda vətəndaşlarımız Komitənin müvafiq qu -
rum larının regionlarda yerləşən ərazi idarələrinə mü ra -
ciət etməklə qeyd olunan xidmətlərdən yararlana bilərlər. 

- C"mi bir neç" aydır ki, f"aliyy"t" başlamısınız.
V"t"ndaşlara özünüzü tanıda bilmisinizmi?
Müraci"t ed"nl"rin statistikası sizi qane edir? 

- Əmlak Xidmətləri Məkanın fəaliyyəti ilə bağlı ic-
timai agahlığın, eyni zamanda daşınmaz əmlaka dair

xidmətlər barədə ictimai maarifləndirmənin təmin
edilməsi ilə əlaqədar olaraq Komitə tərəfindən mütəmadi
sosial və media tədbirləri həyata keçirilməkdədir. Buna
misal olaraq “Əmlak Xidmətləri Məkanı ictimaiyyət
nümayəndələri və medianın gözü ilə” adlı info-tur və
açıq qapı günü, “Daşınmaz əmlakın qeydiyyatında yeni
mərhələ: elektron çıxarışa keçid və onun xüsusiyyətləri”
mövzusunda İctimai Təqdimat və dialoq  kimi bir sıra
tədbirləri qeyd etmək olar. 

Əmlak Xidmətləri Məkanı fəaliyyətə başladığı ilk
gündən etibarən vətəndaş müraciətlərinin sayında yüksək
göstəriciyə nail olmuşdu. Belə ki, fəaliyyətə
başlamağımız bir neçə ay olmasına baxmayaraq bu
günədək müraciət edən vətəndaşlarımızın sayı 65 000-
dən, təqdim edilən xidmətlərin sayı isə 85 000-dən çox
olub. Hər bir vətəndaş müraciətinə və göstərilən xidmətə
əməkdaşlarımız tərəfindən xüsusi yanaşılır. 

- M"kanda f"aliyy"t göst"r"n Notariatda hansı
xidm"tl"rd"n yararalanmaq olar?      

- Daşınmaz əmlakla bağlı proseslərin həyata
keçirilməsində notarial xidmətlərin də xüsusi rolunun
olması və vətəndaşlarımıza bir ünvanda bu xidmətlərdən
də istifadə etmə imkanı yaratmaq məqsədi ilə Əmlak
Xidmətləri Məkanında Notariat yaradılib. Notariat
tərəfindən bütün notarial xidmətlər göstərilməkdədir.
Vətəndaşlar əsasən daşınmaz əmlakla bağlı alqı-satqı,
bağışlama və ya vərəsəlik proseslərinin həyata
keçirilməsi, bölgü sxemlərinin təsdiq edilməsi və sair bu
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kimi məsələlər ilə bağlı Notariata müraciətlər edirlər. Bu
günədək 2000-dən çox vətəndaşın notarial xidmətə
müraciəti qeydə alınıb.

- M"kanda t"qdim edil"n xidm"tl"r üzr" rüsum
v" xidm"t haqların öd"nm"si prosesi nec"
h"yata keçirilir? N" kimi imkanlar var?

- Əmlak Xidmətləri Məkanında ödənişlərin
vətəndaşlara uyğun və rahat ola biləcək formada həyata
keçirilməsi üçün bütün imkanlar yaradılıb. Vətəndaşlar
ödənişləri istər Məkandakı bank nümayəndəliyinə və ya
ödəniş terminallarına nağd şəkildə, istərsə də plastik kart-
lar və post terminal vasitəsi ilə həyata keçirə bilərlər. 

Eyni zamanda, elektron çıxarışlar hazır olduqda
vətəndaşlara sms və ya elektron ünvana göndərilən
məlumatlar əsasında da internet üzərindən ödənişləri
həyata keçirilməsi mümkündür. Yəni ödənişlərin həyata
keçirilməsi üçün vətəndaşın Məkana gəlməsinə ehtiyac
qalmır.  

- M"lum olduğu kimi artıq kağız çıxarış dövrün"
son qoyuldu v" qeyd etdiyiniz elektron
çıxarışların verilm"sin" başlanıldı. Bu bar"d"
ist"rdik ki, "traflı m"lumat ver"rdiniz. 

- Kağız çıxarışlarla bərabər elektron çıxarışların
verilməsinə keçən ilin avqust ayından etibarən başlanılsa
da, 29 mart 2019-cu il tarixində “Daşınmaz əmlakın
dövlət reyestri haqqında” Qanuna edilən dəyişikliklərdən
sonra çıxarışların yalnız elektron formada verilməsi

prosesinə başlanılıb. Yəni qeyd etdiyiniz kimi kağız
çıxarışlar dövrünə son qoyulub və qeydiyyat orqanı
tərəfindən yalnız elektron çıxarışlar verilir. Elektron
çıxarışlar qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxslərinin mü-
vafiq elektron imzası ilə təsdiqlənməklə “Elektron
hökumət” portalında yerləşdirilir və hüquq sahibinin
elektron üsulla real vaxt rejimində əldə etməsi imkanı
təmin olunur. Hüquq sahibinin istəyindən asılı olaraq
çıxarış elektron üsulla, eyni zamanda elektron poçt
ünvanı vasitəsilə hüquq sahibinə göndərilir. 

- B"s "vv"ll"r kağız formada verilmiş çıxarışlar
qüvv"sind" qalırmı? 

- Bəli, həmin çıxarışlar öz qüvvələrində qalır, elek-
tron çıxarışlarla bərabər tutulur. Amma kağız çıxarışlar
itirildikdə, məhv olduqda və ya yararsız hala düşdükdə
hüquq sahibinə dublikat çıxarışların əvəzində elektron
çıxarışlar təqdim ediləcək. Bununla da artıq gələcəkdə
çıxarışların itməsi, məhv olması və ya yararasız hala
düşməsi halları baş verməyəcək. Bu da vətəndaşları
əvvəllər dublikat çıxarış əldə etmək üçün sərf etdikləri
vaxt itkilərindən və ödənişlərdən azad edəcək. 

Elektron çıxarışa keçidlə bağlı Qanuna edilmiş
dəyişikliklərin əsas məqsədi ilk növbədə daşınmaz
əmlakın qeydiyyatı prosesində vətəndaş-məmur
ünsiyyətini minimuma endirmək, əmlakların qeydiyyatı
prosesini vətəndaşlarımız üçün daha da sadələşdirməklə
bu sahədə operativlik və opitmallığı artırmaq, eyni za-
manda, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müvafiq
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məlumatların elektron formada əldə edilməsi imkanın
yaradılmasıdır. 

- Elektron çıxarışlar hansı müdd"td" verilir? 

- Mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq
daşınmaz əmlakların dövlət reyestrində qeydiyyata
alınması ilə bağlı vətəndaşlar müraciətlərindən asılı
olaraq 1, 3, 7, 10 iş günü ərzində elektron çıxarışları ala
bilərlər. 

Elektron çıxarışa keçidlə bağlı tərəfimizdən ictimai
maarifləndirmə işi aparılır. Əmlak Xidmətləri Məkanına
müraciət edən vətəndaşlara elektron çıxarışın tətbiqi,
istifadə qaydaları və üstünlükləri barədə müvafiq
məlumatlar verilir. 

- Elektron çıxarışa keçid v"t"ndaşlarımıza hansı
imkanları yaradacaq? İnsanlar bu sah"d" olan
elektronlaşmanı m"nims"y" bilirmi?

- Qeyd etdiyim kimi elektron çıxarışa keçid insanlar
üçün bir sıra üstünlüklər yaradacaq. Məsələn, əvvəllər
kağız çıxarışlar itdıkdə, məhv olduqda və ya uzun
müddət keçdikdən sonra saxlanılma şəraitinə görə
yararsız hala düşdükdə vətəndaşlar dublikat çıxarışın
əldə olunması üçün təkrarən bizə müraciət etməli olurdu-
lar. Bununla bağlı xeyli sayda müraciətlər daxil olurdu.
Dublikat çıxarışların da əldə edilməsi üçün
qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən prosedur vardır
ki, vətəndaşlar bu poseduru yerinə yetirməli olurdular.

Yəni bu barədə qəzetdə elan verməli və müvafiq polis
idarəsindən arayış əldə etməli olur, sonra da dublikat
çıxarış əldə edilməsi üçün bizə təkrarən müraciət
edirdilər. Bu proseslər vətəndaşların əlavə vaxt itkilərinə
və bir sıra xərclərinə səbəb olurdu. Elektron çıxarışa
keçiddən sonra bu hallar aradan qalxıb.  Artıq elektron
çıxarış vətəndaşın "Elektron hökumət” portalındakı şəxsi
kabinetinə yerləşdirilir və vətəndaş elektron daşıyıcılar
vasitəsi ilə istənilən yerdən “Elektron hökümət” portalına
qoşulmaqla onu istədiyi sayda çap edə bilir. Bununla
vətəndaşlarımıza aid çıxarışlar daha etibarlı şəkildə
saxlanılır. Çıxarışların elektron olması bu istiqamətdə baş
verə biləcək istənilən saxtakarlıqların qarşısını bir dəfəlik
almış olur. 

Həmçinin, vətəndaşlar daşınmaz əmlakla bağlı no-
tarial və ya digər əməliyyatlar aparmaq üçün əvvəllər
kağız çıxarışları notariata və ya digər qurumlara təqdim
etməli olurdularsa, elektron çıxarışda artıq bunlara ehti -
yac qalmır. 

Göründüyü kimi, elektron çıxarışa keçid
prosedurların daha sadələşməsini, rahatlığını və çe-
vikliyini təmin edir. Vətəndaşlarımız tərəfindən bu
elektronlaşmanın mənimsənilməsində heç bir çətinlik
yaranmır. Həm Komitənin qaynar xəttinə, həm də
Məkana müraciət edən bütün vətəndaşlara elektron
çıxarışın əldə edilməsi proseduru izah olunur.
Prosedurların sadələşməsi və rahatlığı vətəndaşların
məmnunluğuna səbəb olur.
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SABİRABAD RAYONUNDA MAĞAZA 
3 MİN MANAT

Sabirabad rayonunun Qalaqayın kəndində mağaza -
Sabirabad rayonunun Qalaqayın kəndində ilkin satış
qiyməti 3 min manat olan mağaza satışa çıxarılır. Bunun
üçün ümumi qiymətin 10 faizə qədər məbləğində, yəni cəmi
300 manat beh tələb olunur. Obyektin ümumi faydalı sahəsi
178.5 kv.m-dir.

GORANBOY RAYONUNDA QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHéSİ 
3,5 MİN MANAT

Goranboyda 3500 manata qeyri yaşayış sahəsi - Go -
ran boy rayonun Dəliməmmədli şəhərində qeyri-yaşayış bi -
na sını isə 3500 manata əldə etmək mümkündür. Ümumi
fay dalı sahəsi 199.5 kv.m olan bu obyekt üçün cəmi 350
ma nat beh qoymaq tələb olunur.

SUMQAYITDA QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHéSİ 
2-2,25 MİN MANAT

Əhalinin daha gur məskunlaşdığı Sumqayıt şəhərində
ən əlverişli qiymətlərlə birdən-birə 2 qeyri-yaşayış sahəsi
hər raca çıxarılıb. Sumqayıt şəhəri, 17-ci mikrorayon əra zi -
sin də, bina 64-də 5 mərtəbəli binanın yarımzirzəmisinin bir
his sə si, 24,3 kv.m sahə 2250 manata təklif olunur. Hərracda
si fa rişçi olmaq üçün 250 manat beh tələb olunur.

Sumqayıt şəhərinin 9-cu mikrorayon ərazisindəki 5
mər təbəli binanın yarımzirzəmisinin 17,1 kv.m sahəsi isə
2000 manat təşkil edir.

NEFTÇALA RAYONUNDA MAĞAZA 6,7 MİN MANAT
Neftçala rayonunda mağaza - Neftçalada kiçik biz nes -

lə məşğul olmayaq istəyənlər üçün fürsət var. Rayonun Şəh -
ri yar küçəsindəki 22 saylı mağaza 6750 manata hərraca çı -
xa rı lır. Mağazanın ümumi faydalı sahəsi 266.7 kv.metrdir.

İMİŞLİ RAYONUNDA DÜKAN  5 MİN MANAT
İmişlidə 140 kv.metrlik dükan 5 min manata - İmişli

rayonu, Bəhrəmtəpə qəsəbəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq istəyənlər cəmi 5 min manata mağazaya
sahib ola bilərlər. Daşınmaz əmlakın sahəsi 140.8
kv.metrdir.

MASALLI RAYONUNDA YARDIMÇI TéSéRRÜFAT
7,5 MİN MANAT

Masallı rayonunda kiçik müəssisəyə sahib olmaq
istəyənlər Kənd Məhsulları İstehsalı və Emalı üzrə yardımçı
təsərrüfat sahəsinə diqqət yetirə bilərlər. Yardımçı təsərrüfat
sahəsi 7500 manatdır. Faydalı sahəsi 986 kv.m təşkil edir.

SABİRABAD RAYONUNDA OBYEKT 3,5 MİN MANAT
Sabirabadın mərkəzində 3500 manata obyekt - Cəmi

3500 manat ödəməklə Sabirabad şəhərinin mərkəzində
gözəllik salonu açmaq arzusunu reallaşdırmaq olar.
Rayonun İ.İsgəndərov küçəsi, 51-də 1 mərtəbəli binanın bir
hissəsi olan 44 kv.m-lik qeyri-yaşayış sahəsi məhz bu
qiymətə 3500 manata hərraca qoyulub.

GéNCéDé MAĞAZA 12,5 MİN MANAT
Gəncədə 12500 manata mağaza - Günü gündən

gözəlləşən və ikinci paytaxtımız sayılan Gəncə şəhərində də
münasib qiymətə daşınmaz əmlak sahibi olmaz
mümkündür. Bunun üçün verilən imkanları dəyərləndirmək
və 12500 manata sahib olmaq kifayətdir. 138 saylı mağaza
Gəncənin Y.Məmmədəliyev küçəsi, 65 ünvanda yerləşir.
Beh üçün isə 1250 manat tələb olunur.

ŞéKİDé İSTİRAHéT MéKANI 25 MİN MANAT
Turizm mövsümündə Şəkidə istirahət məkanı -Qiymət

“ən ucuz” kateqoriyasına aid olmasa da turizm
mövsümünün gəlişi, həmçinin əmlakın yerləşdiyi ərazi
üçün məbləğ olduqca kiçikdir. Şəki rayonu, Qoxmuq
kəndindəki Qoxmuq istirahət zonası bacarıq və səriştə
nəticəsində böyük pullar qazandıra bilər. Obyektin istifadə
üçün yararlı sahəsi 317 kv.metr, qiyməti 25 000 manatdır.
Beh kimi 2500 manat tələb olunur.

Qeyd edək ki, hərraclar respublikanın şəhər və
rayonlarında müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən
keçiriləcək və bu barədə məlumatı komitənin müvafiq
saytlarından əldə etmək mümkündür. Həmçinin hərraclarda
iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına hərracın
başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək tələb olunan
sənədlər təqdim olunmalıdır.

Az"rbaycanda ala bil"c"yiniz "n ucuz 
10 éMLAK, QİYMéTLéR

юзялляшдирмя

émak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) öz"ll"şdirm" h"rraclarının keçirildiyi émlak
Xidm"tl"ri M"kanında may ayının 29-da almaq mümkün olan "n ucuz 10 "mlakı t"qdim edirik.
H"rraca çıxarılacaq daşınmaz "mlaklar h"m paytaxt Bakıda, h"m d" respublikanın bölg"l"rind"
yerl"şir. İş adamları s"rf"li qiym"t" t"klif olunan "mlakdan düzgün istifad" etm"kl" öz biznesl"rini
qura v" ya genişl"ndir" bil"r. Bunun üçün sad"c" h"rrac elanlarını diqq"tl" izl"m"k lazımdır.
«Daşınmaz émlak» "n "lverişli qiym"tl"rl" h"rraca çıxarılan 10 "mlakın siyahısını t"qdim edir.
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хябярляр

Azərbaycanda daha bir böyük sənaye müəssisəsi
özəlləşdirilib. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
(ƏMDK) qeyri-neft və sənaye müəssisələrinin özəl ləş di -
ril məsi və özəlləşmədən sonra istehsalın genişlənməsi
üçün işləri davam etdirir. «Azərbaycanda ağır sənaye və
ma şınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi»nə
uy ğun olaraq Komitə «Sabunçu Elmi İstehsalat və Ma -
şın qayırma» ASC-nin səhmlərinin satışı üzrə investisiya
mü sabiqəsi elan edib. 

Müsabiqədə iddiaçılar qarşısında qoyulan əsas şərt -
lər - iş yerlərinin bərpası və yeni iş yerlərinin açılması, is-
tehsalda müasir texnologiyaların tətbiqi, buraxılan
məhsulun çeşidinin genişləndirilməsi, yerli xammaldan
istifadə olunması, işçilərin sosial təminatını əks etdirən,
investisiya qoyuluşlarına dair təkliflərin verilməsi idi.

İnvestisiya müsabiqəsi 15 fevral 2019-cu il tari xin -
də keçirilib. Müsabiqə komissiyası təkliflərə baxdıqdan
son ra açıq səsvermə yolu ilə «Ferrotex» MMC-ni «Sa -
bun çu Elmi İstehsalat və Maşınqayırma» ASC-nin səhm -
lə rinin satışı üzrə müsabiqənin qalibi elan edib. 

Müsabiqənin şərtlərinə görə, qalib şəxs dövlət
büdcəsinə 2,8 milyon manat köçürülməsini, habelə
İnvestisiya Proqramına əsasən müəssisəyə 10 milyon
manat investisiya qoyuluşunu öhdəsinə götürüb. 

Qalib şirkət müəssisənin dövlət büdcəsi və DSMF-
yə olan 2 milyon manata yaxın məbləğdə borclarının,
200 min manata yaxın məbləğdə əmək haqqı borcunu
ödəyəcək, eləcə də digər sosial-iqtisadi və ekoloji
öhdəlikləri yerinə yetirəcək. 

İnvestisiya Proqramına (Biznes Plana) əsasən mü əs -
si sə də yeni istehsal sexinin tikintisi, soyutma sisteminin
qu rulması, istehsalı idarəetmə mərkəzinin inşası, o cüm -
lə dən tökmə istehsalında istifadə olunan texnoloji ava -
dan lıq və tərtibatların alınması, mexaniki emal sexində 3
ədəd müxtəlif tonnajlı vakuum induksion sobalarının qu -
raş dırılması nəzərdə tutulur. 

Eyni zamanda müəssisəyə yeni avadanlıqların
alınması, köhnəlmiş avadanlıqların təmir olunması, bina
və tikililərin əsaslı təmiri, infrastruktur təminatının
yaxşılaşdırılması da planlaşdırılır.

Müəssisəyə bir il ərzində 10 milyon manatdan az
olmayaraq özəl investisiyaların yatırılması, görüləcək
işlər nəticəsində 160 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə
tutulur.

Rusiyada yaşayış binalarında hotel və hostellərin
yaradılması qadağan edilib. Vladimir Putinin təsdiqlədiyi
qanun layihəsi ilə Mənzil Məcəlləsinə dəyişiklik edilib.
Yeni qanun bu il oktyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək.
Dəyişikliklərə əsasən, mənzillərdə mehmanxana və
başqa müvəqqəti yaşayış yeri yaratmaq, eləcə də burada
mehmanxana xidməti göstərmək qadağan edilir. Bu
fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyənlər yaşayış sahəsini
qeyri-yaşayış sahəsinə çevirməli (bunu etmək olduqca
çətindir), eləcə də, obyekti bütün lazımi avadanlıqla
təmin etməlidirlər. Söhbət otaqların səs izolyasiyasından,
yanğından mühafizə vasitələrindən, mühafizə
siqnalizasiyasından, seyflərdən və otaqların sanitar

təmizlənməsi vasitələrindən gedir. 
Qanunun hələ müzakirəsi hostel bazarına çaxnaşma

salıb. Tələblərə cavab verməyən hostellərin
bağlanacağından narahat olan hostel sahiblərinin bir
hissəsi öz obyektlərini satışa çıxarmağa başlayıb. Belə ki,
mart ayının sonundan etibarən satışa çıxarılan hostellərin
sayı 19% artıb. Hostellərin orta satış qiyməti isə 13%
azalaraq 4 milyon rubl (61 min dollara) enib. Hostellərin
ən çox ucuzlaşması Sankt-Peterburqda baş verib. Bu
şəhərdə satışa çıxarılan hostellərin sayı 42% artıb,
qiyməti isə 11% azalaraq 2,6 milyon rubla (39,4 min dol-
lara) düşüb. Səbəbi odur ki, Sankt-Peterburqdakı
hostellərin 76%-i yaşayış binalarında yerləşir. 

Daha bir s"naye mü"ssis"si öz"ll"ş"r"k
BİZNES OBYEKTİNé ÇEVRİLİB

Rusiyada yaşayış binalarındakı hostell"r" 
QADAĞA QOYULUB



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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ÖZéLLéŞDİRMéDéN 
1,2 MİLYON NéFéR FAYDALANIB

Tədbirdə bildirilib ki, indiyədək dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi nəticəsində sahibkarlıq sektorunda 300
mindən artıq iş yeri yaradılıb, 250 mindən çox səhmdar
səhm sahibi olub, ümumilikdə 1,2 milyondan artıq
vətəndaş bu və ya digər formada özəlləşdirmədən
faydalanıb. Özəlləşdirmədə ABŞ, Böyük Britaniya,
Fransa, İsveçrə, Türkiyə, Almaniya, Rusiya, Çin,
Finlandiya və digər dövlətlərin investorları iştirak
ediblər.

Dövlət mülkiyyətində olan dövrlə müqayisədə,
özəlləşən müəssisələrdə istehsalın həcmi 1,5 milyard
manat artıb, çoxlu çeşiddə yeni, rəqabət qabiliyyətli və
ixrac yönümlü məhsulların istehsalı başlanıb. 

Bu gün bölgədə uğurla fəaliyyət göstərən bir sıra
müəssisələr -  “Şəki İpək”, “Şəki Tütün”, “Şəki SES”,
“Qax Meh man xa na”, “Qax Məi şət”, “Qax Avto ba za”,
“Za qatala Meh  man xana”, “Za qatala Tütün” ki mi ASC-
lər məhz özəl ləş dir mə nəticəsində fə aliy yətini yenidən
qurub, rəqabət qa bi liyyətli məhsul is tehsalına nail olub
və yeni iş yer lə ri açılıb. 

YENİ ÜSULLAR Vé YANAŞ MA LAR VAR
İşgüzar forumda sahibkarlara – potensial investor-

lara özəlləşdirmədə tətbiq olunan yeni yanaşmalar və
üsullar haqqında məlumat verilib, eləcə də regionda
özəlləşməyə çıxarılan əmlaklar təqdim edilib. 

İşgüzar forumda çıxış edən ƏMDK-nin şöbə
müdirinin müavini Yalçın Camalov bildirib ki, prezident
İlham Əliyevin «Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin
sürətləndirilməsi və idarə edilməsinin səmərəliliyinin
artırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında» fərmanına
əsasən özəlləşdirmə prosesində yeniliklər tətbiq edilib. 

Həmin fərmana əsasən, Nazirlər Kabineti orta
müddətli dövr ərzində dövlət mülkiyyətində saxlanılacaq

dövlət müəssisələrinin siyahısını təsdiq edib. Həmin
müəssisələrinin tabeliyindəki qeyri-profil, habelə həmin
siyahıya daxil olmayan dövlət müəssisə və obyektləri
özəlləşdirməyə açıq elan olunub. 

TORPAQLA BİRLİKDé 
SATIŞ Vé ELEKTRON HéRRAC

Hazırda özəlləşdirilən dövlət əmlakı müstəqil qiy -
mət ləndiricilər cəlb olunmaqla sırf bazar prinsipləri əsa -
sın da qiymətləndirilir və açıq hərraclar vasitəsi ilə satışa
çı xarılır. Bu zaman dövlət əmlaklarının altında yerləşən
tor paq sahələri də onunla birlikdə özəlləşdirilir. Bu, o,
məq sədlə edilir ki, sahibkarlarımız müvafiq əmlakları
Ko mitənin təşkil etdiyi hərrac və müsabiqələrdən əldə et -
sin lər. Yeni yanaşmalara uyğun olaraq, cari ilin 4 ayı ər -
zin də 57 hərrac keçirilib, səhmdar cəmiyyətlərin səhm
pa ketləri üzrə, kiçik dövlət müəssisələri, nəqliyyat va si tə -
lə ri və digər təsnifatlar üzrə 180-ə yaxın dövlət əmlakı
özəl ləşdirilib.

BÜTÜN MéLUMATLAR İCTİMAİYYéTé AÇIQDIR
Daha bir əhəmiyyətli məqam – özəlləşdirmə pros-

esinin şəffaflığı və özəlləşdirilən müəssisələr haqqında

Ş"kid" s"rf"li "mlak lazımdır? 
İŞGÜZAR FORUM

Ş"ki-Zaqatala bölg"sind" biznes üçün maraqlı olan dövl"t "mlakları v"
onların öz"ll"şdirilm"si üsulları émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin mayın
3-d" Ş"kid" t"şkil etdiyi işgüzar forumda açıqlanıb. 
«Ş"ki-Zaqatala iqtisadi rayonunda öz"ll"şdirm" sah"sin" investisiya imkan -
ları» mövzusunda keçiril"n işgüzar forumda Az"rbaycan Sahibkarlar Kon fe -
derasiyası v" "traf rayonlardan olan 100-d"k şirk"t v" iş adamı iştirak edib. 
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məlumatların ictimaiyyətə əvvəlcədən tam açıq lan ma sı -
dır. Yəni özəlləşdirmədə iştirak etmək istəyən şəxslər ko -
mi tə nin saytı, xüsusən bu məqsədlər üçün yaradılmış
özəl ləşdirmə portalı, habelə “Mülkiyyət” qəzeti və “Da -
şın maz əmlak” jurnalı vasitəsilə müvafiq müəssisə və
ob yektlər haqqında tam dolğun məlumat ala bilərlər. 

60-A YAXIN HéRRAC KEÇİRİLİB 
Yeni yanaşmalara uyğun olaraq, cari ilin 4 ayı

ərzində 60-a yaxın hərrac keçirilib, 180-ə yaxın iri, orta
və kiçik dövlət müəssisələri özəlləşdirilib. Elektron
hərracın investorlara olan faydası sərmayəçilərin sistemə
olan marağını artırıb. Belə ki, qısa müddətdir istifadəyə
verilməsinə baxmayaraq 30-a yaxın vətəndaş olduğu
məkanı dəyişmədən hərraca internet vasitəsilə onlayn
rejimdə qatılıb. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə
bağlı edilən sifarişlərin 280-ə yaxını isə elektron şəkildə
həyata keçirilib.

ŞéKİDé 48 MÜéSSİSé 
ÖZéLLéŞDİRMéYé HAZIRDIR 

Tədbirdə ƏMDK tərəfindən «Şəki-Zaqatala iqtisadi
rayonunda özəlləşdirmə sahəsinə investisiya imkanları»

mövzusunda təqdimat edilib. Burada özəlləşmə
prosesində tətbiq olunan yeni üsullar, hərrac və
müsabiqələrdə iştirak qaydaları, Şəki-Zaqatala iqtisadi
rayonunda  özəlləşdirməyə çıxarılmış müəssisələr
göstərilib. Eyni zamanda həmin müəssisələrin biznes
portfeli, iqtisadi göstəriciləri, bazardakı mövqeyi ilə bağlı
məlumatlar investorlara çatdırılıb. Bildirilib ki, hazırda
Şəki şəhəri və ətraf rayonlar üzrə 32-si xidmət, 7-si is-
tehsal, 6-sı təhsil, 2-si turizm, 1-i tikinti olmaqla 48
dövlət müəssisəsi özəlləşməyə açıq elan edilib.

Özəlləşdrməyə çıxarılan əmlakların 13-ü Şəkidə,
19-u Qaxda, 6-sı Zaqatalada, 10-u Balakəndə yerləşir. 

HANSI OBYEKTLéR ÖZéLLéŞMéYé ÇIXARILIB? 
Bura Balakəndəki «Qubek Otel», Şəkinin Qudula

kəndindəki «Şəki» İstirahət Zonası, Şəkinin
mərkəzindəki 6 saylı hamam, Şəkinin Şorsu kəndindəki,
Qaxın Qaşqaçay kəndindəki və Balakən şəhərindəki
«Əmlak kompleks»ləri, Zaqatalanın Mamrux kəndindəki
«Diyarşünaslıq Evi»,  Qaxın Lələli kəndindəki «Lələli
kənd klubu», Zaqatalanın Aşağı Tala kəndindəki «9 saylı
Səyyar Mexanikləşdirilmiş Dəstəsi» və başqaları aiddir. 

éN SéRFéLİ YATIRIM ÖZéLLéŞDİRMéDİR
Tədbirdə bildirilib ki, bu gün əhalinin və

sahibkarların maliyyə dövriyyəsindən çıxardığı və
faydasız qalan vəsaitlərini tədavülə qaytarmağın, bu yol-
la da büdcə gəlirlərinin artırılmasının bəlkə də, ən
səmərəli və real yolu – dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsidir.

Sonda özəlləşdirmə prosesi ilə bağlı sahibkarları
maraqlandıran çoxsaylı suallar komitə nümayəndələri
tərəfindən cavablandırılıb. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən belə
tədbirlər gələcəkdə digər iqtisadi rayonlarda da
keçiriləcək.
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«S"rf"li idi, aldım, bu
obyektd" biznez quracam» 
éMLAK HéRACINDAN REPORTAJ

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (ƏMDK) 7
may tarixində təşkil etdiyi hərrac da vətəndaş fəallığı ilə
müşayiət olundu. 

ƏMDK yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Əmlak Xidmətləri

Məkanında keçirilən hərracda 12 dövlət əmlakı üzrə
ümumilikdə 16 sifariş verilmişdi. Onlar arasında kiçik
dövlət müəssisəsi, qeyri-yaşayış sahələri və nəqliyyat
vasitələri vardı. Özəlləşdirilən dövlət əmlakları paytaxtla
yanaşı, Qazax, Gəncə və Sumqayıt kimi şəhər və rayon-

Az"rbaycanda iş adamları dövl"t "mlaklarının öz"ll"şdirildiyi
h"rraclardakı s"rf"li ş"rtl"ri qiym"tl"ndirm"y" başlayıblar. Artıq
h"rraclarda "mlakların getdikc" daha çox hiss"si r"qab"t
ş"raitind" öz"ll"şdirilir. İştirakçılar is" s"rf"li "mlakları "ld" etm"k
üçün h"rraclarda sonad"k mübariz" aparırlar. 
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larda yerləşirdi.
Qeyd edək ki, hərracda iştirak etmək üçün Əmlak

Xidmətləri Məkanına gəlməyə ehtiyac yoxdur və əmlak
almaq istəyənlər bunu hərraca internetlə qoşulmaqla da
edə bilərlər. 

Ənənəvi olaraq Hərrac Komissiyasının sədri Azər
Sadıqov hərracın şərtlərini xatırlatdı. Onun sözlərinə
görə, budəfəki hərracda Bakı şəhəri üzrə 3 qeyri-yaşayış
sahələrinin alınması üçün 5 sifariş, 6 nəqliyyat
vasitəsinin alınması üçün 8, ümumilikdə isə 12 dövlət
əmlakına 16 sifariş verilib. 

Qaydalara görə, hərracda əmlakların qısa
xarakteristikası və ilkin satış qiymətləri elan edilir.
Komissiyanın sədri qeyd etdi ki, ilkin qiymət 3  dəfə elan
olunduqdan sonra alıcılardan heç biri bilet nömrəsini
qaldırmazsa, hərrac baş tutmamış hesab olunacaq və
əmlak satıcıya qaytarılacaq. Hərrac rəqabətli keçdikdə
isə hər yeni təklif ilkin satış qiymətinin 1 faizindən az
olmamalıdır. 

Elə ilk satışda hərracda rəqabət başladı. Alıcıları bu
dəfə paytaxtın Nərimanov rayonu, Ağa Nemətulla
küçəsində yerləşən qeyri-yaşayış sahəsi maraqlandırdı. 5
mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi - sahəsi 48
kvadratmetr idi. Bu obyekti xidmət və ya ofis kimi
istifadə etmək mümkündür. 

İlkin hərrac qiyməti 35 min manat olan qeyri-
yaşayış sahəsini almaq üçün 3 sifarişçi mübarizə
aparırdı. Hərracda yaranan rəqabət əmlakın qiymətini
yarıbayarı artırdı – 35 min manatlıq əmlak yeni-yeni
təkliflərlə 48 min manata özəlləşdirdi.

Zirzəmini satın alan Qüdrət Məmmədov
«Daşınmaz Əmlak»a bildirdi ki, özü həmin ərazidə -
obyektin yaxınlığında yaşayır. Hərrac zamanı qiymətin
13 min manat artması Q.Məmmədovu narahat etməyib,
çünki hətta bu qiymət də həmin ərazi üçün çox sərfəlidir.
Alıcı bildirdi ki, bu obyektdə internet klub yaradaraq
kiçik sahibkarlıq etmək niyyətindədir. 

Daha sonra investorlar üçün çox sərfəli ola biləcək
digər 2 qeyri- yaşayış sahəsinin satışı üzrə hərrac keçiril-
di. Bunlardan biri Bakının Nizami rayonunda,
C.Naxçıvanski küçəsi 28 ünvanında yerləşən 5 mərtəbəli
binanın yarımzırzımisinin bir hissəsi idi. 36,7 kv.metr
sahəsi olan obyekt təklif olunan ilkin qiymətinə - 6500
manata özəlləşdirildi. 

Elə həmin küçədə yerləşən digər oxşar əmlak - 5
mərtəbəli binanın yarımzırzımisinin bir hissəsi də dərhal
satıldı. Sahəsi 5,8 kv.metr olan yarımzirzəmi cəmi 1000
manata özəlləşdirildi. 

Özəlləşdirilən digər kiçik dövlət müəssisəsi Qazax
rayonunun Canalı kəndində yerləşir. Dövlət əmlakının
ümumi faydalı sahəsi 86.1 kv.m-dir.

Daha sonra hərrac avtomobillərin özəlləşdirilməsi
ilə davam etdi. 

Nəqliyyat vasitələrinə maraq göstərən şəxslər
buraxılış tarixi 2006-2008 olan «Fiat DOBLO», «UAZ»,
«Qaz31105» markalardan olan avtomobillər üzrə seçim
etdilər. 

Avtomobillərin ilkin hərrac qiyməti 2 min manatla
3700 manat arasındadır. «Fiat DOBLO» və «UAZ»
avtomobilləri ilkin satış qiymətinə özəlləşdirilsə də,
«QAZ 31105» avtomobili uğrunda ciddi rəqabət aparıldı. 

Hərracda ən ucuz qiymətə - 2 min manata təklif olu-
nan avtomobilə 3 iştirakçı iddia edirdi. 3 min manatadək
təkliflər irəli sürüldüyü halda iştirakçılardan biri «5 min»
səsləndirərək satışı öz xeyrinə həll etdi. Alıcı Cəmaləddin
Həsənov bildirdi ki, uzun illərdir bu markanın
həvəskarıdir və cibinə uyğun olaraq sevdiyi maşına
sahiblənə bilib. Alıcı hərracın şəffaf keçirildiyini bildirdi,
alqi-satqı prosesindən məmnunluğunu isə demək artıqdır. 

Qeyd edək ki, hərracın sonunda alıçılarla yekun
protokol imzalandı. Bildirildi ki, alqı-satqı müqaviləsi
notarial qaydada 10 gün müddətində imzalanmalıdır.
Alıcı tərəfindən bundan imtina ediləcəyi təqdirdə hərrac
baş tutmamış sayılacaq və alınan beh geri
qaytarılmayacaq. 

Qeyd edək ki, bir həftə əvvəl - aprelin 30-da
keçirilən hərracda da daşınmaz əmlak və avtomobillər
özəlləşdirilmişdi. Hərracda özəlləşdirilən dövlət
əmlaklarından biri Qusar rayonu, Gədəzeyxur kəndində
yerləşən Qusar Tədarük Satış Bazası oldu. Ümumi
faydalı sahəsi 3,8 min kv.metr olan kiçik dövlət
müəssisəsi geniş torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşdirilib. Bu
da əmlakın iqtisadi potensialını artırır, investor üçün
gəlirli fəaliyyət imkanları yaradır. 

Həmin hərracda da avtomobillərin özəlləşdirilməsi
üçün böyük rəqabət yarandı. İstehsal ili 2006 olan
«QAZ» avtomobili üçün 5 sifarişçi hərracda mübarizə
apardı. Nəticədə, avtomobilin ilkin hərrac qiyməti 7 min
manat təyin olunsa da, qalib iştirakçı 9 min 400 manat
təklif edərək onu özəlləşdirdi. Rəqabətli hərrac «Kia
Pregio» markalı avtomobil üçün də xarakterikdir. 2000-
ci ildə istehsal olunan nəqliyyat vasitəsi üçün 3 sifariş
qəbul edilmişdi. Rəqabətli hərracda avtomobil 4,1 min
manata özəlləşdirildi. 

Özəlləşməyə çıxarılan dövlət əmlakları ilə tanış ol-
maq istəyən şəxslər komitənin rəsmi saytına
(emdk.gov.az) və ya Özəlləşdirmə portalına (privatiza-
tion.az) daxil ola bilər. Elektron resurslarda seçim
etdikdən sonra hərracda iştirak statusu qazanmaq üçün
sifariş linkinə daxil olmalıdır. Açıq və şəffaf hərraclarda
sifarişçilərlə yanaşı, digər şəxslərin də həm onlayn, həm
də məkana gəlməklə iştirakı təmin edilir.
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Təbiət, bərəkətli 
torpaq və biznes
MASALLININ éMLAK BAZARI

Az"rbaycanın "srar"ngiz t"bi"tind", iqlimind", qonaqp"rv"rliyind" Masallı
rayonunun m"xsusi payı var. Münbit hava ş"raiti bu rayonun k"nd
t"s"rrüfatı t"mayüllü olmasıyla yanaşı, "lverişli turizm m"kanına
çevrilm"sin" d" imkan verir. Rayon L"nk"ran ovalığı v" qism"n Talış
dağlarında c"ml"nib. Masallı rayonu L"nk"ran, Lerik, Yardımlı, C"lilabad,
Neftçala rayonları il" h"ms"rh"ddir. Ş"rqd" X"z"r d"nizi, Q"rbd" is" Talış
dağları, Burovar silsil"si il" h"ms"rh"ddir. Mineral v" geotermal m"nb"l"ri
var. én böyük çayı Vil"şdir. Meş"l"rin ümumi sah"si 16,9 hektardır.



QéDİM YAŞAYIŞ MéSKéNİ
Hələ 15-20 min il əvvəl qədim insanların məs kun -

laş dığı Masallı rayonu bu gün də aktiv əmlak bazarı ilə
ən yaxşı yaşayış məntəqələrindən biri olduğunu sübuta
yetirir. Qədim adət-ənənərlərimizin qorunub saxlandığı
bu rayonun bir sıra spesifik xüsusiyyətləri də var. Turizm
bölgəsinə çevrilməsinə baxmayaraq yerli sakinlər torpaq
alqı-satqısını daha çox öz aralarında, yəni kənd sakinləri
arasında həyata keçirməyə üstünlük verirlər. Masallı

sözünün coğrafi adının meydana gəlməsində də “məsəlli-
mə səl çəkilən yer, məsəl çəkənlər” mənasında sə ciy yə -
lən dirirlər.

Qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə malik, intellektu-
al səviyyəsi yüksək olan Masallıya maraq son zamanlar
artmağa başlayıb. Paytaxt Bakı ilə arasındakı məsafənin
elə də çox olmaması, yeni çəkilən avtomagistral rayona
gediş-gəlişi artırıb. Daha çox məskunlaşma Masallı
şəhərinin özündədir. 1 yanvar 2014-cü il tarixinə rayonun
əhalisi 211,9 min (1 km²-ə 294 nəfər düşür) nəfərdir.

EVLéRİN QİYMéTİ Vé İCARé
Rayonun mərkəzində 2 doqquz mərtəbəli, 5 beş

mər  təbəli, 10 dörd mərtəbəli yaşayış binası var. Sa kin lə -
rin əsas məşğulluq sahəsi bostançılıq, bağçılıq ol du ğun -
dan hündürmərtəbəli binalara ehtiyac azdır. Bina
 evlərindəki mənzillərin qiyməti arasında fərq də o qədər
bö yük deyil. Orta təmirli birotaqlı mənzili 10-15 min
ma nat arası almaq olar. 2 otaqlı mənzillərin qiyməti 15-
25 min, 3 otaqlı mənzillərin qiyməti 25-30 min manat, 4
otaq lı mənzillərin bazardakı qiyməti isə 30-35 min manat
arasında dəyişir. Avrotəmirli 4 otaqlı mənzilləri 40 min
manatdan yuxarı təklif edənlər də var.

Rayonun mərkəzi küçəsi olan Heydər Əliyev
prospekti boyunca yerləşən evlərin qiyməti digər
ərazilərə nisbətən daha bahadır. Bina evlərində kirayə
mənzillərə tələbat elə də çox deyil. Bununla yanaşı 1
otaqlı mənzilin aylıq kirayə haqqı 100 manatdır. Amma 4
otaqlı və özü də hər cür təchizatı və müasir standartlara
uyğun təmirli mənzilləri aylıq 500 manata təklif edənlər
də var. Günlük evlər burda da dəbdədir. Sutkalıq
qiymətlər 60 manatdan başlayır.

OBYEKTLéRİN İCARé QİYMéTLéRİ FéRQLİDİR
Rayonun mərkəzində qeyri-yaşayış obyektlərinin

icarəsi də ətraf yerlərə nisbətən yüksəkdir. Qiymətlər ob -
yek tin sahəsindən və vəziyyətindən asılı olaraq 200 ma -
natdan 2 min manatadək dəyişir. Məsələn, 30 kvadrat-
metrlik bir sahəni aylıq 200-250 manata icarəyə gö tür -
mək olar. Rayonda yeni açılan ASAN Xidmət də əm lak -
la rın qiymətinə təsir edib, xidmətin ətrafındakı əm lak la -
rın qiyməti və icarəsi digər yerlərlə müqayisədə bahadır.

Heydər Əliyev prospekti böyük bir ərazini əhatə
edir. Seybətin kəndindən Olimpiya Kompleksinə qədər,
həmçinin rayon bazarının ətrafı aktiv bazar coğrafiyası
sayıla bilər. Amma buna baxmayaraq «yanar əllə» daha
ucuz qiymətlə ev almaq mümkündür. Məsələn, H.Əliyev
parkından 100 m məsafədə yerləşən 250 kv.m sahədən
ibarət olan 5 otaqlı fərdi ev cəmi 25 min manata satışa
çıxarılıb. Ev orta təmirlidir, suyu, qazı, işığı daimidir,
çıxarışı var və 15 ildir ki, heç kim yaşamır.
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PAY TORPAĞINI 100 MANATA İCARéYé
GÖTÜRMéK OLAR

Masallı rayonunda 36 bələdiyyə fəaliyyət göstərir.
Kəndlərdə bələdiyyə torpaqları ilə yanaşı əhalinin pay
torpaqları da var. Zonalar üzrə təsərrüfat müxtəlifliyi bu -
rada yararlı torpaq sahələrinin çoxluğundan xəbər verir.
Masallıda çiyələk tarlasından tutmuş tərəvəzlərə, sitrus
meyvələrinə kimi becərmək imkanı var. Təzə Alvadi,
Çaxırlı, İsgəndərli yaşayış məntəqələrində çiyələk
tarlaları göz oxşayır. Burada tarlanın bir hektarını al-
maqla yanaşı icarə götürmək də mümkündür. Əlverişli
icarə müqaviləsi üçün bir il ərzində bir hektara cəmi 100
manat pul ödəmək lazım olacaq. Satış qiymətinə gəlincə
isə burda torpağın 1 sotunun qiyməti cəmi 50 manat
təşkil edir. Rayonun Qızılağac, Viləş, Hüseynhacılı,
Öncəqala, Səmidxamlı, Həsənli kəndlərində isə
taxilçılıq, meyvə-tərəvəz əkini daha populyardır.
Qiymətlər çiyələk tarlalarının qiymətinə bərabərdir.

Son zamanlar rayonda sitrus meyvələrinin ye tiş di -
ril məsinə böyük diqqət ayrılıb. Bu sahə digərlərindən da-
ha gəlirli hesab olunur. Kolatan kənd sakinlərinin bağ çı lı -
ğa maraqları hələlik bazara məhsul çıxarmaqla və satış -
dan əlverişli qazanc əldə etməklə məhdudlaşır. Yaxın za-
manlarda bu cür rentabelli bağlara bazarda tələbin təklifi
üstələyəcəyini proqnozlaşdıranlar da az deyil.

Rayonun mərkəzində torpaqların qiyməti daha
yüksəkdir. Burada 1 sot topağı 2 min manata almaq
mümkündür. Orta qiymət isə 1500 manat təşkil edir. Bu
qiymət yalnız üstündə tikili olmayan pay torpaq
sahələrinə aiddir. İçində fərdi evi olan normal sahəni 30
min manatdan başlayaraq 100 min manatadək təklif
edirlər. Uzaq kəndlərdə, əsasən də aran zonalarında fərdi
yaşayış evinin tikilməsi üçün pay torpaqlarının sotu 400-
500 manata satılır. İstirahət zonalarında, əsasən də
Masallı-Yardımlı yolunun üstündə, şəlaləyə yaxın
ərazilərdə qiymətlər tam fərqlidir. 2 mindən tutmuş 5
min manatadək təkliflərlə rastlaşmaq olar.

OBYEKTİN PULUNU HİSSé-HİSSé ÖDéMéK OLAR
Magisrtal yol kənarında yerləşən 8 mağazadan

ibarət tam təmirli kommersiya obyekti 231 min manata
satışa çıxarılıb. Daşınmaz əmlak rayonun Həzi Aslanov
küçəsində yerləşir. Müştərilərə pulu hissə hissə ödəmək
imkanı da verilir. Obyektin dükanlarının icarəsinin ümu-
mi dəyəri isə 1000 manat təşkil edir. Masallının Xəzər
dənizi sahillərində sovet dövründən qalma fermalar
mövcuddur. Bəzi quşçuluq fermalarının konstruksiyası
yenilənsə də, onlara tələbat elə də çox deyil. Əvəzində
Masallıda iaşə obyektlərinə maraq böyükdür. Dəniz
sahilində yerləşməsə də, adı “Xəzər” olan istirahət

mərkəzinin turizm movsümündə satışa çıxarılması bu
sahə ilə məşğul olan sahibkarların diqqətini mütləq cəlb
edəcək. 30 sot sahəsi, 2 min kv.m ümumi tikilisi olan
məkan 500 min manata satılır. Obyekt İskəndərli
kəndində Həzi Aslanov küçəsində yerləşir.

ŞéFALI «İSTİSU» éTRAFINDA éSL éMLAK BAZARI
Masallı qədim qalaları, Yanardağı, İstisuyu, nadir

ağac larla zəngin meşələri, büllur bulaqları ilə bura gə lən -
lə ri valeh edir. Respublikanın ən böyük və ən zəngin qo -
ruq larından olan Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu əsasən
Qı zılağac körfəzi və “Pirman” adlanan sa hə lər də yerləşir.
Qoruqda adları “Qırmızı ki tab”a düşən quşlar və vəhşi
heyvanlar var. Termal suları isə xüsusilə məşhurdur.
Masallının “İstisu” müalicəvi istirahət məkanına üz
tutanların sayı ilbəil artır. Bu isə həmin ərazidə evlərin
kirayə verilməsinə əlverişli şərait yaradır. Ərazidə yay
aylarında tələbin təklifi üstələməsi qiymətlərin artımına
ciddi təsir edir. Payız mövsümündə 2 mərtəbəli 4 otaqlı
100 kv.m sahəsi olan əla təmirli villanı cəmi 80 manata
kirayələmək mümkün idisə, yaz-yay mövsümündə bu
rəqəm ikiqat artaraq 150 manatdan aşağı deyil.

İstirahət mərkəzlərindəki kotejlərdə isə adambaşına
bir gecəni 25 manata qalmaq olar. Burda taxta kons truk -
si ya lı kotejlər üstünlük təşkil edir. Daha gözəl şərait tək -
lif edən məkanlarda bir gecə bir nəfər üçün 65 manatdır.
Qiy mətindən asılı olmayaraq turizm mövsümündə bura
gə lənlər üçün başlıca məsləhət – gecələmək üçün yeri
əv vəlcədən sifariş etməkdir. İstirahət mərkəzlərinin sa tı -
şı na Masallıda az təsadüf edilir. Bu, həmən topraqların
Me şə Fonduna aid olmasından irəli gəlir. Ona görə də fə -
aliy yətdə olan istirahət məkanlarının demək olar ki, ha -
mısı icarəyə götürülüb.
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хябярляр

Kanadanın Alberta vila yə tin -
də əmlak böhranıdır, satışa çı xa rı -
lan evlərə aylarla tələbat olmur.
Nə ti cədə əmlak sahibləri evlərini
sat maq üçün qeyri-adi üsullara əl
atırlar. 

«Global News» yazır ki, bun -
lardan biri esse müsabiqəsidir. Kal -
qari şəhərinin cənubundakı Mil -
larvill kəndində fərdi evin sa hi bi
Alla Vaqner ötən ilin sonunda evi ni
satmaq üçün «Məktub yaz və ev
qa zan» kampaniyasına baş la yıb.
Şərtə gö rə, müsabiqədə iş ti rak
etmək istə yən lər 25 dollar ödə məli
və bu əm la kın onların hə ya tını necə
də yi şə cə yi barədə esse yaz -
malıdırlar. Vaq ner iyulun 5-dək 500
esse toplamaq fik rin dədir. İn şaları
müstəqil mün sif lər qiy mət ləndirib

qalibi mü əy yən edə cək lər.
Hesablamaya görə, evin öz pu lu nu
çıxarması üçün mü sa  bi  qə də 65 min
nəfər iştirak et məlidir. Bu qədər
təklif toplanmasa iş ti rak çı la rın pulu
qaytarılacaq. Kardston şəhərinin
sakinləri Mar şi və İvana Neqriçlər
isə bu üsul la otellərini satmaq
istəyirlər. Ma yın 1-də başlayan
müsabiqə ok tyabrda bitəcək.
Amma onların mü sabiqəsində
iştirak haqqı 100 dol lardır. 

Alberta vilayətinin Daşınmaz
Əm lak Assosiasiyasının nü ma -
yən dəsi Enn-Mari Lurye deyir ki,
əra zidə əmlaka tələbat aşağıdır.
Ar tıq bir neçə ildir ki, davam edən
bu prosesin səbəbi neftin ucuz lu -
ğu, işsizliyin yüksək olması və
yer li iqtisadiyyatın zəifləməsidir. 

Müstəqil tədqiqat institutu
olan «F+B Forschung und Be ra tung
für Wohnen, Immobilien und Um -
welt GmbH» 2019-un birinci rü -
bündə Almaniyanın mənzil ba za rı -
nın vəziyyəti haqqında hesa ba tı nı
açıqlayıb. Hesabatdan mə lum olub
ki yeni müqavilələrdə ki rayə haqları
ötən ilin sonucu rü bü ilə müqa yi sə -
də 0,3% azdır. Am ma ekspertlər bu
ten  den si ya nın davam edəcəyində
əmin de yil lər. Hesabat göstərib ki,
bi rinci rüb də kirayə haqları Al ma ni -
ya nın 7 böyük şəhərinin hamısında

azalıb. Ən böyük azalma Frank furt -
da olub -2,4%. Nəticədə indi bu
şəhərdə kirayə haqqı 1 kvad rat met rə
görə aylıq 12 avroya düşüb. 

Berlində qiymətlər 1,7% aza -
la raq kvadratmetr üçün 9 avroya,
Mün hendə isə 1,3% azalaraq 17 av -
roya düşüb. Halbuki ötən il Ber -
lində qiymətlər 10 avrodan aşa ğı
deyildi. Ümumilikdə isə son 5 ildə
Al maniyada yeni bağlanan mü qa vi -
lələr üzrə kirayə haqları 11,2%, son
10 ildə isə 20% artıb. 

Yunanıstanda "mlaka
xarici s"rmay"l"r
160% artıb

2019-cu ilin yanvarında Yuna nıs -
tan da daşınmaz əmlaka yönəlilən xarici
sər mayələr ötən ilin yanvarı ilə mü qa yi -
sə də 156% artıb. «Greek Reporter» yazır
ki, Elladanın əmlak bazarına marağın
belə yükmək olmasının səbəbi, xarici
investorların icarə bazarına yönəlməsidir
– əmlaklar ölkəyə axan xarici turistlərə
icarəyə verilir. 

İcarə ilə yanaşı, investorlar Yu na -
nıs tanda əmlakın bahalaşmasından da
qa zanc götürməyə ümid edirlər. Onların
fik rincə, hazırda iqtisadiyyatı sabitləşən
və möhkəmlənməkdə olan ölkədə əm la -
kın qiyməti bundan sonra daha da arta-
caq. Qiymət artımında «qızıl viza» qay -
da sı da rol oynayıb. Qaydalara görə öl -
kə yə 250 min avro yatırım edən inves -
tor lar yaşayış icazəsi alırlar. İndiyədək
4150 xa rici investor, xüsusilə də çinlilər
bu im kandan istifadə ediblər. Xatırladaq
ki, 2018-də xaricilər Yunanıstanın əmlak
sek toruna 1,3 milyard dollar yatırıblar. 

Yeni şahzad"nin 
anadan olması evl"ri
35% bahalaşdırıb

Britaniya şahzadəsi Harri və Meqan
Mark lın yeni doğulan oğlu Vindzor şə -
hər ci yində daşınmaz əmlakın kəskin ba -
ha laşmasına səbəb olub. Kiçik şah za də -
nin dünyaya gəlməsindən sonra Berkşir
qraf lığında əmlak axtaranların sayı 35%
ar tıb. «Rightmove» xəbər verir ki, Sas -
seks hersoqu və hersoginyası olan Harri
və Meqan Markl burada yaşamaq niy -
yə tin dədirlər və müraciətlərdən məlum
ol ur ki, onlarla qonşu olmaq istəyənlər
az deyil. 

Hazırda Vindzorda evlərin orta qiy -
mə ti 657 min avrodur. 2019-cu ildə qiy -
mət lərdə 1,4% enmə olub, amma şah -
zadənin doğulması vəziyyəti dəyişə bi -
lər. Hazırda şahzadənin evinin ya xın lı -
ğın da bir neçə mülk satışa çıxarılıb. 

Kanadada evi inşa
müsabiq"sind" udmaq olar

Almaniyada 14 ild" ilk d"f" 
kiray" haqları azalıb
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торпаг тясяррцфаты

ékin sah"l"rin" gör"
«VARLI» Vé «KASIB» ÖLKéLéR 

Dünyada ərzaq təhlükəsizliyi və əhalinin qida ilə
təminatına diqqət artdıqca əkin üçün yararlı torpaq
sahələrinin də əhəmiyyəti yüksəlməkdədir. Yüz illər
əvvəl geniş torpaq sahələri uğrunda aparılan müharibələr
indi tarixə çevrilsələr də reallıq göstərir ki, etibarlı və
dayanıqlı ərzaq təminatı ölkələr üçün həyatı əhəmiyyət
daşımağa başlayıb. 

Bu xüsusilə digər ölkələrlə konflikti və ərazi
mübahisəsi olan ölkələr üçün daha çox aktualdır. Ona
görə də hazırda əkin sahəsinin, o cümlədən adambaşına
düşən əkin sahəsinin göstərici yüksək olması ölkələr
üçün vacib göstəricidir. 

“YAŞIL” QİTéNİN YAŞIL SéRVéTİ
Son məlumatlara görə, adambaşına düşən əkin

sahəsinin göstəricisinə görə, dünyada lider ölkə
Avstraliyadır. Yaşıl qitədə adambaşına 2,14 hektar əkin
sahəsi var. Müqayisə üçün bildirək ki, bu, Ukraynanın
göstəricisindən 3 dəfə, Azərbaycandan 10 dəfə, Böyük
Britaniyadan 20 dəfə, Cənubi Koreyadan isə 70 dəfə
böyükdür. 

Adambaşına düşən əkin sahələrinin həcminə görə,
sonrakı yerləri Qazaxıstan (1,45 hektar) və Kanada (1,25
hektar) tutur. 

Argentinada bu göstərici 0,93 hektar, Nigeriyada
adambaşına düşən əkinə yararlı torpaq 0,90 hektar təşkil
edir. 

RUSİYA Vé UKRAYNANIN TAXIL ZéMİLéRİ
Böyük əraziyə malik olan Rusiyada adambaşına

0,85 hektar əkin sahəsi düşür. Keçmiş sovet
respublikaları arasında bu göstəriciyə görə, sonrakı
yerləri Litva (0,72 ha) və Ukrayna (0,71 ha) tutur. Litva

ümumiyyətlə bu göstəriciyə görə Avropada birincidir. 
Keçmiş sovet respublikaları arasında ən az əkin

sahəsi Gürcüstan (adaambaşına 0,09 hektar) və
Tacikistandadır (0,11 hektar). 

Avropada isə ən az əkin sahəsi olan ölkələr Andorra
(adambaşına 0,03 hektar) və İsveçrədir (0,05 hektar). Bu
rəqəmlərlə tanışlıqdan sonra Avropanın bəzi ölkələrində
xaricilərin torpaq sahəsi almasına qadağanın  səbəbi
aydın olur. 

Böyük səhralarla örtülməsinə baxmayaraq Afrika
qitəsində də kifayət qədər əkin sahəsi olan ölkələr var.
Bunlara Nigeriya (adambaşına 0,9 hektar), Mali (0,48
hektar), Mərkəzi Afrika Respublikası və Çad (hər biri
0,41 hektar) misal ola bilər. 

ABŞ-IN BÖYÜK AQRAR POTENSİALI VAR
İqtisadiyyatı böyük dövlətlər arasında əkin sahəsi

göstəricisi üzrə Kanadadan sonrakı yeri ABŞ (0,51 hek-
tar) tutur. 300 milyon nəfərə yaxın əhalisi olan Birləşmiş
Ştatların əkin sahəsi üzrə göstəricisi onun nəhəng kənd
təsərrüfatı potensialından xəbər verir. Digər dünya
nəhəngi Çində isə bu göstərici qat-qat aşağıdır –
adambaşına 0,08 hektar. 

AZéRBAYCANDA ADAMBAŞINA DÜŞéN éKİN
SAHéLéRİNİN ORTA GÖSTéRICISI 0,21 HEKTAR
TéŞKİL EDİR 

Qonşu Türkiyə və İranda bu göstəricilər müvafiq
olaraq 0,28 ha və 0,23 ha təşkil edir. İqtisadi və texnoloji
cəhətdən böyük inkişafa malik olan Yaponiya və Cənubi
Koreya dünyada ən az əkin sahəsinə malik olan ölkələr
arasındadır – adambaşına cəmi 0,03 hektar. 

Avropanın bir hissəsini və Aralıq dənizi ölkələrini
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kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin edən İsraildə isə
adambaşına düşən əkin torpaq sahəsi cəmi 0,04 hek-
tardir. 

NEFTDéN ZéNGİN, TORPAQDAN KASIB
Fars körfəzinin neft-qazla zəngin olan ölkələrində

isə əkinə yararlı torpaqlar minimum həddədir. Bruney,

Oman, Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində
adambaşına düşən əkin sahəsinin ölçüsü cəmi 0,01 hek-
tar, yəni 100 kvadratmetr təşkil edir. Sanki təbiət bu
ökələrin az torpağa malik olmalarını böyük neft-qaz
sərvətləri ilə kompensasiya edib. 

Bir neçə ölkənin isə ümumiyyətlə əkin sahəsi yox-
dur. Bunlar Küveyt, Cibuti və Bəhreyndir. 

DÜNYA ÖLKéLéRİNDé ADAMBAŞINA DÜŞéN éKİN SAHéSİ GÖSTéRİCİSİ (1 HEKTAR)

Ölkənin adı
Adambaşına düşən 

əkin sahəsi

İspaniya 0,27

Qırğızıstan 0,23

İran 0,23

Azərbaycan 0,21

Suriya 0,21

Avstriya 0,16

Norveç 0,16

Ermənistan 0,15

Almaniya 0,15

Özbəkistan 0,15

Hindistan 0,13

Pakistan 0,12

Səudiyyə Ərəbistanı 0,11

İtaliya 0,11

Tacikistan 0,11

Böyük Britaniya 0,10

İndoneziya 0,10

Gürcüstan 0,09

Şimali Koreya 0,09

Çin 0,08

Niderland 0,06

İsveçrə 0,05

İsrail 0,04

Misir 0,04

Andorra 0,03

İordaniya 0,03

Yaponiya 0,03

Cənubi Koreya 0,03

Bruney 0,01

Oman 0,01

Qətər 0,01

BƏƏ 0,01

Cibuti 0,00

Bəhreyn 0,00

Küveyt 0,00

Ölkənin adı
Adambaşına düşən

əkin sahəsi

Avstraliya 2,14

Qazaxıstan 1,45

Kanada 1,25

Argentina 0,93

Nigeriya 0,90

Rusiya Federasiyası 0,85

Litva 0,72

Ukrayna 0,71

Paraqvay 0,59

Belarus 0,58

Latviya 0,56

Uruqvay 0,53

Moldova 0,51

ABŞ 0,51

Mali 0,48

Estoniya 0,47

Danimarka 0,45

Serbiya 0,45

Bolqarıstan 0,44

Macarıstan 0,44

Finlandiya 0,42

Rumıniya 0,42

Mərkəzi Afrika Respublikası 0,41

Çad 0,41

İslandiya 0,39

Toqo 0,39

Boliviya 0,37

Braziliya 0,37

Türkmənistan 0,37

Fransa 0,28

İsveç 0,28

Türkiyə 0,28

Əfqanıstan 0,27
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ганунвериъилик

Çoxm"nzilli binaların yeni qayda il" 
İDARé EDİLMéSİNé BAŞLANILIR

Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl prezident İlham
Əliyevin fərmanı ilə çoxmənzilli binaların istismara
verilməsi prosesi sadələşdirilib. Bu proses təqribən 400
binaya aid olacaq, eyni zamanda digər binaların istismara
verilməsi prosesi də sürətlənəcək. 

Nəticədə həmin binalar artıq indiyədək olduğu kimi,
MTK-lar tərəfindən deyil, öz sakinləri və ya idarəedici
təşkilat tərəfindən idarə olunmağa başlayacaq.

Binaların sakinlər tərəfindən idarə olunması hələ
2009-cu ildən qüvvəyə minmiş Mənzil Məcəlləsində
nəzərdə tutulub. 

BİNALAR HANSI ÜSULLA İDARé OLUNA BİLéR?  
Mənzil Məcəlləsinə görə, çoxmənzilli bina 3 üsulla

idarə oluna bilər. Məcəllənin 141.2-ci maddəsinə əsasən
binanın sahə mülkiyyətçiləri binanın aşağıdakı idarə
edilməsi üsullarından birini seçməyə borcludur:

- binanın sahə mülkiyyətçiləri tərəfindən bilavasitə
idarə edilmə;

- mənzil mülkiyyətçiləri müştərək cəmiyyəti və ya
ixtisaslaşmış istehlak kooperativi tərəfindən idarə edilmə;

- idarəedici təşkilat tərəfindən idarə edilmə.
Çoxmənzilli binanın idarə edilməsi üsulu binanın

sahə mülkiyyətçilərinin ümumi yığıncağında seçilir və
istənilən vaxt onun qərarı əsasında seçilə və ya
dəyişdirilə bilər. İdarəetmə üsulunun seçilməsi barədə
ümumi yığıncağın qərarı binanın bütün sahə
mülkiyyətçiləri üçün məcburidir.

Az"rbaycanda, xüsusil" paytaxt Bakıdakı çoxm"nzilli binaların
(«novostroyka»ların) sakinl"rini, m"nzil sahibl"rini v" mülkiyy"tçil"rini
mühüm yenilik gözl"yir. Yaxın vaxtlardan etibar"n bel" binalar yeni qay-
dalarla idar" olunacaq. Söhb"t binaların öz sakinl"ri v" ya idar"edici
t"şkilat t"r"find"n idar" olunmasından gedir. 
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MéSéLéYé BéLéDİYYé QARIŞACAQ 
Amma binaların idarə olunması təkcə sakinlərdən

asılı deyil. Mənzil Məcəlləsinə əsasən, çoxmənzilli
binanın sahə mülkiyyətçiləri altı ay ərzində binanın idarə
edilməsi üsulunu seçməsələr bu işi ərazinin bələdiyyəsi
öz üzərinə götürəcək. Belə ki, bələdiyyə bu məsələnin
həlli üçün binanın sahə mülkiyyətçilərinin yığıncağını
çağırmalı və onlara Məcəllənin 141.5-ci maddəsini
xatırlatmalıdır. 

Həmin maddədə isə deyilir ki, binanın sakinləri bir
il müddətində binanın idarə edilməsi üsulunu seçməsələr,
bu prosesi bələdiyyə həyata keçirəcək. Belə ki, binanın
yerləşdiyi ərazinin bələdiyyəsi binanı idarə edəcək
təşkilatın seçilməsi üzrə açıq müsabiqə keçirməli və
idarəçini seçməlidir. 

Bələdiyyə açıq müsabiqənin keçirildiyi gündən on
gün müddətində binanın bütün sakinlərini və
mülkiyyətçilərini müsabiqənin nəticələri (yəni burada
kimin qalib gəlməsi) və həmin binanın idarə edilməsi
müqaviləsinin şərtləri barədə məlumatlandırır.
Çoxmənzilli binanın sahə mülkiyyətçiləri müsabiqənin
qalibi ilə müqavilə bağlamağa borcludurlar.

Binanın idarə edilməsi ilə bağlı müqaviləni açıq
müsabiqə keçirmədən də bağlamaq mümkündür. Bir
şərtlə ki, həmin müsabiqə qanunvericiliyə uyğun olaraq
baş tutmamış hesab edilsin.

MÜQAVİLé ŞéRTLéRİ 
HAMI ÜÇÜN EYNİ OLMALIDIR

Məcəlləyə əsasən, çoxmənzilli binanın idarə
edilməsi müqaviləsində binanın bütün mülkiyyətçiləri
(kirayəçiləri, istifadəçiləri) üçün eyni şərtlər müəyyən
edilməlidir. Mülkiyyətçilərin ödədiyi haqqın miqdarı
yalnız yaşayış sahəsinin ölçüsünə mütənasib olan ümumi
əmlakın saxlanmasına çəkilən xərclərdəki iştirakdan və
faktiki istifadə edilmiş kommunal xidmətlərin
miqdarından asılı olaraq fərqlənə bilər.

Çoxmənzilli binanın idarə edilməsi müqaviləsi bir
ildən az və beş ildən çox olmayan müddətə bağlanılır.
Müqavilənin müddəti başa çatanda, tərəflərdən heç biri
etiraz etməsə, müqavilə həmni şərtlərlə və eyni müddətə
uzadılmış sayılır. 

Sakinlər bu müqaviləyə bir ildən sonra birtərəfli
qaydada da xitam verə bilərlər. Bir şərtlə ki, həmin
müqavilənin müddəti başa çatanadək binadakı
mülkiyyətçilərin ümumi yığıncağı binanın idarəetmə
üsulunun seçilməsi və ya dəyişdirilməsi barədə qərar
qəbul etsin. 

İdarəçi şirkət öz öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi
halda isə sakinlər ümumi yığıncaq çağırmaqla bu

mqavilənin icrasından imtina edə bilərlər. 
Nəhayət, idarəçi şirkət hər il bitdikdən sonra bir rüb

ərzində əvvəlki ildə görülən işlərlə bağlı mülkiyyətçilərə
hesabat verməlidirlər.

İDARéETMéYé MANE OLAN TéRéFLéRé QARŞI
TéDBİR GÖRÜLéCéK

Məcəlləyə bir qədər əvvəl edilən dəyişikliyə görə
bu proses üçün konkret vaxt çərçivələri nəzərdə tutulub,
digər tərəfdən İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən
yeniliklərə görə, bu prosesə mane olanlar üçün inzibati
tədbirlər nəzərdə tutulub. 

Qeyd edək ki, Mənzil Məcəlləsində nəzərdə tutulan
tələblərin əksəriyyəti indiyədək də qüvvədə idi, amma
binaların sakinlər tərəfindən idarə edilməsinə maraq o
qədər də yüksək deyildi. Vəziyyəti düzəltmək üçün
İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik edildi və bu
prosesə mane olan tərəflər üçün cəzalar müəyyənləşdi. 

Bu məqsədlə Məcəlləyə mənzil qanunvericiliyinin
pozulmasına aid yeni 393-1-ci maddə əlavə edilib. 

Həmin maddəyə əsasən kooperativ binanın tikintisi
və ya yenidən qurulması tam başa çatdıqdan və həmin
binada mövcud olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin
ümumi sayının əlli faizindən çoxuna mülkiyyət hüququ
mənzil-tikinti kooperativinin (MTK-nin) üzvlərinə
keçdikdən sonra bir ay müddətində MTK-nin ləğvi və ya
mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyətinə
(MMMC) çevrilməsi barədə qərar qəbul edilməməsinə
və ya qəbul edilmiş həmin qərarla bağlı hüquqi şəxslərin
qeydiyyatı haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq zəruri
tədbirlərin görülməməsinə görə -

vəzifəli şəxslər iki min manat məbləğində, hüquqi
şəxslər beş min manat məbləğində cərimə edilir.

Bundan başqa, çoxmənzilli binanın idarəetmə üsu-
lunun seçilməsi məsələsinin həlli üçün həmin binanın
yerləşdiyi ərazinin bələdiyyəsi tərəfindən Mənzil
Məcəlləsində nəzərdə tutulan tədbirlərin görülməməsinə
görə -

vəzifəli şəxslər üç yüz manatdan beş yüz manatadək
məbləğdə cərimə edilir.

Digər tələb idarəetmə müqaviləsinə aiddir. Belə ki,
müvafiq  icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
qaydanı pozmaqla, çoxmənzilli binanın idarə edilməsi,
habelə həmin qaydanın müddəalarının (o cümlədən,
həmin qaydada edilən sonrakı dəyişikliklərin)
çoxmənzilli binanın idarə edilməsi müqaviləsində əks
etdirilməməsinə görə -

vəzifəli şəxslər beş yüz manatdan səkkiz yüz
manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər min beş yüz manat-
dan iki min beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Növbəti tələb isə bina sakinlərinə aiddir.
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ганунвериъилик

Çoxmənzilli binanın sahə mülkiyyətçisi tərəfindən ona
məxsus olan sahənin saxlanması xərclərini, habelə
mənzil qanunvericiliyinə uyğun olaraq çoxmənzilli
binanın ümumi əmlakının saxlanması xərclərini vaxtında
və tam məbləğdə çəkməkdən boyun qaçırılmasına görə -

ödənilməli olan ödənişlərin məbləğinin yüz
faizindən yüz əlli faizinədək məbləğdə cərimə edilir.

Nəhayət, maddənin növbəti tələbi binanın
idarəetməyə verilməsinə mane olanlar üçün nəzərdə tutu-
lub. Çoxmənzilli binanın sahə mülkiyyətçilərinə Mənzil
Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada binanın idarə
edilməsi üsulunun seçilməsində maneçilik törədilməsinə
görə - vəzifəli şəxslər üç yüz manatdan səkkiz yüz
manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər min manatdan iki
min manatadək məbləğdə cərimə edilir.”.

MéNZİL MéCéLLéSİ Dé YENİLéNİB –
DéYİŞİKLİKLéR

Bununla paralel olaraq «Azərbaycan
Respublikasında mənzil fondunun özəlləşdirilməsi
haqqında» qanuna da dəyişiklik edilib. Yeniliyə əsasən
çoxmənzilli binanın idarə edilməsi Azərbaycan
Respublikasının Mənzil Məcəlləsinin 141-1-ci
maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Həmin maddədə deyilir ki, Məcəllənin 141.2-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş idarəetmə üsulundan asılı
olmayaraq çoxmənzilli binanın idarə edilməsi müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydaya
uyğun olaraq həyata keçirilir.

Mənzil Məcəlləsində edilən digər dəyişikliyə əsasən,
dövlətin bu sahədəki vəzifələri dəqiqləşdirilib. Məcəlləyə
əlavə edilən 10.0.8-1 və 10.0.8-2 maddələrinə görə,
dövlət çoxmənzilli binanın idarə edilməsi qaydasını və

çoxmənzilli binanın idarə edilməsinə dövlət nəzarətinin
həyata keçirilməsi qaydalarını müəyyən etməlidir. 

İDARéEDİCİ TéŞKİLAT BİNADA HANSI
XİDMéTLéRİ GÖSTéRİR? 

Buraya təhlükəsizlik kameralarından və digər texni-
ki vasitələrdən istifadə olunmaqla əmlakın mühafizəsi
xidməti, binada bütün növ təmizlik xidmətləri, texniki və
yaşıllaşdırma xidmətləri, eləcə də tələbə bağlı olaraq
göstərilən digər peşəkar xidmətlər aiddir. 

Bu xidmətlərin müqabilində sakinlərdən toplanan
ödənişin məbləği indiyədək MTK-lara ödənilən
vəsaitdən o qədər də fərqlənmir, hətta bəzən ondan daha
az olur. Üstəlik, bu vəsaitlər şəffaf şəkildə, onlayn qayda-
da mərkəzləşmiş şəkildə ödənilir və həmin məbləğlərin
hansı istiqamətdə xərcləndiyi, ehtiyatda nə qədər vəsait
qalması barədə məlumatlar tamamilə açıq şəkildə olur.
Sakinlər məlumatlarla istənilən vaxt tanış ola bilərlər.

BİNANI ŞİRKéTİN İDARé ETMéSİ 
NİYé FAYDALIDIR? 

Qeyd edək ki, binaların idarəedici təşkilat tərəfindən
idarə olunması praktikası yeni deyil, bütün inkişaf etmiş
ölkələrdə bu sahə idarəçilərə həvalə edilib.

Müasir şəhər həyatı, onun ənənəvi gərginliyi və
xroniki vaxt qıtlığı nəticəsində sakinlər nəinki yaşadıqları
binanın problemlərinin həllinə, hətta şəxsi işlərinə
lazımınca vaxt ayıra bilmirlər.

Bundan başqa, binanın keyfiyyətli idarə olunması
prosesi bir sıra sahələr üzrə xüsusi biliklər tələb edir.
Sakinlər isə bu biliklərə və ya təsərrüfat imkanlarına ma-
lik olmadığına görə, həmin işi lazımi səviyyədə
aparmaqda ciddi nöqsanlara yol verirlər.
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хябярляр

Çexiya hökuməti milli təhlükəsizliyə
təhlükə yarada bilən sərmayələri qadağan
etmək haqqında yeni qanuna ba xır.
«Ihned.cz» xəbər verir ki, dövlət bəzi mü -
əs si sə lər də xaricilərin pay almasını
qadağan edəcək. Bura silah is teh salı, elek-
trik stansiyaları, aeroportlar aiddir. Xəbər
ve ri lir ki, qadağalar əsasən Çin və
Rusiyadan olan inves tor lara aid olacaq.
Hərçənd bir qədər əvvəl «Ak tu al ne.cz»
saytı bildirib ki, konkret ölkələrə qadağa
qo yul ma sı Avropa İttifaqının və Dünya
Ticarət Təşkilatının nor malarına ziddir. 

Çexiya bu qanunu Almaniyadan
götürüb. Məqsəd odur ki, xarici investorlar
ölkənin milli təhlükəsizliyinə zə rər vura
bilməsin. Ona görə də qanunda məhz bu
sa hələr göstərilib. 

Potensial təhlükəli sərmayələrə konkret istiqaməti
olan, eləcə də Çexiya vətəndaşlarının şəxsi mə lu mat la rı -

na çıxış imkanı verən müəssisələrdən 10%-dən artıq pay
alın ması daxildir. Şübhəli investordan həyata keçirilən
pul köçürmələri, onların məqsədi, niyyətləri və gələcək
mülkiyyət strukturu barədə məlumatlar tələb oluna bilər. 

Yaponiyada kiçik
m"nzill"r d"bd"dir

Yaponiyanın Daşınmaz əmlak
üzrə iqtisadiyyat institutunun
hesabatına əsasən, satışa çıxarılan
mənzillərin arasında kiçik ölçülü
evlər getdikcə daha böyük yer tutur.
Hesabatda deyilir ki, 2018-ci ildə
Böyük Tokio regionunda sahəsi 30-50
kvadratmetr olan 3200-dən artıq kiçik
mənzil satışa çıxarılıb. Bu satışa
çıxarılan mənzillərin 8,7%-ni təşkil
edir. 2017-ci illə müqayisədə belə
mənzillərin həcmi 20% artıb. 

Ötən il paytaxt ərazisində kiçik
mənzillərin qiyməti 401 min dollar ol-
ub ki, bu da 2017-ci illə mü qa yi sə də
4,3% yüksəkdir. 2011-ci ildə isə be lə
mənzillər 271 min dollara satılıb. Baş -
qa sözlə, 2011-2018-ci illdə də be lə
mənzillərin qiymətləri 36,3% artıb. 

Yaponiyada kiçik mənzillər
2000-ci illərin əvvəllərindən popul -
yarlaşıb. Həmin vaxt developerlər
əlverişli yerdə mənzil axtaran, amma
iqtisadi imkanları böyük olmayan
alıcıların tələbatını ödəmək üçün bu
variantdan istifadə etməyə başladılar. 

én ucuz kurort "mlakı olan – 5 ÖLKé 

Çexiya şübh"li xarici s"rmay"l"ri qadağan ed"c"k

«Domire Estate» agentliyinin
ekspertlər dəniz sahilində yerləşən
əmlakların ucuzluğuna görə, ilk 5
ölkənin siyahısını tutublar. 

Araşdırma göstərib ki, dəniz
kənarında ən ucuz əmlaklar Bol qa -
rıs tandadır – burada birotaqlı mən -
zil 25 min dollara, ikiotaqlı 35 min
dol lara başa gələcək. Dəniz sa hi lin -
də fərdi evi isə 120 min dollara al-
maq olar.

İkinciyerdə Türkiyə qə rar la -
şıb. Dəniz sahilində mənzillərin
qiy məti 40 min avro, fərdi ev isə
220 min avrodan başlayır. 

İlk üçlüyü Monteneqro ta -
mam layır – mənzillərin qiyməti
50-60 min avrodan, fərdi evlər 150
min avrodan (yəni Türkiyədən də
ucuz) başlayır.

Dəniz kənarındakı mənzillərin
ucuz luğuna görə 4-cü yeri Yu na nıs -
tan tutur – mənzillər 80 min avro-
dan, fərdi evlər 190 min avrodan
baş layır. 

İspaniya isə ilk 5-liyi ta mam -
la yır. Bazar ekspertlərinin fikrincə,
də niz səhilində birinci xətdə mən -
zi li 80 avroya, fərdi evi 150 min
avroya almaq olar. 
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Az"rbaycanda daşınmaz 
"mlakın qeydiyyatı yüks"lir

Az"rbaycanda daşınmaz "mlakın qeydiyyatı prosesind" émlak
M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si t"r"find"n t"tbiq edil"n innovativ
yenilikl"r, o cüml"d"n elektron çıxarışların t"tbiqi v" yeni f"rqli
kampaniyaların genişl"nm"si "halinin qeydiyyata olan marağını
yüks"k s"viyy"d" saxlayır. 

Nəticədə Azərbaycanda sənədləşdirilən əmlakların
sayı sürətlə artmaqdadır. Əmlakın qeydiyyatının üstün-
lüyünü, onlar üzrə hüquqların qorunduğunu, eləcə də
qeydiyyatlı əmlakların maliyyə və biznes əməliy yat la rın -
da istifadəsinin vacibliyini anlayan ölkə vətəndaşları öz
əmlaklarını həvəslə sənədləşdirirlər. 

Beləliklə, ƏMDK-nin məlumatlarına görə, 2019-cu
ilin mart ayında ölkədə 14 380 əmlak üzərində mülkiyyət
hüququ qeydə alınıb. Aparılan qeydiyyatın 4 008-i (27,9%)
ilkin, 10 372-si (72,1%) isə təkrar qeydiyyata aiddir. Ötən
ilin mart ayı ilə müqayisədə ümumi qeydiyyat 7,4%, təkrar
qeydiyyat 15,7%, ilkin qeydiyyat 3,7% azalıb. 

Mart ayında 12,6 min daşınmaz əmlaka texniki pas-
port tərtib edilib, 3 mindən artıq ipoteka müqaviləsi, 241
yüklülük (icarə, istifadə) dövlət qeydiyyatına alınıb. Ötən
ay hüquqi və fiziki şəxslərə dövlət reyestrindən 13,6 min
məhdudiyyət arayışı verilib. Ötən ilin martı ilə
müqayisədə texniki pasportların sayı 3,6%, yüklülük

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

Reyestri Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər 
Mart,
2019 

Mart,
2018-ə

nis bətən
artım 

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə apa -
rılmış dövlət qeydiyyatının sayı  

14 380 -7,4%

o cümlədən, ilkin qeydiyyat 4 008 -15,7%

təkrar qeydiyyat 10 372 -3,7%

2 Texniki pasportların sayı 12 566 -3,6%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 241 -19,9%

4 İpoteka qeydiyyatı 3 048 17,5%

5
Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə)
dair dövlət reyestrindən arayış

13 605 -0,2%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif

arayışlar 
5 128 2,0%

7 Müayinə aktı 10 602 15,5%



20%azalıb, ipoteka qeydiyyatı 17,5%, müayinə aktları
15,5% artıb (Cədvəl 1.).

Martda mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı aparılan
əmlaklardan 2 544-ü fərdi yaşayış və bağ evi, 3 537-si
mənzil, 7 993-ü torpaq sahəsi, 293-ü qeyri-yaşayış
binası, 432-si qeyri-yaşayış sahəsi, 71-i əmlak komplek-
si, 6-sı çoxmərtəbəli yaşayış binası, 4-ü isə çoxillik
əkmələrdir. Ötən ilin martı ilə müqayisədə fərdi evlərin
qeydiyyatı 2% azalıb, mənzillər 14,4%, torpaqların
qeydiyyatı 5,6% azalıb, əmlak komplekslərinin
qeydiyyatı 11%, çoxmərtəbəli yaşayış binalarının
qeydiyyatı 50%, çoxillik əkmələrin qeydiyyatı isə 36,4%
yüksəlib (Cədvəl 2.). 

Ümumilikdə, bu ilin 3 ayında ölkədə təqribən 51
min əmlaka aid hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınıb. Bu
ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 2% artıqdır.
Qeydiyyatdan keçən əmlakların 13 156-sı (25,8%) ilkin,
37 755-i (74,2%) təkrar qeydiyyata aiddir. Ötən ilin eyni
dövrünə nisbətən təkrar qeydiyyat 8% artıb, ilkin qey-
diyyat 11,5% azalıb. 

Yanvar-mart aylarında 43,7 min daşınmaz əmlak
üzrə texniki pasport tərtib edilib, 10,6 min ipoteka
müqaviləsi, 765 yüklülük (icarə, istifadə) dövlət
qeydiyyatına alınıb, hüquqi və fiziki şəxslərə dövlət
reyestrindən 45 mindən artıq məhdudiyyət arayışı veri -
lib. Ötən ilin eyni dövrünə nisbətən texniki pasportların
sayı 4%, ipoteka qeydiyyatı 14%, məhdudlaşdırma
arayışları 9% artıb (Cədvəl 3.)  

Yanvar-mart aylarında mülkiyyət hüquqlarının
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Cədvəl 2. 2019-cu ilin mart ayında hüquqların
dövlət qeydiyyatının əmlak bölmələri üzrə hesabatı

№ Göstəricilər 
Mart,
2019

Mart,
2018-ə

nisbətən
artım

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 14 380 -7,4%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 2 544 -1,9%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 3 537 -14,4%

3 Torpaq sahələri 7 993 -5,6%

4 Qeyri yaşayış binası 293 -2,0%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 432 - 11,1%

6 Əmlak kompleksi 71 10,9%

8 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 6 50,0%

9 Çoxillik əkmələr 4 36,4%

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

Xidmətinin əsas göstəriciləri

№ Göstəricilər 
Yanvar-

mart,
2019

Yanvar-
mart

2018-ə
nisbətən

artım

1
Mülkiyyət hüquqları üzrə 
dövlət qeydiyyatının sayı  

50 911 2,0%

o cümlədən, ilkin qeydiyyat 13 156 -11,5%

təkrar qeydiyyat 37 755 7,8%

2 Texniki pasportların sayı 43 707 4,0%

3 Yüklülük (icarə, istifadə) 765 -24,0% 

4 İpoteka qeydiyyatı 10 585 14,0%

5
Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə)
dair dövlət reyestrindən arayış

45 030 9,2%

6
Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif

arayışlar 
29 694 -6,5%

7 Müayinə aktı 36 414 17,1%

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

Bakı və regionlar üzrə hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Ölkə
üzrə

Bakı
üzrə
Sayı

Bakı
üzrə %

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 50 911 15 420 33,3%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 9 431 2 832 32,6%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 13 266 8 647 70,7%

3 Torpaq sahələri 25 571 2 391 10,1%

4 Qeyri yaşayış binası 1 048 317 32,1%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 1 336 1 133 88,4%

6 Əmlak kompleksi 225 93 30,8%

8
Çoxmərtəbəli yaşayış

binaları
19 7 37,0%

9 Çoxillik əkmələr 15 - -

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

hesabatı

№ Əmlak Bölmələri
Yanvar
-mart,
2019

Yanvar-
mart

2018-ə
nisbətən

artım

Cəmi (Qeydiyyat üzrə) 50 911 2,0%

1 Fərdi yaşayış və bağ evi 9 431 7,5%

2 Mənzil (özəlləşdirmə) 13 266 -3,6%

3 Torpaq sahələri 25 571 2,8%

4 Qeyri yaşayış binası 1 048 9,3%

5 Qeyri-yaşayış sahəsi 1 336 4,9%

6 Əmlak kompleksi 225 23,6%

8 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 19 -29,6%

9 Çoxillik əkmələr 15 -65,9%
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рейтингляр

qeydiyyatı aparılan əmlaklardan 9 431-i fərdi yaşayış və
bağ evi, 13 266-sı mənzil, 25,6 minə yaxını torpaq sahəsi,
1048-i qeyri-yaşayış binası, 1 336-sı qeyri-yaşayış sahəsi,
225-i əmlak kompleksi, 19-u çoxmərtəbəli yaşayış
binaları, 15-i isə çoxillik əkmə olub. Ötən ilin eyni dövrü
ilə müqayisədə torpaqların qeydiyyatı 3%, fərdi evlərin
qediyyatı 7,5% artıb, mənzillərin qeydiyyatı 3,6% azalıb.
Əmlak komplekslərinin qeydiyyatında 24%-ə yaxın artım
var (Cədvəl 4.).   

2019-cu ilin ilk üç ayında əmlakın qeydiyyatının
3\2-si regionların payına düşüb. Fərdi yaşayış evi, torpaq
sahələri, qeyri-yaşayış binaları və əmlak kompleksləri
üzrə əməliyyatların böyük hissəsi, çoxillik əkmələrlə
əməliyyatların isə hamısı regionlarda aparılır. Əvəzində
mənzillərin özəlləşdirilməsi və qeyri-yaşayış sahələrinin
qeydiyyatının əsas hissəsi Bakının payına düşür. İlk 3 ay-
da qeydə alınmış 19 çoxmərtəbəli binanın 12-si də
regionlardadır (Cədvəl 5.)

Ümumilikdə, ilk 3 ayda Xidmətin 18 ərazi
idarəsinin 13-də daşınmaz əmlakın qeydiyyatının artımı,
5-də isə azalma müşahidə edilib. Qeydiyyatın ən böyük

artımı Abşeron (22,5%) və Cəlilabad (19,4%) ərazi
idarələrində qeydə alınıb. Qeydiyyatın ən çox azaldığı
ərazi idarələri isə Sumqayıt (-14,6%) və Beyləqan (-
10,6%) olub (Cədvəl 6.).

2019-cu ilin yanvar-mart aylarında ölkədə ilkin qey-
diyyata alınan 13 156 əmlakın 4 602-si Bakı şəhərinin, 8
554-ü isə regionların payına düşür. Bakıdan sonra ən çox
ilkin qeydiyyat Xaçmaz Ərazi İdarəsi (908), Abşeron
Ərazi idarəsi (879) və Sumqayıt ərazi idarəsində (878)
qeydə alınıb.  

2019-cu ilin yanvar-mart ayı ərzində ölkə üzrə
aparılan ilkin qeydiyyat, ümumi qeydiyyatın təqribən
25,8%-ni təşkil edib. Ümumi qeydiyyatda ilkin
qeydiyyatın ən yüksək xüsusi çəkisi Zaqatala (45,6%) və
Sumqayıt (33,2%) ərazi idarələrində qeydə alınıb
(Cədvəl 7.).

Mənbə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
2019-ci ilin 1-ci rübündə ölkə üzrə 3 439 mənzil

özəlləşdirilib. Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən
özəlləşdirilmiş mənzillərin sayı 22,2% azalıb.
Ümumilikdə, özəlləşdirmə başlayandan 1 aprel 2019-cu
il tarixinə kimi ölkə üzrə 563 732 mənzil özəlləşdirilib.

Mənbə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

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

daşınmaz əmlak üzərində hüquqların ilkin dövlət
qeydiyyatı haqqında məlumat

Ərazi idarələri
İlkin qeydiyyatın ümumi
qeydiyyatda xüsusi çəkisi

Respublika üzrə cəmi 25,8%

Bakı şəhər Ərazi İdarəsi 29,8%

Sumqayıt Ərazi İdarəsi 33,2%

Gəncə Ərazi İdarəsi 18,7

Abşeron Ərazi İdarəsi 22,2%

Xaçmaz Ərazi İdarəsi 18,2%

Beyləqan Ərazi İdarəsi 21,3%

Bərdə Ərazi İdarəsi 20,9%

Cəlilabad Ərazi İdarəsi 22,4%

Qəbələ Ərazi İdarəsi 29,6%

Lənkəran Ərazi İdarəsi 17,4%

Şəmkir Ərazi İdarəsi 19,4%

Şəki Ərazi İdarəsi 30,8%

Şirvan Ərazi İdarəsi 27,0%

Şamaxı Ərazi İdarəsi 31,1%

Tovuz Ərazi İdarəsi 23,7%

Ucar Ərazi İdarəsi 20,3%

Yevlax Ərazi İdarəsi 25,5%

Zaqatala Ərazi İdarəsi 45,6%

Cədvəl 6. 2019-cu ilin yanvar-mart aylarında
ƏMDK yanında DƏDRX-in ərazi idarələri üzrə

daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət
qeydiyyatı haqqında məlumat

Ərazi idarələri
Yanvar-

mart
2019 

Yanvar-mart
2018-ə

nisbətən
artım

Respublika üzrə cəmi 50 911 2,0%

Bakı şəhər Ərazi İdarəsi 15 420 -7,2%

Sumqayıt Ərazi İdarəsi 2 643 -14,6%

Gəncə Ərazi İdarəsi 3 010 12,1%

Abşeron Ərazi İdarəsi 3 965 22,5%

Xaçmaz Ərazi İdarəsi 4 997 16,8%

Beyləqan Ərazi İdarəsi 1 092 -10,6%

Bərdə Ərazi İdarəsi 2 010 -0,3%

Cəlilabad Ərazi İdarəsi 1 757 19,4%

Qəbələ Ərazi İdarəsi 1 614 5,8%

Lənkəran Ərazi İdarəsi 2 367 8,6%

Şəmkir Ərazi İdarəsi 1 346 3,1%

Şəki Ərazi İdarəsi 1 849 4,2%

Şirvan Ərazi İdarəsi 1 885 1,5%

Şamaxı Ərazi İdarəsi 907 -1,5%

Tovuz Ərazi İdarəsi 1 669 11,4%

Ucar Ərazi İdarəsi 1 078 4,0%

Yevlax Ərazi İdarəsi 1 754 2,9%

Zaqatala Ərazi İdarəsi 1 548 4,2%
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хариъдя ямлак 

Balkan yarımadasının cənub-qərbində, Adriatik
dənizi sahilində yerləşən Albaniyanın qonşuları şimalda
Monteneqro, şimal-şərqdə Kosova, şərqdə Serbiya və
Makedoniya, cənub-şərqdə Yunanıstandır. Ən maraqlı
qonşu - İtaliyadan isə Albaniyanı Otranto boğazı ayırır.
Sahəsi 28,7 min kvadrakilometr olan Albaniyanın həm
Adriatik, həm də İon dənizinə çıxışı var. 

Əhalisinin 56,7 faizi müsəlman olan Albaniya NA-
TO, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq və İslam Konfransı
Təşkilatına üzvdür. Albanlar öz ölkələrini "Şipri", yəni

"Qartallar diyarı", yerli sakinləri isə "Şiptar"
adlandırırlar. Albaniya özü isə illiriya sözü olub "olba" -
"kənd" deməkdir. Deməli bu obada, kənddə yuva qur-
maq, ev sahibi olmaq da bir xoşbəxtlikdir. 

ALBANİYADA éMLAK 
Albaniya təkcə Adriatik sahillərindəki əla

çimərliklərlə deyil, həmçinin əsrarəngiz təbiəti, dağları,
gölləri, zeytun bağları ilə də öyünə bilər. Burada qədim
qalalar, kilsələr və antik amfiteatr turistlərin xüsusi

Avropanın Qafqazına xoş g"lmisiniz
ALBANİYADA éMLAK
Avropanın Qafqazı adlanan Balkanların "n sakit, sabit, t"hlük"siz v"
c"lbedici dövl"ti – Albaniya. Albaniyanın adı biz" q"dim tariximizi
xatırlatmaqla yanaşı, oxşar c"h"tl"ri axtarmağımıza h"v"sl"ndirir. 
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marağına səbəb olur. Şübhə yoxdur ki, zamanla bu
amillər Albaniyanı Avropanın məşhur kurortlarından
birinə çevirəcək. Məhz buna görə, Albaniyada daşınmaz
əmlak sahibi olmaq uzunmüddətli investisiya deməkdir.
Ekspertlər əmindir ki, cəmi 10-15 ilə Albaniyada evlər
«qızıl qiymətinə» satılacaq. 

Son iki ildə Albaniyaya gələn turistlər  25 faiz artıb.
Demək olar ki, hər il ölkəyə yeni aviareyslər açılır. Digər
ölkələrdən, xüsusilə də sahilə çıxışı olanlardan fərqli
olaraq Albaniyada daşınmaz əmlak alarkən vergi
ödəmirsən. Alqı satqı müqaviləsi imzalanan zaman alıcı
sadəcə əmlakın öz adına keçriləməsi ilə bağlı Kadastr
Palatasında 15-35 avro civarında rüsum ödəyir. Notarius
xidmətlərinin məbləği isə 150-300 avro təşkil edir. Əgər
evi inşaat şirkətindən alırsınızsa o halda birdəfəlik
bələdiyyə ödəməsi verəcəksiniz. Bu məbləğ sahilyanı
ərazilərdə hər kv. m üçün 2-8 avrodur. 

Albaniyanın ətraf rayonlarında əmlaka illik gəlir
vergisi mövcud deyil. Yalnız paytaxt Tiranada bələdiyyə
vergisi var, o da illik 20 avrodur. Daşınmaz əmlakın mi-
ras qaydasında ötürülməsində də vergi tətbiq edilmir.
Amma əmlakı bağışlayanda 3 faizi qədər vergi tutulur. 

Yeni tikilən binada mənzil alanda, su və elektrikin
qoşulması üçün yerli kommunal xidmət şöbəsində
sayğacların alınıb, quraşdırılması da daxil, bir dəfə 170
avro ödəmək lazımdır. Mənzilin saxlanılması xərcləri –
lift, blokun və ətrafın təmizliyi, zibil daşınması –ayda 5-
20 avro xərc tələb edir. 

MéNZİLLéRİN QİYMéTİ
Albaniyada sahilə yaxın birinci və ikinci xətdə

yerləşən və dənizə mənzərəsi olan mənzillərin 1
kv.m-nin satış qiyməti 800-1000 avro civarındadır.
Albaniyanın ən böyük sahil şəhəri olan Durresdə,
Qolem çimərliyi zonasında mənzərəli apar -
tamentləri kv.metri hətta 450 avrodan almaq olar.
Nəticədə 60 m2 sahəli mənzil 27 min avroya başa
gələcək. Hazır tikili binadakı mənzilləri 12 aylıq
faizsiz kreditlə almaq olar. Aralıq dənizi sahilində heç
bir ölkədə bu qiymətə evə sahib olmaq mümkün deyil.
Onu da vurğulayaq ki, Durres olduqca baxımlı şəhərdir
və paytaxt Tirananın hava limanından məsafəsi cəmi 33
km-dir. Yəni hava limanından cəmi yarım saata mənzilə
yetişmək mümkündür. Bunu daha əlverişli edən isə şəhər
avtobuslarının uğurlu marşrutlarıdır. 

Albaniyada inşaatın keyfiyyəti də yüksəkdir. Təklif
olunan qiymətə «ekonom klass» alacağını düşündüyün
halda, sahildə yeraltı parkinqi, hozuvu, marketi, kafe-
restoranı olan «premium» sinfinə məxsus kompleksdə
mənzil ala bilərsən. Məsələn, Adriatik və İon dənizlərinin
kəsişməsində yerləşən sakit kurort şəhəri olan Vlyorada

39 440 avroya mebellə təchiz olunmuş mənzil almaq
olar. Mənzilin idarəçiliyini də inşaat şirkətinə həvalə
etmək olar. Şəhərdə çoxsaylı tikililərlə yanaşı infrastruk-
tur da yenilənir - yaxın vaxtlarla Vlyorada hava limanı
tikiləcək. 

SARANADA 
Saranada – Albaniyanın tipik avropasayağı cənub

şəhərciklərindən biridir, öz səliqə sahmanı və Avropa üs-
lubu ilə seçilir. Yunanıstanla sərhəddə yerləşdiyi üçün
gəzmək, səyahət etmək üçün əlverişli sayılır. 

Albaniyada müxtəlif növdə - ən ucuz studiya
evlərdən tutmuş, dəbdəbəli penthauslara kimi daşınmaz
əmlak tapmaq mümkündür. Saranada şəhərində sahilin
birinci zolağında yerləşən apartamentdə kv metri 900
avroya olan mənzil almaq olar. Halbüki Yunanıstanın
Korfu adası və İon dənizinə açılan mənzərə, şəxsi
çimərlik və qapalı ərazi mənzilin bazar qiymətini əslində
yüksəltməliydi. 

Paytaxt Tiranada dəniz kənarında fərdi ev almaq
çox populyardır. Tirana ölkənin mədəniyyət və turizm
mərkəzi sayılır və bura turist axını güclüdür. Ona görə
də, paytaxtda mənzil və evlərə tələb çoxdur. Nəticədə bu-
rada əmlak sahibi olanlar yayda Albaniyaya gələrək
mənzilində dincəlib, digər müvsümlərdə onu tələbələrə
kirayə verə bilər. Tiranada çoxsaylı universitetlər var. 

Əksər əcnəbilər elə də baha olmayan qiymət və
gözəl iqliminə görə Albaniyada kütləvi şəkildə mənzil
alırlar. Hərçənd cəmi bir neçə il əvvəl bu ölkəyə maraq
yox idi. 



PAYTAXTDA DAŞINMAZ éMLAK BAZARI
Son dövrlər Tiranada əmlaka sərmayə getdikcə da-

ha cəlbedici olmağa başlayıb. Tirana kənarında mənzilin
1 kvmetri 370-690 avro olduğu halda, mərkəzdə, “köhnə
blok” adlanan ərazidə qiymətlər 1 kv.m üçün 1665
avroya çatır. Rəsmi statistikaya görə, ölkədə tikilən yeni
mənzillərin 19,5%-i paytaxt Tirananın payına düşür.
Qiymətlər də eyni sürətlə artır – son bir ildə 15-30%
bahalaşma var. 

Daha çox şəhərin mərkəzində ucaldılan yeni
tikililərə artan tələb qiymətlərin 1 kv.m üçün 2200
avroya çatmasına səbəb olub. «Premium» klas yaşayış
komplekslərində qiymət 1700-1800 avro, mərkəzə yaxın
ərazilərdə 700-900 avrodur. 

Əli Dami rayonunda eyni şirkət tərəfindən
tikilməkdə olan 33 binada mənzillərin başlanğıc qiyməti
1 kvm üçün 700 avrodur. Bina tam istismara veriləndə
qiymətlərin daha da bahalaşağı gözlənilir. Bu ərazidə
evləri dövlət müəssisələri və  özəl sektorda çalışan
əhalinin orta təbəqəsi alır. Yüksək gəlirli işə sahib olanlar
üçün evlər Kavay küçəsində yerləşir. Burada tikintisi
başa çatan binalardakı mənzillərin qiyməti 1450 avrodan
başlayır. 

FéRDİ EVLéR
Albaniyada qiyməti bir milyon avroya villa da al-

maq olar. 11 sot ərazidə tikilmiş, sahəsi 600 kv.m olan
fərdi həyət evi Tirananın kənarında yerləşir. 

Albaniyada ən uyğun qiymətlər Draçe şəhərindədir
- qiymətlər 16 min avrodan başlayır. Orta hesabla isə
Albaniyada birotaqlı mənzil 20-30 min avro arasındadır.
Tələbin güclü olduğu ikiotaqlı mənzillərin qiyməti 20-50
min avro arasındadır, 3 otaqlı mənzil isə 50 min avrodan
ucuz deyil, orta hesabla 60-75 min avro arasında dəyişir. 

Villa və fərdi evlərin orta qiyməti 170 min avrodur. 

KİRAYé EVLéR 
Böyük turist axını olan Albaniyada mənzil kirayəsi

geniş yayılıb. Ölkə ərazisində orta qiymətlə 40-60 avro
arasında bir günlük mənzil kirayələmək olar. Paytaxt
Tiranada isə daşınmaz əmlakın kirayəsi 250-300 avrodur. 

Albaniyada mənzil kirayələmək oteldə qalmaqdan
qat-qat sərfəlidir. Cəmi 20 avroya sahil ərazilərində
gecəlik mənzil kirayələmək olar. Bu qiymətə mənzilin
rahatlığı bahalı villa və apartamentlərdən geri qalmır. İon
və ya Adriatik dənizi sahillərində mənzilin kirayəsi yay
və ya qışdan asılı olmayaraq 20-50 avro arasında dəyişir. 

Mənzilləri ya internet resursları vasitəsilə, ya da
Albaniyaya gələrək kirayələmək olar. 

Daşınmaz əmlak almaq istəyənlər razılıq
müaviləsinin doğru qaydada tərtibatı və hər hansı yanlış

addımlardan qaçmaq üçün notariusa müraciət etməlidir.
Bu halda şəxsi hüquqşünasın olması daha
məqsədəuyğundur. Hüquqşünas alıcını notarius, satıcı
ilə, eləcə də digər hallarda əmlakın qiymətində
xırdaçılıqlarla rastlaşmaqdan da qoruyacaq. 

Tiranada əmlakın alınması və kirayəsi üçün
çoxsaylı imkanlar mövcuddur. Yalnız şəxsiyyəti təsdiq
edən sənəd və Albaniyaya gəlişə icazə verən möhürün
olması kifayətdir. 

24 SAAT éRZİNDé SéNéDLéŞMé
Albaniyada geniş vüsət alan tikinti fəallığı daşınmaz

əmlak bazarında tələbin aşağı düşməsinə səbəb olub.
Eskpertlərin proqnozlarına görə 2019-cu ilin sonuna
yaxın evlərin, mənzillərin bir kvadatmetr üçün orta
qiymət 700-900 avro olacaq. Ölkədə əsas bazar
iştirakçıları olan gənc ailələr iş axtarmaq üçün
Albaniyanı tərk etdiklərinə görə, bazarda durğunluq
müşahidə olunur. Bununla belə təkcə 2019-cu il üçün
400 milyon avro həcmində tikinti planlaşdırılır. Qeyd
edək ki, Albaniyada əmlakın qeydiyyatı üçün tələb olu-
nan vaxt minumuma endirilib. Dövlətin həyata keçirdiyi
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«Fast track» pilot layihə əsasında  cəmi 24 saat ərzində
mülkü öz adına rəsmiləşdirə bilərsən. 2018-ci ildə
daşınmaz əmlakların qiymətində əvvəlki ilə nisbətən 8,1
faiz artım qeydə alınıb. 

Albaniyada əmlaka tələb, əsasən də əcnəbilər
tərəfindən sabit artmaqdadır. Bu, satışla yanaşı kirayə və
icarəyə də aiddir. Əməliyyatların böyük hissəsi köhnə
qaydada Tirana şəhərində aparılır. Duressa şəhərindəki
əmlaka da böyük maraq var. Çünki burada qiymətlər
paytaxtdan ikiqat ucuz və daha cəlbedicidir. 

éMLAK AL, ÖMÜRLÜK QAL
Albaniyada daşınmaz əmlak almaq, həm də bu

ölkədə problemsiz yaşamaq imkanıdır. Albaniyada 150
min avro dəyərində əmlak alan əcnəbilərə müddətsiz dai-
mi yaşamaq hüququ verilir. 5 ildən sonra isə həmin
şəxslər vətəndaşlıq üçün müraciət edə bilərlər. Daimi
yaşayış izni almaq əcnəbini Avropada ən aşağı qiymətə
mülk sahibi olmaqla yanaşı, hər il vizanın uzadılması
problemindən azad edir. Onlar işə düzələ, təqaüd
təminatı və dövlət klinikalarında tibbi xidmət ala bilirlər.
Belələri ailə üzvləri üçün də vətəndaşlıq istəyə bilərlər.

Qeyd edək ki, əcnəbilər yalnız bir deyil, bir neçə əmlak
almaq imkanına malikdirlər. Yəni 150 min avroya
Adriatik və ya İon dənizləri sahilində, həm də birinci zo-
laqda ikimərtəbəli penthauslu dəniz mənzərəli 3-4 mənzil
almaq mümkündür. 

Albaniyaya ilk dəfə ayaq basanları yerli əhalinin
qonaqpərvərliyi və dostluğu ilə yanaşı, mal və
xidmətlərin ucuzluğu da təəccübləndirir. 

İPOTEKA KREDİTİ
Albaniyada əmlakı güzəştli ipoteka krediti ilə almaq

olar. Kredit maksimum 25 illiyə, illik 4,8-5%-lə verilir.
İlkin ödəniş azı 20% olmalıdır. 

éCNéBİLéR NECé MÜLK SAHİBİ OLA BİLéRLéR? 
Albaniyada əcnəbilərin daşınmaz əmlak almasına

heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni bu məsələdə
əcnəbilərin hüquqları yerli vətəndaşlar qədərdir.
Əcnəbilər Albaniyada mənzil və kommersiya obyektləri
ala, torpaq sahələrinə sahib ola bilərlər. Yalnız kənd
təsərrüfatı təyinatlı torpaqların alınmasına qadağa var.
Amma vətəndaşlıq aldıqdan sonra bu qadağa da aradan
qalxır. 

ALBANİYADA KOMMERSİYA éMLAKI
Albaniyada kommersiya əmlakları sahəsi o qədər

də inkişaf etməyib. Amma qarşıdakı illərdə kommersiya
əmlakı bazarının inkişaf edib və investorların marağına
səbəb olacağı gözlənilir. Hazırda Albaniyada daha çox
mağazalar, ofis məkanları, ticarət meydanları, restoran və
kafelər alınıb-satılır.  Məsələn, Tiranada sahəsi 100
kvadratmetr, şəraiti ideal olan mağazanı 130 min avroya
almaq olar. Dürres şəhərində, dəniz kənarındakı 18
nömrədən ibarət otel - hazır biznesi 400 min avroya al-
maq mümkündür. 

KOMMUNAL XéRCLéR
Albaniyada ölkə vətəndaşları, əcnəbilər və yaşamaq

izni olan şəxslər arasında hər hansı vergi ayrı- seçkiliyi
yoxdur. Mülk sahiblərinin yeganə xərci daşınmaz
əmlakın saxlanılması və ətraf ərazilərin təmizliyinə çıxır.
Əmlakın yeri və növündən asılı olaraq məbləğ ayda 50-
200 avro arasında dəyişir. Albaniyada isti su və
mərkəzləşmiş istilik sistemi ilə təchizat yoxdur.
Kommunal xərclər isə soyuq su və elektrik enerjisini,
eləcə də, yerli televiziyaya 0,5 avro üzvlük haqqını əhatə
edir. Əgər evdə və ya mənzildə yaşayan yoxdursa, o hal-
da kommunal xərclər bir ay üçün 5 avro təşkil edəcək. 3
nəfərlik ailə üçün elektrik enerjisinin və suyun sərfiyyatı
orta hesabla 20-30 avrodur. 
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M"nim yaşadığım m"nzil dövl"tin mülkiy y"tin -
d"dir, m"n h"min m"nzilin istifad"çisiy"m. M"nim
bu m"nzili ipoteka qoymaq hüququm vardırmı? 

“İpoteka haqqında” Qanunun 56.2-ci maddəsinə
əsasən, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan
yaşayış evlərinin və mənzillərin ipotekasına yol
verilmir.

Bina il" qurğunun f"rqi n"dir? Qanunvericilik bu
bar"d" n" deyir?

Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinə əsasən, bina
insanların yaşaması, fəaliyyəti, təbiət təsirlərindən
qorunması, onlara sosial, mədəni və məişət
xidmətlərinin göstərilməsi, eləcə də istehsalat
sahələrinin yerləşdirilməsivə ya maddi dəyərlərin
saxlanması üçün nəzərdə tutulmuş qapalı həcm-
fəza quruluşuna malik olan tikinti obyektidir. Qurğu
isə müəyyən funksional təyinata malik olan və bina
sayılmayan sair tikinti obyektidir (yollar, körpülər,
piyada keçidləri, tunellər, hidrotexniki qurğular,
bəndlər, istinad konstruksiyaları, mühəndis-kom-
munikasiya təminatı sistemləri və sairə).

SSRİ dövründ" inşa olunmuş binadakı m"nzil"
çıxarışın alınması üçün hansı s"n"dl"r t"l"b olu-
nur?

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

Yaşadığım m"nzilin qeydiyyat v"siq"si vardır. Bu
s"n"d m"n" 1990-cı ill"rd" verilib. H"min qey-
diyyat v"siq"si öz qüvv"sini itiribdirmi? 

Cavab: xeyr, həmin qeydiyyat vəsiqəsi öz qüvvəsini
itirməyibdir. “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
4.1-ci maddəsinə əsasən 2006-cı il iyulun 6-dək
daşınmaz əmlaka hüquqların ayrı-ayrı qeydiyyat
orqanları tərəfindən aparılmış dövlət qeydiyyatı öz
hüquqi qüvvəsini saxlayır.
Yalnız bir halda qeydiyyat vəsiqəsinin çıxarışla
əvəz edilməsi zəruridir, əgər siz həmin əmlakı yük-
lü etmək (məsələn, ipoteka qoymaq) istəyirsinizsə.
Bu müddəa isə “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri
haqqında” Qanunun 4.2-ci maddəsində öz əksini
tapıb.

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

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

Xarici ölk" v"t"ndaşı Az"rbaycanda tor-
paq mülkiyy"tçisi ola bil"rmi?

Azərbaycan Respublikası
Torpaq Məcəlləsinin 48.3-
cü maddəsinə əsasən,
əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər, xarici
hüquqi şəxslər, beynəlxalq

суал ъаваб
«Су ал-Ъа ваб» руб ри ка сы ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти ня

вя тян даш лар дан да хил ол муш со рьу лар яса сын да ща зыр ла ныр.
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birliklər və təşkilatlar, habelə xarici dövlətlər
Azərbaycan Respublikasında torpaq sahələrini
yalnız icarə hüququ əsasında əldə edə bilərlər.
Bununla yanaşı, 3 halda xarici ölkə vətəndaşı
Azərbaycanda yerləşən torpaq üzərində mülkiyyət
hüququ əldə edə bilər, lakin həmin hüququ 1 il
müddətinə özgəninkiləşdirməlidir. Belə ki, Torpaq
Məcəlləsinin 49.4-cü maddəsinə əsasən, xarici
hüquqi və fiziki şəxslərə torpaq sahələrinin
vərəsəlik, bağışlama və ipoteka əqdləri nəticəsində
ke çən mülkiyyət hüququ bir il müddətinə Azər -
baycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
özgəninkiləşdirilir. Xarici hüquqi və fiziki şəxslər
torpaq sahəsi üzərində olan mülkiyyət hüququnu
qanunvericiliyə uyğun  özgənin kiləşdir mə dikdə,
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və ya bələdiyyə tor-
paq sahəsini bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qayda-
da məcburi satın alır.

Çoxm"nzilli yaşayış evl"rinin yerl"şdiyi torpaq
sah"l"rinin mülkiyy"tçisi kimdir?

Cavab: Çoxmənzilli yaşayış evlərinin, habelə on-
lara aid olan qeyri-yaşayış tikililərinin torpaq
sahələri həmin evlərin tərkib hissələri mülkiy -
yətçilərinin ümumi paylı mülkiyyətinə keçir.

Tikiliy" dair "qd bağlanark"n onun yerl"şdiyi tor-
paq sah"si üz"rind" mülkiyy"t hüququ da
başqasına keçirmi?

Bəli. Tikiliyə, qurğuya və ya müəssisəyə (obyektə)
mülkiyyət hüququ başqa şəxsə keçərkən onların
yerləşdiyi torpaq sahəsinə mülkiyyət hüququ da
həmin şəxsə tikilinin, qurğunun və ya müəssisənin
əvvəlki mülkiyyətçisinə məxsus olan həcmdə və
torpaq sahəsindən istifadə üzrə müəyyən edilmiş
şərtlər və məhdudiyyətlər qalmaqla keçir.
Döv  lət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan tikililər,
qur ğular və ya müəssisələr(obyektlər) qanunve rici -
likdə müəyyən edilmiş qaydada xüsusi mülkiyyətə
satıldıqda daşınmaz əmlakla birlikdə onun yerləş -
diyi torpaq sahəsi də satılır və ya satınalma hüququ
ilə icarəyə verilir.
Torpaq sahəsinin mülkiyyətçisinə mənsub olan və
həmin sahədə yerləşən binaya,o cümlədən fərdi
yaşayış evinə, habelə qurğuya mülkiyyət hüququ
keçərkən tərəflərin razılaşması ilə müəyyən ləşdi -
rilən torpaq sahəsinə hüquqlar binanı (fərdiyaşayış
evini) və ya qurğunu əldə edənə keçir. Torpaq
sahəsinin bina (fərdi yaşayış evi) və ya qurğu
yerləşən və ondan istifadə üçün zəruri olan
hissəsinə mülkiyyət hüququ əldə edənə keçir.
Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə, xarici

hüquqi şəxslərə, beynəlxalq birliklərə və
təşkilatlara, habelə xarici dövlətlərə tikililər,
qurğular və ya müəssisələr (obyektlər) satıldıqda
həmin obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələri onların
icarəsinə verilir.

Bilm"k ist"rdim xarici v"t"ndaş Az"rbaycanda
özün" ev ala bil"rmi?

Bəli, xarici ölkə vətəndaşı Azərbaycanda ev ala
bilər və həmin yaşayış sahəsi üzərində özünün
mülkiyyət hüququnu qeydiyyata aldıra bilər. Belə
ki, Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin
7.2-ci maddəsinə əsasən bu Məcəllə ilə və digər qa-
nunla başqa hal müəyyən edilməyibsə, bu
Məcəllənin müddəaları əcnəbilərin, vətəndaşlığı ol-
mayan şəxslərin, xarici ölkələrin hüquqi şəxslərinin
iştirakçısı olduğu mənzil münasibətlərinə də tətbiq
edilir.
Əcnəbi vətəndaş yalnız dövlət və ya ictimai mənzil
fonduna aid olan mənzili özəlləşdirmək hüququna
malik deyildir (“Azərbaycan Respublikasında
mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 1-ci
maddəsinə uyğun olaraq).

Atam etibarnam" il" torpaq sah"si alıb. H"min
s"n"dl" torpağın çıxarışını öz adına ala bil"rmi?

Torpaq sahəsinə çıxarışın alınması üçün əsas
sayılan sənədlər “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-
ci maddəsi və Azərbaycan Respublikası Prezi -
dentinin 13 yanvar 2015-ci il tarixli 439 nömrəli
Fər manı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz əmlakın
dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respub -
likasının Qanunu qüvvəyə minənədək əldə edilmiş
və yaranmış daşınmaz əmlak obyektləri üzərində
hüquqların əldə edilməsini təsdiq edən sənədlərin
Siyahısı” ilə müəyyən edilmişdir. Həmin sənədlərin
arasında etibarnamə yoxdur, çünki etibarnamə bir
şəxsin üçüncü şəxslər qarşısında təmsilçilik üçün
başqa şəxsə verdiyi vəkalətə deyilir.
Başqa sözlə desək, etibarnamə ilə bir şəxs digərinə
hüquq verir ki, onu təmsil etsin. Lakin bu zaman
daşınmaz əmlak etibarnamənin verildiyi şəxsin
(konkret halda atanızın) mülkiyyətinə keçmir.
Qanunvericiliyə əsasən satıcı ilə atanız arasında no-
tariat qaydasında təsdiq edilmiş müqavilə (məsələn,
alqı-satqı müqaviləsi) bağlanmalı idi. Bundan sonra
atanız həmin müqavilə ilə Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət
Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə
müraciət edib, öz adına çıxarış almalı idi.
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хябярляр

Azərbaycan Prezi den -
ti İlham Əliyevin 2019-cu
il fevralın 19-da imzaladığı
“Bəzi çox mən zil li bina la -
rın istismarına icazə
verilməsinin sadə ləş di ril -
məsi haqqında” fər ma nı nın
icrası ilə bağlı və tən daş la -
rın yaşadıqları ünvanda
səy yar xidmət göstərilir,
əm laklarına dair çı xa rış lar
ve rilir, o cümlədən ilkin
sə nədlər toplanır.

Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi aprelin 12-
də Ba kıda istismara icazə
verilən bina sakin lə ri nə
səyyar xid mət gös tə rib.
“Əmlakını qeydiyyata al və
mül kiy yə ti nə sahib ol”
kampaniyası çərçivəsində 60-a yaxın və tən da şa bir başa
olaraq yaşadıqları yerdə əmlaklarına dair çı xa rışlar təqdim
olunub. Qeyd edilməlidir ki, çıxarış ve ril məz dən əvvəl
ilkin sənədlər də yaşadıqları ünvanlarda top la nılıb. Bununla
paralel olaraq mobil ofislər vasitəsilə is tis mara icazə verilən
daha 5 binada da səyyar qaydada il kin sənədlərin
toplanması işi aparılır. Eyni zamanda be lə bina sakinləri
üçün daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağ lı maarifləndirmə
tədbiri də keçirilir. Belə binalarda iza hedici elanlar
yerləşdirilir, vətəndaşlarla məlumat xa rak terli işlər aparılır.

Maarifləndirmə çərçivəsində vətandaşlara bildirilib
ki, artıq mənzil sahibləri çıxarışlarını kağız formasında
de yil, elektron qaydada əldə edə biləcək. Həmin mül kiy -
yət sənədi şəxsin Elektron hökumət portalına yer ləş di ri -
lə cək. Çıxarışlar barədə bütün məlumatlar şəxsin telefon

nöm rəsinə və elektron poçt ünvanına göndəriləcək. Elek -
tron qaydada göndərilən informasiyada çıxarışın reyestr,
qey diyyat nömrələri, elektron çıxarışın yoxlanılması ilə
bağ lı keçid linki göstərilib.  

Vətəndaşlara çıxarışların əldə edilməsi üçün tələb
olu nan xidmət haqqı və dövlət rüsumu barədə məlumat
ve rilib. Həmçinin bildirilib ki, Əmlakın qeydiyyatı kal -
kul yatoruna daxil olmaqla onlar əvvəlcədən onlayn qay-
dada çıxarış üçün tələb olunan məbləği öyrənirlər.

Qeyd edilməlidir ki, adıçəkilən Fərmanın icra mər -
hə lə sində vətəndaşlar həm mobil ofislərə, həm də öz is -
tək lərinə uyğun olan müvafiq quruma müraciət etməklə
mənzillərini operativ qaydada qeydiyyata aldıra və sə -
nəd lərini əldə edə bilərlər. Proses davamlı olaraq həyata
ke çi riləcək.  

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Beynəlxalq
Mərzçəkənlər Federasiyasına (FIG) üzv seçilib.

Komitədən verilən məlumata görə, qeyd olunan təş -
kilatda üzvlülük komitəyə mərzçəkmə sahəsində həyata
ke çirilən beynəlxalq təcrübələrdə yaxından iştirak et mə -
yə, peşəkar kadr potensialının daha da təkmilləşdirməyə
imkan yaradacaq.  Federasiyanın fəaliyyəti daşınmaz
əmlak idarəçiliyinin bütün sahələrini əhatə edən 10

peşəkar komissiya tərəfindən həyata keçirilir. Onların 8-
də komitənin müvafiq nümayəndələrinin təmsil olunması
nəzərdə tutulur. Həmin komissiyalar “Peşəkar standartlar
və praktika”, “Peşəkar təhsil”, “Məkan məlumatlarının
idarəedilməsi”, “Koordinat yerləşmələri və ölçmələr”,
“Mühəndis tədqiqatları”, “Kadastr və torpaq idarəçiliyi”,
“Məkan planlaşdırılması və inkişaf”, “Qiymətləndirmə
və daşınmaz əmlakın idarəedilməsi” sahələrini əhatə edir. 

Az"rbaycan Beyn"lxalq M"rzç"k"nl"r Federasiyasına üzv olub

İstismarına icaz" veril"n bina sakinl"rin" 
çıxarışlar ünvanlarında verilib
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Azərbaycan Dövlət Neft Fondu daşınmaz əmlaka
sərmayələri bu il də davam etdirmək niyyətindədir. Bu
barədə Fondan icraçı direktoru Şahmar Mövsümov
bildirib. 

Qeyd edək ki, 2012-ci ildən etibarən qüvvəyə min -
miş yeni investisiya siyasətinə əsasən ARDNF-nin inves -
ti siya portfelinə daşınmaz əmlak və digər yeni investisiya
alətləri daxil edilib. Sözügedən strategiyanın həyata ke çi -
ril məsində əsas hədəf ARDNF-nin investisiya portfelinin
müx təlif maliyyə alətləri üzrə diversifikasiyası və gə -
lirliliyinin artırılması olub.

Fondun 2019-cu il üzrə planlarına gəldikdə isə,
Ş.Mövsümov bildirib ki, daşınmaz əmlak bazarının ümu-
mi vəziyyətinin, eyni zamanda bu sahədə son trend və
yeniliklərin araşdırılmasından sonra ARDNF-nin
daşınmaz əmlak üzrə investisiya strategiyası illik əsasda
yenilənir. 2019-cu il üzrə daşınmaz əmlak strategiyasına
əsasən Fond Şimali Amerika, Avropa, Asiya və Sakit
Okean hövzəsi regionlarında yerləşən bir sıra inkişaf
etmiş ölkələrin müxtəlif tipli daşınmaz əmlak
obyektlərinə birbaşa, müştərək və yaxud daşınmaz əmlak
fondları vasitəsilə investisiyaları nəzərdə tutur.

Fond rəhbəri ARDNF-in daşınmaz əmlaklar üzrə
əldə etdiyi gəlirliliyi də açıqlayıb. Onun sözlərinə görə,
2018-ci ilin nəticələrinə əsasən ARDNF-nin investisiya
portfelinin gəlirliliyinə ən çox müsbət töhfə vermiş in-
vestisiyalar daşınmaz əmlak investisiyaları olub: «2018-
ci ilin sonuna bu istiqamət üzrə müvafiq gəlirlilik 9,9%
təşkil edib ki, bu da 2017-ci ilin müvafiq göstəricisi
(4,7%) ilə müqayisədə daha çoxdur». 

Fondun daşınmaz əmlak strategiyasının real laş dı rıl -
ma sı nəticəsində 2017-ci illə müqayisədə daşınmaz əm -
lak portfelində fond və müştərək investisiyaların payının
artması nəticəsində portfel daha da diversifikasiya olub
və bu da öz növbəsində ötən ilin gəlirliliyinə mühüm
təsir göstərib. 2018-ci ilin sonuna Fondun daşınmaz
əmlak portfelinin 47%-ni birbaşa (2017-ci ilin sonuna
70%), 15%-ni müştərək (2017-ci ilin sonuna 5%) və

38% hissəsini isə daşınmaz əmlak fondlarına ( 2017-ci
ilin sonuna 25%) investisiyalar təşkil edir.

«Fondun Londondakı investisiyasına gəldikdə isə,
məlum olduğu kimi, ARDNF 2012-ci ildə Londonun
Seynt-Ceyms 78 ünvanında yerləşən daşınmaz əmlak
obyektini satın alıb və onun gəlirliliyi investisiya
ediləndən indiki dövrədək 4,4% təşkil edib»-deyə
Ş.Mövsümov bildirib.

Yaxın 5-10 il ərzində Azərbaycanda daşınmaz
əmlakın qeyri-rəsmi alqı-satqısı ilə məşğul olan
rieltorların sayında ciddi azalmalar gözlənilir. «MBA
Group» konsaltinq şirkətinin baş direktoru, daşınmaz
əmlak üzrə ekspert Nüsrət İbrahimovun sözlərinə görə,
hazırda ölkədə bu məsələyə sistemli yanaşma var və bu,
Vergilər Nazirliyinin diqqət mərkəzindədir.

"Daşınmaz əmlak sahəsində qeyri-leqal fəaliyyət

göstərənlərin sayı tədricən azalır. Onlar artıq başa
düşürlər ki, daimi bazar payına malik olmaq üçün rəsmi
ofisin və işçi personalın olması şərtdir. Onu da qeyd ed-
im ki, əgər 2000-ci ilin əvvəllərində rəsmi alqı-satqı ilə
məşğul olan rieltorların sayı cəmi 2-3 idisə, bu gün
onların sayı təxminən 180-ə çatır. Əlbəttə, demək olar ki,
artım var və bu sahədə rəsmi fəaliyyət göstərənlərin sayı
getdikcə artır", - deyə Nüsrət İbrahimov bildirib. 

Az"rbaycanda "qara rieltor"ların sayı k"skin azalacaq

Neft Fondu bu il d" daşınmaz "mlak alacaq
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182 il" tikilib 5 saata kül olan
NOTR-DAM

«Notre-Dame de Paris»
Parisin simvollarından biri olan kilsənin tam adı

“Notre-Dame de Paris”dir. O, Parisin ilk xristian kilsəsi
hesab edilən, Müqəddəs Stefan bazilikasının yerində,
Sena çayının Site adasının şərq hissəsində, dördüncü
şəhər dairəsində II Jan-Paul meydanında yerləşir. Kilsə
son günə qədər Roma katolik kilsəsi kimi istifadə olunur-
du və Paris baş yepiskopunun iqamətgahı idi. 

182 il" tikil"n kils"nin tarixi
Əvvəllər, eramızın 4-cü əsrində bu ərazidə kiçik bir

kilsə - Bala Rome Şapeli yerləşirdi. 1163-cü ildə isə bu-
rada yeni kilsənin inşaatı başlandı. Tikinti kral VII
Lüdoviqin dövründə başlamışdı, kilsənin ilk daşını isə
Papa III Aleksandr qoyub. Maraqlıdır ki, Roma papası
Parisə tikintiyə daş qoymaq üçün deyil, tamamilə

Yüzillik Müharib", Rişelye, Mozarini, Burbonlar, Naoleon, Şarl de
Qoll, altı inqilab v" iki dünya müharib"si... 
Bütün bunlar, bir neç" gün "vv"l m"hv olan Parisin dünya
şöhr"tli Notr Dam kils"sinin şahidi olduğu tarixi hadis"l"rin
yalnız bir hiss"sidir. Özünd" Köhn" Dünyanın, orta "srl"r
Avropasının tarixin v" ruhunu daşıyan, Fransanın qürur simvolu
Notr Dam kils"si aprelin 15-d" axşam saatlarında q"fl"t"n
yanmağa başlayaraq tezlikl" b"rpa olunmayacaq hala düşdü. 



təsadüfən Paris yepiskopu Moris de Sülliyə qonaq
gəlibmiş. 

Kilsənin layihə işlərində məşhur memarlar iştirak
edib. Məhz buna görə, kafedral zəngin və müxtəlif klanlı,
mürəkkəb memarlığa malikdir. Memarlıqda əsas söz
sahibi arxitektorlar Jan de Şel və Pyer Montrey olublar.
Binanın karkasının qurulması və digər əhəmiyyətli
prosesləri onlar idarə edib. 

Kilsənin tikintisi üçün pullar isə az qala bütün
dünyadan gəlirdi. Hamı bu müqəddəs işdə öz payının
olmasını istəyirdi. Ən çox fəallıq edənlər isə təbii ki,
parislilər idi. Çünki iri məbləğdə pul ayıranlar kilsədə
dəfn olunmaq və ya içəridə heykəlciklərini yerləşdirmək
hüququnu qazanırdı. 

Əvvəl ləng gedən tikinti işləri sonradan, XIII əsrin
başlanğıcında Filipp Avqustun krallığı dövründə
sürətlənib. Düz 182 ilə tikilən Notr-Dam kilsəsi 1345-ci
ildə hazır oldu. Amma tikinti zamanı da burada müxtəlif
ayinlər keçirilir, burada evlənənlərə xeyir-dualar verilir,
vəfat edənlərlə vidalaşılır, tac qoyma, müqəddəs xaç
suyuna salınma ayinləri icra edilirdi. Fransa parlamen-
tinin ilk iclası da 1302-ci ildə kilsənin ən dəbdəbəli
zallarından birində baş tutub. 

Yeni kilsə İsa peyğəmbərin anası Müqəddəs
Məryəmə həsr olunmuşdu və «Notr-Dam de Paris», yəni
“Parisin Allah Anası” adlandı. 

5,5 hektar ərazidə yerləşən Notr Dam inşası tamam-
lananda qərbin ən böyük kilsələrindən biri oldu. 37
ibadətxana, 75 böyük sütundan ibarət 130 metr
genişlikdəki bu kilsədə eyni vaxtda 9 min nəfərin ibadət
etməsi mümkün idi. 

MEMARLIĞI 
Paris yepiskopu Moris de Syulli burada son

memarlıq kəşflərindən istifadə edilməsini istəyirdi.
İnşaatı az qala 200 il çəkdiyi üçün, Notr-Damın ayrı-ayrı
bölmələrində müxtəlif memarlıq cərəyanlarının izləri
görünür. Daxilində bir çox qiymətli sənət və rəsm
əsərlərini, orta əsrlərdən qalma heykəlləri qoruyan
kilsədə 10 böyük zəng var və onların hər biri fərqli
məqsədlə istifadə olunur. 

SİRLİ-SEHRLİ BéZéKLéR
Notr Damın interyeri başdan-başa sənət əsərləri ilə

bəzədilib. Divarları rəngli şüşələrdən düzəldilən
qızılgüllər (dəyirmi vitrajlar belə adlanır) və vitraj
pəncərələr binanın daxilinə müəyyən qaranlıq versə də,
ona xüsusi gözəllik bəxş edir. Çiçək şəkilli pəncərə
kilsənin qərb hissəsindədir. Pəncərənin qarşısında ortada
müqəddəs Məryəmin və uşaqların heykəlləri yerləşib.
Gül pəncərənin altında isə yəhudi hökmdarlarının 28

heykəli yer alıb. Bu hissəyə Kings Qallery deyilir. Qərb
hissədə pəncərənin hər iki tərəfində qüllələr var. Bu
qüllələrə 387 pilləkən aparır. Və bu yolu kilsəni pis ruh-
lardan qoruyan əcaib heykəllər bəzəyir. 

Şimal tərəfdəki qızılgül Bibliyanın Köhnə
Vəsiyyətinə həsr olunsa da, Xristə aparıb çıxarır. Körpə
İisusu qucağında tutmuş Müqəddəs qadını peyğəmbərlər,
krallar, ali keşişlər əhatə edir. Kilsənin şimalında yerləşən
yeganə zəngin ağırlığı 13 tondur. Kilsənin görməli
abidələrindən biri də girişlərdən birindəki "Bakirə və
uşaq" heykəlidir. Əsas mehrabın arxasında Nikolas
Kostonun “Pyeta” heykəli yer alıb. Heykəli rəsmlər
dövrələyib ki, buna "May tabloları" deyilir. Çünki hər
ilin mayında Paris zadəganları kilsəyə belə rəsmlər
hədiyyə ediblər. Buradakı kürsülər Müqəddəs Məryəmin
həyatından bəhs edən oymalarla bəzədilib. Cənuba ba -
xan qızılgüllər isə Yeni Vəsiyyətə həsr edilib. Burada
İisusu apostolları, şəhidlər və mələklər əhatə edir. Binaya
xüsusi yaraşıq verən qızılgüllər Notr-Damda saxlanılmış
yeganə qədim vitrajlardandır.

Sehrli X"zin" dair"si
Notr Damın ən maraqlı və bəzən də sehrli adlanan

yeri Xəzinə dairəsidir. Burada antik dövr əlyazmaları və
dini əşyalar qorunur. Həmçinin, kilsədə xristianlıq
dünyası üçün vacib olan iki müqəddəs əşya: İsa
peyğəmbərin tikanlı tacı sayılan “Tacların tacı” və
çarmıx taxtasından bir hissə olan “Müqəddəs mismar”
qorunub saxlanırdı. Kilsə hər cümə ziyarətçilərə açıq idi. 

Kilsəni Müqəddəs qadının 37 təcəssümündən ibarət
təsvirlər bəzəyir. Binada həmçinin Fransanın iki
himayəçi qadınının - Müqəddəs Janna d`Arkın və Körpə
İsusun Müqəddəs Terezasının heykəlləri vardır.
Romadakı Müqəddəs Pyotr kilsəsində olduğu kimi, bura-
da da keşiş kilsəyə mənsub olmaqla oraya ibadətə gəlmiş
dindarlara dua ilə müraciət edir.
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Oğul h"diyy"sin" gör" bayram
nümayişi

XVII əsrdə isə kral XIII Luinin dövründə onun
gözlədiyi oğul hədiyyəsinə görə Məryəm Anaya həsr
olunmuş bayram nümayişi keçirilməsi ənənəsi yarandı.
Bu oğul isə 1638-ci ildə anadan olan, sonralar Günəş
Kral adlanacaq XIV Lui idi. Ata kral həm də kilsə
binasının içərisini yenidən qurmaq istəyirdi, lakin beş il
sonrakı ölümü ona imkan vermədi. Onun niyyəti az qala
bir əsr sonra, hətta oğlunun ölümündən də səkkiz il
keçəndə, 1723-cü ildə reallaşdı. Məryəm Ananın həyatını
təsvir edən çox sayda ağac heykəllər meydana gəldi.
Katolik dini hesab edir ki, Məryəm ana onların Ağası
olan İisusa bütün yaranmışlardan daha yaxındır, onun
dirilməsi ilə də bağlıdır. 

Notr-Dam kilsəsinin fasadı da olduqca gözəl və
möhtəşəmdir. Kilsənin qarşısındakı meydana daxil
olduqda binanın ecazkar mənzərəsi adamı öz təsiri altına
alır. Fasadı yüzlərlə heykəllər bəzəyir. Qapıların üstündə
olan alaqapılarda patriarxların, Köhnə Vəsiyyətin
peyğəmbərlərinin və çarların heykəlləri var. Yuxarıdakı
qalereyada fasadı kəsib keçən 28 heykəl vardır ki, onlar
İisusun İncildə qeyd edilən əcdadlarının sayına
uyğundur. Bu 28 çar əvvəllər Fransanın kralları hesab ol-
unurdu.

Kilsə binasında çoxsaylı zənglər var. Yeni baş zəng
Məryəm adlanır, ən böyük zəng isə Cəbrayıldır. Bir neçə
zəng isə inqilab vaxtı məhv edilib. 

Tarixin sil" bilm"diyi "s"r 
7 əsrlik tarixi boyunca kilsə bir çox dəyişikliyə

məruz qalıb. 1548-ci ildə üsyançılar dəstəsi bütpərəstlik
iddiası ilə kilsədəki heykəlləri və digər əsərləri
parçalayıb. XVII əsrdə kral XIV Luis tikilini
modernləşdirməyə cəhd edib, əlavə dəyişiklər hazırlanıb.
1845-ci ildə memar Eucin Vaylet le Dak və Can Baptist
Antonyonun rəhbərliyi ilə restavrasiya işlərinə başlanıb.
1991-ci ildə heykəlləri təmir etmək və uçulan yerlərin
bərpası üçün bir başqa restavrasiya işinə start verilib.

İnqilab qurbanı
Notr-Dam kilsəsinin müqəddəslik haləsinin saxlaya

bilmədiyi vaxtlar da olub. Böyük Fransa inqilabı dini
qadağan etmiş, yeni müqəddəslik simvolu yaratmışdı.
Fransız inqilabını bayram edən xalq kütləsi kilsə binasına
zədə toxundurmuşdu. Kral Lui-Filipp 1848-ci ildə taxt-
tacı tərk etməmişdən əvvəl təhlükəli şəkil alan
baxımsızlıqda qalan binanın bərpa edilməsi təşəbbüsü ilə
çıxış etdi. Abidənin bərpası 1845-ci ildə başlanmaqla, 20
il davam etdi. 

Hüqonun Notr Damı 
Dünyada heç vaxt Fransada olmayıb, amma Nort

Damı sevən milyonlarla insan var. Bunlar dahi fransız
yazıçısı Viktor Hüqonun eyniadlı tarixi romanını
oxuyanlardır. Həmin əsər sayəsində kafedral dünyanın ən
tanınmış abidəsinə çevrilir. «Paris Notr-Dam kilsəsi»
romanında XV əsrdə paytaxtda baş verən dini, ictimai
hadisələri təsvir edilir. Hadisələrin böyük hissəsi kilsədə
və onun ətrafında cərəyan edir. Hüqo öz qəhrəmanları ilə
yanaşı, Notr-Damı, bu cansız binanı böyük məhəbbətlə
təsvir edir, onun sir-sehrini açmağa çalışır. İki əsrə yaxın
bir müddətdə Yer kürəsinin ən ucqar guşələrində sevilən
əsər sayəsində, Notr-Dam kilsəsi romandan filmlərə
keçərək yüz milyonlarla tamaşaçı kütləsinə çatıb. 

Viktor Hüqonun bu zəhməti kilsə binasına qayğı
göstərilməsinə də faydalı olub. Bir qədər sonra kilsə binası
əsaslı təmir edilmiş, uğurla yenidən qurulmaya məruz
qalmışdır. Hüqonun dühası Notr-Damı özünə məxsus
Panteona çevirdiyindən, dini fərqlərindən asılı olmayaraq
hamı bu müqəddəs bazilikaya ülvi hisslər bəsləyir.

Müq"dd"s Tacın g"tirilm"si… 
Əslində Notr Dam kilsəsi saysız tarixi hadisələrin

və mühüm ayinlərin şahididir. Amma onlardan ən
böyüyü 1239-cu ildə Müqəddəs Tacın gətirilməsi idi.
Bütün xristian dünyasının ən müqəddəs əşyası sayılan
Tac son vaxtlaradək Notr Damda saxlanılırdı. 

1804-cü ildə isə qocaman kilsə Napoleonun tacqoy-
ma mərasiminə şahidlik edirdi. 

Burada 26 avqust 1944-cü ildə - Parisin azad
edilməsi günündə general Şarl de Qollun hüzurunda
Maqnifikat sərgilənir. Dini mərasimlərə 1970-ci il 12
noyabrda Şarl de Qollun ölümü, 1974-cü il 6 apreldə Jorj
Pompidunun ölümü və 1996-cı il 11 yanvarda Fransua
Mitteranın ölümü kimi hadisələr daxildir.

H"r il 20 milyon ziyar"tçi…
Parisin Notr-Dam kilsəsi dünyanın ən çox ziyarət

olunan məkanlarındandır. Onun gözəlliyini görmək,
tarixə səyahət eləmək üçün bura ildə 20 milyondan artıq
turist gəlir. Nəticədə kilsəni Parisin və bütün Avropanın
ən çox ziyarət edilən məkanıdır. 2013-cü ildə kilsənin
tikintisinin başlanmasının 850 illik yubileyi qeyd edilib. 

15 aprel 2019-cu il…
Dünyanın əsl mədəniyyət incisi adlandırılan, 856 il-

lik Notr-Dam-de-Paris kilsəsi 2019-cu il 15 aprel
tarixində yanğın nəticəsində məhv olsa da tarixiylə qürur
duyan fransizların və Fransa dövlətinin sevgisi
nəticəsində bərpa ediləcək. Bu məqsədlə könüllü olaraq
toplanan fantastik məbləğdə vəsait onun bərpasına
xərclənəcək. 
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Daşınmaz "mlak niy" bahalaşır? 
9 éSAS SéBéB

Son illər dünyanın bir sıra ölkələrində daşınmaz
əmlakların qiyməti artmaqdadır. Bəzi ölkələrdə
ucuzlaşma müşahidə olunsa da, ümumilikdə uzun
müddətli dövrə baxdıqda, demək olar ki, bütün regionlar-
da qiymətlər 10-15 il əvvəlkindən daha yüksəkdir. Bu
proses bütün əmlaklarda - həm mənzil, ev və kommer-
siya obyektlərində, həm də torpaqlarda müşahidə olunur.
Ekspertlər əmlakları bahalaşdıran 9 əsas səbəb
göstərirlər. 

1. İNDİYéDéK DéYéRİNİ ALMAYAN éMLAK 
Qiymət artımı potensialını qiymətləndirmək üçün isti-

nad nöqtəsi lazımdır. Yəni məsələn, əmlakın kvadratının
qiyməti yerli sakinlərin maaşlarına, oxşar şəhərlərdəki
əmlakın satış və icarə qiymətlərinə nisbətən azdırsa, əvvəl-
axır qiymətlər artacaq. Hazırda bu Budapeştdə baş verir –
son bir ildə burada əmlak 14,4% bahalaşıb. «Budapeştdə
tarixi mədəni abidələr bol olsa da, əmlak, oxşar şəhərlərdən,
məsələn, Praqadan ucuz idi, indi artım başlayıb» - deyə
«Perfect Invest Hungary Ltd» şirkətində bildirirlər.

2. SABİT İQTİSADİYYAT
İqtisadiyyatın genişlənməsi, işgüzar fəallığın və əhalinin

gəlirlərinin artması, işsizliyin azalması – siqnaldır ki, ölkədə
əmlak bahalaşacaq. Hazırda belə proseslər Bolqarıstanda
baş verir – 2017-dəki 3,6% iqtisadi artımdan sonra 2018-
də ölkədə əmlak 11,3% bahalaşıb.

3. éMLAK ALQI-SATQILARININ ARTMASI
Güclü tələbat olmadan – xüsusilə də yerli sakinlər

tərəfindən – əmlakın qiymətinin artmasını gözləməyinə
dəyməz. Məsələn, İspaniyada, məhz yerli sakinlər tərəfindən
alqı-satqıların artmasından sonra ölkənin daşınmaz əmlak
sektoru böhrandan çıxmağa başladı, bundan sonra isə
qiymətlər də yüksəldi. «Knight Frank»ın məlumatına görə,
2018-in əvvəlindən indiyədək Malaqada mənzillər 10%-dən
artıq bahalaşıb. ésas səbəb yerli sakinlərin əmlak almağa
başlaması olub. Xarici alıcıların da bu prosesə müsbət təsiri
var. 

4. TéKLİFİN AZ OLMASI
Bu iqtisadiyyatın klassikasıdır – nəsə defisitdirsə,

qiyməti artmalıdır. én bariz nümunəsini Berlində müşahidə
etmək olar. Son bir ildə burada əmlak 14,9% bahalaşıb.
«Berlində əhali artımına (ildə orta hesabla 50 min nəfər artır)
görə, əmlaka tələbat yüksəlib. Bu da qiymət artımı ilə
nəticələnir» - deyə «L&B Immobiliya» şirkətindən bildirilir. 

5. İPOTEKA KREDİTİ FAİZLéRİNİN AŞAĞI OLMASI
Ucuz ipoteka adamları əmlak almağa həvəsləndirir.

Üstəlik, bu zaman əmlak bahalaşırsa, alışlar daha güclü olur.
Nəticədə qiymətlərin artdığı bütün ölkələrdə kreditlər də
böyüməkdədir. Məsələn Bolqarıstanda ipoteka kreditləri illik
3%-dir, bəzi banklar krediti ilkin ödənişsiz də verirlər.
Almaniyada isə faizlər 1,7%-2,3% arasındadır. 

6. éMANéT FAİZLéRİNİN AŞAĞI OLMASI
Bank əmanətlərinin faizləri kritik həddə qədər aşağı

düşürsə, insanlar pullarını saxlamaq üçün fərqli alətlər
axtarmağa başlayırlar. éksər hallarda bu daşınmaz əmlakdır
– icarə vermək üçün kommersiya obyekti və ya mənzil.
Məsələn, Almaniyada əmanət faizləri sıfırdır, bəzən hətta
mənfiyə düşür. Nəticədə, Berlində əmlakın icarədən gəlirliyi
ildə cəmi 3% olsa da, bu variant əmanətlərdən daha
sərfəlidir və orta sinif pullarını məhz buraya yatırır. 

7. İCARé BAZARININ İNKİŞAFI Vé KİRAYé
EVLéRİN BAHALAŞMASI

égər şəhərdə iqtisadi yüksəliş və çoxlu iş varsa, burada
sakinlərin sayı və və kirayəyə tələbat artır. Nəticədə kirayə
qiymətləri də yüksəlir və bundan qazanmaq istəyən investorlar
ortaya çıxır. Kirayə haqları artdığından əhali özünə şəxsi ev əldə
etmək istəyir, kiçik ipoteka faizləri isə ev alqısını kirayədən daha
sərfəli edir. Ölkədə kirayə mənzillərə tələbatı turistlər də artırır. 

8. QANUNLARIN DéYİŞMéSİ Vé SéRTLéŞMéSİ
élbəttə, bütün qanunların dəyişməsi deyil, amma

tikintiyə tələblərin sərtləşməsi və vergilərin artırılması, son
nəticədə məhz əmlakın bahalaşması ilə nəticələnir. Çünki
tələblərə əməl olunması üçün çəkilən xərclər son nəticədə
əmlakın maya dəyərinə oturur. 

9. İNFRASTRUKTURUN İNKİŞAFI Vé 
İRİMİQYASLI LAYİHéLéR

Böyük şəhərlər kiçiklərdən daha sürətli inkişaf edir.
Biznes və iş adamları, tələbələr və diribaş ailələr uşaqları ilə
birlikdə buraya axışır. Nəticədə infrastruktur inkişaf edir və
məsələn, hər yeni metro stansiyasının tikintisi, ətraf
ərazilərdə qiymətləri artırır. Bu hal – böyük şəhərlərdə
qiymətlərin kiçiklərə nisbətən daha sürətlə artımı – hazırda
Macarıstan, Çexiya, Bolqarıstan və Almaniyada baş
verməkdədir. Qonşu Türkiyədə də turistlər arasında populyar
olan Alaniyadansa, ölkənin biznes mərkəzlərindən biri və ik-
inci böyük limanı sayılan İzmirdə qiymətlər daha sürətli artır. 



50 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №97 ’2019

ъядвялляр

N"rimanov Qaradağ 

X"tai N"simi Bin"q"di Nizami S"bail X"z"r 1,30% 0,90% 0,00%

-1,07% -1,53%

-3,85%

-8,88%

-13,55%

Pirallahı Yasamal Sabunçu Suraxanı 

15,65%

2,70%
2,03%

Mart ayı üzr" qiym"t d"yişm"si

Bin"q"di N"rimanov X"tai

Qaradağ N"simi Nizami S"bail X"z"r1,92% 1,21%

-0,37% -1,89%

-4,81%

-9,29%

-14,79%

Pirallahı Sabunçu Abşeron Yasamal 

16,16%

7,94%
6,03%

4,27%

Son 1 ild" qiym"t d"yişm"si

5,63%

-4,81%

Suraxanı 

3,00%

Abşeron

0,54%
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DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARI DINAMIKASI (ABŞ dolları ilə ifadədə)
Bakı ş.                                                                                                                                           Mart 2019

Təkrar mənzil bazarında qiymət
dinamikası, %

Torpaq bazarında qiymət
dinamikası, %

Kommersiya obyektləri ba za -
rında qiymət dinamikası, %

Zonalar ay ərzində
ilin əvvə -

lin dən 
il

ərzində 
ay

ərzində
ilin əvvə -

lin dən
il ərzində

ay ərzində,
%

ilin
əvvəlindən

il ərzində

1-ci zona 0,96% -12,62% 6,63% 0,03% 0,40% 1,05% -1,54% 5,38% 1,61%

2-ci zona 2,62% -6,81% 0,14% 0,11% 0,17% -3,38% 2,90% 6,98% -2,04%

3-cü zona -3,20% -0,08% 2,34% 0,07% 0,05% -3,57% 3,06% 3,29% 1,64%

4-cü zona 2,07% 6,07% 8,83% 0,60% 0,65% -2,37% 5,25% 9,51% 2,25%

5-ci zona -4,00% -2,40% 1,63% -0,06% 0,49% 2,83% 4,95% 4,83% 6,70%

6.1-ci zona 2,83% 4,81% 6,28% 0,00% -1,39% 5,81% -5,56% -4,05% 23,93%

6.2-ci zona -4,28% -3,50% -2,82% 0,07% -0,25% -1,80% 0,06% 2,45% 4,67%

6.3-cü zona 1,12% -4,07% -5,96% 0,04% 0,22% -3,86% 2,70% -23,62% -1,62%

7-ci zona -2,14% 1,76% 2,36% -0,03% -2,00% 1,08% 6,03% 6,87% 8,29%

8-ci zona -3,60% 0,54% 2,60% 0,37% 3,12% -1,05% -3,66% -6,46% -1,28%

9.1-ci zona 0,00% 0,00% 1,11% 0,07% -0,53% 3,83% 0,33% 0,33% 0,44%

9.2-ci zona 0,15% 2,38% 6,82% 1,17% -0,28% -9,52% -0,10% 1,01% 8,89%

9.3-ci zona 0% 0,00% 0,00% 0,28% 0,05% 0,16% 0% 0,00% 0,00%

10.1-ci zona 5,68% 1,14% 1,14% 0,61% 0,29% 1,35% 0,49% 2,47% -3,28%

10.2-ci zona -0,74% -3,58% -0,55% -0,03% -1,32% -1,54% -4,35% -1,24% -3,98%

10.3-cü zona -3,42% -0,59% 0,15% -0,09% -0,84% -2,76% 7,86% -3,79% -5,77%

10.4-cü zona 1,14% 6,16% 3,50% 0,70% 0,45% 5,56% 0,00% 0,00% 6,59%

11-ci zona -9,92% 3,10% 7,93% 0,29% 0,59% 4,59% 1,88% 2,88% -1,98%

12-ci zona -1,33% -3,98% 2,35% 0,07% -2,28% 0,15% -3,49% 2,27% 5,36%

13-cü zona 1,39% 8,16% 1,75% 0,22% -1,80% 3,66% 0,53% -3,18% -2,14%

13.1-ci zona 0,76% 1,15% 0,57% 0,34% 0,38% 6,24% 1,17% 5,50% 9,62%

Şəhər üzrə 1,13% -0,71% 5,81% 1,38% -0,09% 2,96% 5,00% 6,20% 6,06%

Yaşayış mənzil bazarında layihələr üzrə göstəricilər
Layihələr Qiymət, $/kv.m Təklif portfelində % payı Artım, ay ərzində, % Artım, il üzrə, %

alman 1073 0,00% 0,00% 0,00%

arxitektura 1639 1,86% 8,61% 5,81%

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

eksperimental 966 6,08% -3,40% -2,03%

fransız 958 2,65% 1,48% 5,86%

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

kiyev 805 1,57% 6,34% 13,86%

leninqrad 782 16,52% 3,99% 4,41%

minsk 912 1,22% 15,01% 12,18%

stalin 1301 3,93% -5,04% -6,47%

xruşov 996 5,01% -3,68% 0,20%

xüsusi 990 0,00% 0,00% 0,00%

yeni tikili (təmirli) 1006 61,16% 0,80% -3,73%

Bakı ş. 973 100% 1,13% -0,71%
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Rayonlar üzrə yaşayış mənzil göstəricisi

Rayonlar
Ay üzrə qiymət,

$/kv.m
Təklif portfelində

%-payı
Ay üzrə qiymət

artımı, %
İl üzrə qiymət artımı

%

Abşeron 563 5,36% 0,90% 6,03%

Binəqədi 849 8,73% -3,85% 1,92%

Nərimanov 1087 13,59% 1,30% 1,21%

Nəsimi 1092 12,95% -1,53% -1,89%

Nizami 771 7,08% -4,81% -4,81%

Pirallahı 532 0,21% 15,65% 16,16%

Qaradağ 544 0,79% 0,00% -0,37%

Sabunçu 761 4,15% 2,70% 7,94%

Səbail 1581 6,44% -8,88% -9,29%

Suraxanı 653 2,15% 2,03% 3,00%

Xətai 923 15,95% -1,07% 0,54%

Xəzər 536 0,36% -13,55% -14,79%

Yasamal 1051 22,25% 5,63% 4,27%

Ay üzrə mənzil bazarı indikatorları

mənzi -
lin orta
statistik
qiyməti,
$/kv,m

Mənzil
qiyməti,

$

ev
sahəsi

otaq
sayı

kirayə
qiyməti

Mənzil
kirayə

baza rın -
da aylıq
gəlirlik,

%

İllik
gəlirlik

Kapi -
tallaş -

ma
müd -
dəti

mənzili
n orta
çəki

qiyməti,
$

bank
depozit

%

bank
depoziti

ilə
gəlirlik,

$/ay

gəlirlik in-
deksi (bank
depozitinə
nəzərən)

984 101125 120,07 2,81 836 0,83% 9,92% 10,08 3078,70 6,00% 505,63 1,65

Fərdi həyət evləri üzrə bazar göstəriciləri
Həyət və bağ evləri

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

Təklif portfeli üzrə orta qiymət, $/həyət evi 238 1,61% 23,46%

evin sahəsi, kv.m 5,4 5,70% -15,01%

ümumi torpaq sahəsi, sot 3,7 0,27% 3,61%

otaqların sayı 57,92 2,30% -14,36%

yaşayış sahəsinin orta qiyməti, $/kv.m 12885 1,38% 2,96%

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

212 0,00% 7,61%

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

3 1,98% -18,93%

torpaq sahəsinin ümumi qiymətdə çəkisi, % 237,52 1,61% 23,46%






