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Az"rbaycanda birinci rübün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunları v" qarşıda duran v"zif"l"r prezident İlham éliyevin
s"drliyi il" Nazirl"r Kabinetinin iclasında müzakir" edilib. 
İclasda çıxış ed"n dövl"t başçısı bildirib ki, birinci rübün
yekunları 2018-ci ilin ölk"miz üçün uğurlu olacağı il" bağlı
gözl"ntil"ri t"sdiql"yib. 
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İNVESTİSİYALAR ARTIR
Belәliklә, birinci rübdә Azәrbaycan iqtisadiyyatı 2,3

faiz, qeyri-neft sektoru isә tәxminәn 3 faiz artıb. İlk 3 ayda
sәnaye istehsalında 2 faiz, qeyri-neft sәnayesindә isә
tәxminәn 10 faiz artım var. Qeyd edәk ki, qeyri-neft
sәnayesinin 10 faiz artımı ümumiyyәtlә rekord göstәrici
sayıla bilәr. Bu dövrdә kәnd tәsәrrüfatında artım 4,2 faiz
tәşkil edib. Bitkiçilikdә artım isә 50%-dәn çox edib. Dövlәt
başçısı bildirib ki, bu göstәrici son illәr әrzindә әnәnәvi vә
digәr texniki mәhsulların yetişdirilmәsi ilә bağlıdır. 

Bu ilin birinci rübündә Azәrbaycan iqtisadiyyatına
3,5 milyard dollar sәrmayә qoyulub ki, bunun da böyük
hissәsi xarici sәrmayәdir. İnvestisiya rәqәmlәri göstәrir
ki, Azәrbaycan xarici investorlar üçün çox cәlbedicidir.

Bütün bu iqtisadi artımların fonunda әsas
göstәricilәrdәn biri olan inflyasiya sәviyyәsi cәmi 4%
tәşkil edib. Bu müddәtdә әhalinin gәlirlәrinin 10%
artdığını nәzәrә alanda, gәlirlәrin artım sürәti qiymәt
artımını 2 dәfәdәn dә artıq üstәlәyib. 

VALYUTA EHTİYATLARI ARTIR
Birinci rübdә Azәrbaycanın valyuta ehtiyatları da

yüksәlib. İclasda bildirilib ki, ehtiyatlar 2,2 milyard dol-
lar artaraq hazırda 44,2 milyard dollara bәrabәr olub.
Dövlәt başçısı bildirib ki, ehtiyatların 3 ay әrzindә 2 mil-
yard dollardan çox artması hәm ondan çox qәnaәtlә
istifadә edilmәsinin, hәm dә uğurlu neft siyasәtinin
nәticәsidir. Belә ki, bu artımın tәrkibindә keçәn il
imzalanmış “Azәri-Çıraq-Günәşli” yatağının istismar
müddәtinin uzadılması ilә bağlı kontraktdan irәli gәlәn
450 milyon dollar bonus da var.

Yanvar-mart aylarında Azәrbaycanda xarici ticarәt
dövriyyәsi 31 faiz artıb. Ölkәdәn ixrac 24%, qeyri-neft
ixracı isә daha çox – 37% yüksәlib. 

YENİ İŞ YERLéRİ AÇILIR
İclasda bildirib ki, ilin ilk 3 ayında ölkәdә 34 min

yeni iş yeri yaradılıb ki, onlardan 31 mini daimidir.
Prezidentin sözlәrinә görә, ümumiyyәtlә 2004-cü ildәn
indiyәdәk ölkәdә yaradılan yeni iş yerlәrinin sayı 1,5 mil -
yona yaxınlaşıb. 

İ.Əliyev bildirib ki, bu il dövlәt sektorunda da әlavә
iş yerlәri yaradılacaq: «Hәm dövlәt qurumlarında, hәm
rayon icra hakimiyyәtlәri nәzdindә yaradılan yeni qu-
rumlar insanları işә cәlb edir. İctimai işlәrә vә dövlәt
şirkәtlәrindә çalışmaq üçün cәlb edilәnlәrin sayını biz
nәzәrә alsaq, bu il ancaq dövlәt sektorunda tәqribәn 50
mindәn çox yeni iş yerinin yaradılması nәzәrdә tutulur». 

Dövlәt başçısı xatırladıb ki, bu addım ilk dәfә iki il
әvvәl atılıb: «o dövrdә ki, dünya iqtisadi böhranı bizә
müәyyәn dәrәcәdә mәnfi tәsir göstәrmişdi. Bәzi iş

yerlәri ixtisara düşürdü, bәzi özәl qurumlar işçilәri işdәn
azad edirdilәr. Ona görә dövlәt dәrhal öz addımını atdı
vә biz on minlәrlә ictimai iş yeri yaratmışıq vә bu gün bu
proses davam edir». 

Xüsusilә bölgәlәrdә yeni iş yerlәrinin yaradılması
vә әhalinin işlә tәmin edilmәsi diqqәt mәrkәzindә
saxlanılır: «Hәr bir rayonda yüzlәrlә insan ictimai işlәrә
cәlb olunur. Nәzәrә alsaq ki, indi Azәrbaycanda o qәdәr
böyük quruculuq, tәmir işlәri aparılır - binaların tәmiri,
parkların salınması, o parklara xidmәt mәsәlәlәri. Əsas
mәqsәdimiz işsizliyi daim aşağı sәviyyәdә saxlamaqdır». 

TİKİNTİ SEKTORUNDA CANLANMA VAR 
Dövlәt başçısı bildirib ki, görülәn tәdbirlәr

nәticәsindә hazırda ölkәnin tikinti sektorunda böyük can-
lanma müşahidә olunur. Bura hәm sosial infrastrukturun
– mәktәb, xәstәxana, sosial obyektlәr, hәm dә yaşayış
evlәrinin tikintisi aiddir: «Ümumiyyәtlә, indi özәl sekto-
ra, tikinti sektoruna böyük vәsait qoyulur. Tәkcә Bakı
şәhәrindә tәqribәn 150-yә yaxın hündürmәrtәbәli binanın
tikintisi nәzәrdә tutulur. Onların bir çoxunun tikintisi
başlayıb. Bu, әlbәttә ki, tikinti sektoruna, tikinti
materialları sektoruna müsbәt tәsir göstәrir vә yeni iş
yerlәri yaradır». 

«DÖVLéT QURUMLARI YERLİ 
AVTOMOBİLLéR ALMALIDIR»

İclasda ölkәdә sәnaye istehsalının artırılması vә is-
tehsal olunan malların idxalı әvәzlәmәsi mәsәlәsi diqqәt
mәrkәzindә olub. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bir
qәdәr әvvәl Neftçala Sәnaye Mәhәllәsindә avtomobil za-
vodunun açılışı olub: «Bu zavodda 300-dәn çox insan
işlә tәmin edilәcәk, hәm daxili bazar, hәm dә xarici bazar
üçün rәqabәtqabiliyyәtli avtomobillәr istehsal olunacaq.
Əlbәttә ki, dövlәt qurumları, - mәn bunu әvvәlki
çıxışlarda da demişәm, - yerli avtomobillәrә üstünlük
vermәlidirlәr. Dövlәt qurumları bu mәsәlәyә çox ciddi
nәzarәt etmәlidirlәr».

Birinci rübdә ölkәyә xaricdәn gәtirilәn av to mo bil lә -
rin sayının artdığını xatırladan prezident bildirib ki, bu,
vә tәn daşlarda әlavә maliyyә imkanlarının yaranması ilә
ya naşı, hәm dә xaricә köçürülәn valyutanın artdığını gös -
tә rir: «Ona görә, Azәrbaycanda istehsal olunan av to -
mobillәr әn azı dövlәt qurumları tәrәfindәn alınmalıdır.
Əminәm, vәtәndaşlar da görәcәklәr ki, bu avtomobillәr
yüksәk standartlara cavab verir vә qiymәt dә xaricdәn
gәtirilәn avtomobillәrlә müqayisәdә daha münasibdir».

Dövlәt başçısı bildirib ki, bir neçә il әvvәl işә düşәn
Gәncә avtomobil zavodunda istehsal edilәn traktorlar
yerli fermerlәrin tәminatında mühüm rol oynayır: «Əgәr
vaxtilә bu zavod yaradılmasaydı, bu traktorları istehsal
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etmәsәydi, hәmin texnikanın hamısını biz xaricdәn alası
olacaqdıq vә nә qәdәr pul xәrclәyәcәkdik. İndi isә biz
hәm ixrac edirik, hәm dә üçüncü ölkәlәrdә “Gәncә-
Belarus” traktorlarının istehsalına başlayırıq». 

TAXIL Vé HEYVANDARLIQ DİQQéT MéRKéZİNDé 
İclasda kәnd tәsәrrüfatındakı vәziyyәtlә bağlı

mәsәlәlәr әtraflı müzakirә edilib. Prezident bildirib ki,
hazırda kәnd tәsәrrüfatında, xüsusilә dә bitkiçilikdә
artımın böyük hissәsi pambıq istehsalının hesabınadır:
«Son illәrdә pambıqçılıqla bağlı görülәn işlәr bu sahәnin
bәrpasına, dirçәlmәsinә sәbәb olub. Burada әsas mәsәlә
işsizliyin aradan qaldırılmasıdır. Pambıqçılıqda 200 minә
yaxın insan, yәni, bu günә qәdәr işsiz olan insan işlә tәmin
edilib. Biz satınalma qiymәtini artıraraq tarlalarda
işlәyәnlәrin rifah halını yaxşılaşdırırıq. Əlbәttә ki, әgәr
pambıqçılığa belә güclü tәkan verilmәsәydi, Mingәçevir
Yüngül Sәnaye Parkının yaradılmasına da ehtiyac
qalmayacaqdı. Çünki indi xaricdәn pambıq alıb burada
emal etmәk heç bir iqtisadi sәmәrәyә uyğun gәlmir. Ona
görә, pambıqçılığın inkişafı, ilk növbәdә, sosial mәsәlәdir,
sosial tәşәbbüsdür vә tәdarükçü şirkәtlәr, fermerlәr, yerli
icra orqanlarının nümayәndәlәri bunu bilsinlәr ki,
pambıqçılıq hәm dә yerli istehsala tәkan verir, ixracı artırır.
Biz keçәn il 207 min ton pambıq tәdarük etmişik, 2015-ci
ildә isә cәmi 35 min ton. Mәn sonuncu müşavirәdә dә
demişәm, pambıqçılıq bundan sonra da ancaq
mәhsuldarlığın artırılması hesabına inkişaf etmәlidir». 

Növbәti illәrdә isә әsas diqqәt әrzaq tәhlükәsizliyi
mәsәlәlәrinә yetirilәcәk: «Taxılçılıq, heyvandarlıq әrzaq
tәhlükәsizliyini tәmin edәn әsas sahәlәrdir. Bilirәm ki,
dövlәtin dәstәyi ilә vә özәl qurumların fәaliyyәti
nәticәsindә buğda әkini genişlәnir, yeni әkin sahәlәri
dövriyyәyә çıxarılır, suvarma işlәri tәmin edilir. Bu sahәyә
çox ciddi diqqәt göstәrilmәlidir ki, biz özümüzü әsas әrzaq
mәhsulları ilә tam tәmin edә bilәk. Biz indi әt, süd
mәhsulları ilә özümüzü tәqribәn 80-90 faiz sәviyyәsindә
tәmin edirik, amma buğda ilә tәminat sahәsindә bu rәqәm
daha aşağıdır. Ona görә, növbәti illәrdә bu sahәyә vә eyni
zamanda, quş әtinin istehsalına daha böyük diqqәt
yetirilmәli vә investisiyalar qoyulmalıdır».

ZEYTUN, MEYVé, FINDIQ Vé TÜTÜNÇÜLÜYé
DéSTéK VERİLİR

Prezident bildirib ki, son vaxtlar sahibkarlar
hökumәtin tövsiyәsini nәzәrә alaraq, zeytunçuluğa
böyük diqqәt göstәrirlәr, yeni bağlar salınır, eyni zaman-
da bu prosesә dövlәt dә kömәk göstәrir vә su xәtlәri
çәkir. Nәticәdә zeytun ixracyönümlü mәhsula çevrilir:
«Dünya bazarlarında zeytun yağına çox böyük tәlәbat
var. Dünyada cәmi bir neçә ölkә bu yağı istehsal edir.

Azәrbaycan da onların arasında yer tutmalıdır, hәm da -
xili bazarı tәmin etmәlidir, hәm ixrac etmәlidir».

Digәr sahәlәrdә dә sürәtli artım var. Mәsәlәn,
2015-ci ildә ölkәdә cәmi 1300 hektarda tütün
әkilmişdisә, 2018-ci ildә bu, 3300 hektara çatacaq:
«Tütünü biz indi ixrac edirik. Bu, ixracyönümlü
mәhsuldur. Fermerlәr yaxşı pul qazanırlar. İndi dövlәt
qurutma kameraları alır. Azәrbaycanda tikilmәkdә olan
siqaret fabriki dә bu tütünü alacaq, siqaret hazırlayacaq
vә ixrac edәcәk».  

Bundan başqa, 2015-ci ildә 240 kiloqram barama
tәdarük olunmuşdusa, 2017-ci ildә bu rәqәm 240 tona
qalxıb, 2018-dә isә tәqribәn 450-500 ton olacaq: «Bu
sahә dә mәnim üçün ilk növbәdә sosial layihәdir. Çünki
kümçülәr indi az müddәtdә - 30-40 gün әrzindә böyük
vәsait qazanırlar vә Şәki ipәk kombinatında yüzlәrlә in-
san işlә tәmin edilir. Əgәr bu il biz 450-500 ton barama
tәdarük etsәk, әminәm, Şәki ipәk kombinatı, ola bilәr ki,
ilboyu fasilәsiz işlәsin vә xammal da kifayәt qәdәr ola-
caq. Yüzlәrlә insan Şәkidә işlә tәmin edilir vә bir çox
rayonlarda pul qazanır».

Digәr sahә olan fındıqçılıqda da ciddi irәlilәyişlәr
gözlәnilir, hökumәt bu sahәni әsas ixrac istiqamәtinә
çevirmәk niyyәtindәdir. Elә indi dә fındıqçılıq pomidor
ixracından sonra kәnd tәsәrrüfatında ikinci valyuta
gәtirәn sektordur. 2016-cı ildә fındıq bağlarının sahәsi 40
min hektara çatıb, bu il isә 67 min hektar olacaq: «Bu,
fermerlәr üçün çox böyük gәlir mәnbәyi olacaq,
ölkәmizә dә valyuta gәtirәcәk. Ancaq bu da son hәdd
deyil. Çünki bu il vә gәlәn il 16 min hektarda yeni fındıq
bağları salınacaq. Belәliklә, Azәrbaycanda 80 min hek-
tardan çox sahәdә fındıq yetişdirilәcәk vә fındıq
istehsalına görә biz dünyanın üçlüyünә daxil ola bilәrik».

İRİ LAYİHéLéR UĞURLA REALLAŞDIRILIR
İclasda qeyd edilib ki, mәcburi köçkünlәr üçün bu il

yeni evlәr istifadәyә verilәcәk. Bu il әn azı 4 min ailә - 20
min köçkün yeni evlәrlә, mәnzillәrlә tәmin edilәcәk. Ötәn
il 2300 ailә - yәni, 12 min köçkün evlәrlә tәmin edilib.
Belәliklә, ilin sonuna qәdәr evlәrlә, mәnzillәrlә tәmin
edilmiş köçkünlәrin sayı tәxminәn 285-290 minә çatacaq.

Prezident bildirib ki, hazırda ölkәnin әsas enerji
layihәsi sayılan Cәnub Qaz Dәhlizi uğurla icra edilir.
İndiyәdәk “Şahdәniz-2” layihәsi 99%, Cәnubi Qafqaz
Kәmәri 96%, TANAP 92% icra edilib: «Bu layihәlәrdә
Azәrbaycan aparıcı rol oynayır. Biz, eyni zamanda, TAP
layihәsinin sәhmdarıyıq. Orada isә Azәrbaycanın icra
sәviyyәsi 68 faizdir. Yәni, Cәnub Qaz Dәhlizi artıq
reallıqdır. Bu reallığı biz yaratmışıq vә bu, ölkәmizin
uzunmüddәtli inkişafı üçün xüsusi әhәmiyyәtә malik
olan layihәdir».
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Az"rbaycan-Türkiy" layih"l"ri
dünyada yeni v"ziyy"t yaradır

Az"rbaycanla Türkiy"nin birg" h"yata keçirdiyi layih"l"r bizi gücl"ndirir v" dünyada yeni
v"ziyy"t yaradır. Bunu Az"rbaycan prezidenti İlham éliyev Az"rbaycan v" Türkiy" dövl"t
başçılarının iştirakı il" Yüks"k S"viyy"li Strateji ém"kdaşlıq Şurasının VII iclasında bildirib. 

İclasda çıxış edәn Türkiyә pre -
zi denti Rәcәb Tayyib Ərdoğan bil di -
rib ki, iki ölkә arasındakı qardaşlıq
әla qәlәri real layihәlәrlә daha da
güc  lәnir. Ötәn il Bakı–Tbilisi–Qars
dә mir yolu xәttinin açılışı olub: «Bu
dә mir yolu xәttinin funksional vә
da vamlı istifadәsi ilә bağlı gör dü yü -
müz işlәr davam edir. Bu işlәri tez
bir zamanda bitirmәliyik. Dünyanın
әn mühüm nәqliyyat dәhlizlәrindәn
biri olan bu dәmir yolu xәttinin daha
da mәhsuldar işlәmәsi üçün әli miz -
dәn gәlәni etmәliyik». 

Hazırda iki ölkәnin prioritet la -
yi hәsi Transanadolu tәbii qaz boru
kә mәri – TANAP-dır. İyun ayında
bu layihәnin işә düşmәsi gözlәnilir.
Di gәr irihәcmli layihә olan Cәnub
Qaz Dәhlizi isә Azәrbaycan vә Tür -
ki yә ilә yanaşı, bölgәyә vә Avropaya
da rifah gәtirәcәk, elәcә dә Av ro pa -
nın enerji tәhlükәsizliyinә çox bö -
yük töhfә verәcәk. 

Bu il Türkiyәdә Azәrbaycan
sәr mayәsi ilә tikilәn “Star” neft
ema lı zavodunun da tikintisi tamam-
lanacaq. Belәliklә, Azәrbaycan Tür -

ki yәyә әn böyük sәrmayә yatıran öl -
kә olacaq. 

«Mәlum olduğu kimi, Tür ki yә -
nin Azәrbaycanda lap әvvәldәn qey -
ri-neft sektorunda әn böyük investor
ol ması tәsadüfi deyil. Ancaq bunları
qә ti şәkildә kafi hesab etmirik vә bu
әmәk daşlığı daha da genişlәndirmәk
üçün әlimizdәn gәlәni edirik. Bir ne -
çә il әvvәl qarşıya qoyduğumuz ti ca -
rәt hәdәflәrinә hәlә ki, çata bil mә mi -
şik. Bunda qarşılıqlı müna si bәt lә ri -
miz dәn asılı olmayaraq, dünyada
baş verәn qlobal iqtisadi hadisәlәrin
dә rolu var. Güzәştli ticarәt sazişinin
tez liklә imzalanması ticarәtimizin
bә rabәr rәqabәt şәrtlәri çәrçivәsindә
apa rılması üçün çox böyük önәmә
ma likdir. Bununla bağlı Anlaşma
Me morandumunun im zalan ma sın -
dan mәmnunuq»-deyә R.T.Ərdoğan
bildirib.

İclasda çıxış edәn Azәrbaycan
Prezidenti İlham Əliyev bildirib ki,
birgә hәyata keçirilәn layihәlәr bizi
güc lәndirir vә dünyada yeni vә ziy -
yәt yaradır. TANAP-la bağlı mü -
qavi lәnin 4 il әvәl imzalandığını xa -

tırla dan prezident bildirib ki, artıq bu
tarixi layihә reallaşır: «Bakı-Tbilisi-
Qars dәmir yolu artıq fәaliyyәtdәdir.
Bundan sonra biz çalışacağıq ki,
yüklәrin daşınması daha böyük
hәcmlә ölçülsün. Nәqliyyat vә ener-
getika sahәsindә bizim iş birliyimiz
bölgәdә yeni vәziyyәt yaradır.

Qarşılıqlı sәrmayә qoyuluşu bi -
zi sevindirir. Hәm Türkiyә Azәr bay -
ca na, hәm dә Azәrbaycan Türkiyәyә
bö yük sәrmayәlәr qoyur vә bu, bir
daha bizim dostluğumuzu, qar daş lı -
ğı mızı әks etdirir».

İ.Əliyev bildirib ki, Azәr bay -
can Türkiyәnin müdafiә sәnayesinin
mәhsullarından bәhrәlәnir: «Türkiyә
çox inkişaf etmiş müdafiә sәnayesi
ya ra dıb. Azәrbaycan öz hәrbi gü cü -
nü, o cümlәdәn Türkiyәdәn alınan
silahlar hesabına artırır. Bir sözlә,
bizim әlaqәlәrimiz bütün sahәlәri
әha tә edir vә gündәn-günә daha da
güc lәnir. Əminәm ki, budәfәki sә fә -
rim vә Yüksәk Sәviyyәli Əmәk daş -
lıq Şurasının iclası bizim әla qә lә ri -
mi zә yeni nәfәs, yeni tәkan verә -
cәk». 



Yeniliyin tәfәrrüatları vә onun gәtirәcәyi üstünlüklәr
«Daşınmaz әmlakın qeydiyyatında yeni mәrhәlә: elek-
tron çıxarış, innovativ tәtbiqlәr vә vәtәndaş mәm nun lu -
ğu» mövzusunda keçirilәn İşgüzar Dialoqda tәqdim edi -
lib. Tәdbirdә ƏMDK yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlәt
Re yestri Xidmәtinin (DƏDRX) rәisi Hikmәt Mustafayev
bildirib ki, әmlakın qeydiyyatı sahәsindә baş verәn digәr
yeniliklәr kimi, elektnon çıxarışların tәtbiqi dә qeydiyatın
sadәlәşdirilmәsinә vә әmlak sahiblәrinin rahatlığına
xidmәt edir. 

Ümumiyyәtlә, son illәr qeydiyyat sahәsindә elek -
tron  laş ma maksimum hәddә çatıb. ƏMDK-nin 37 elek-
tron xidmәtindәn 24-ü mәhz daşınmaz әmlakın qey diy -
ya tına aiddir.  Hazırda әmlakla bağlı demәk olar ki, bü -
tün әmәliyyatları evdәn vә ya ofisdәn çıxmadan internet
vasitәsilә hәyata keçirmәk olar. 

Bunların arasında әn yenisi çıxarışların elektron for-
mada verilmәsidir. “Elektron Hökumәt” portalına inteq -

ra si ya olunmuş xidmәt vasitәsilә istәnilәn şәxs torpaq sa -
hәsinә vә ya evinә aid olan çıxarışları elektron formada
alıb istifadә edә bilәr. Bu yeniliyin tәtbiqi nәticәsindә çı -
xa rı şın kağız variantını vә ya surәtini çıxararaq harasa
tәq dim edilmәsi ehtiyacı da aradan qalxıb. Nәticәdә әm -
lak sahiblәri istәnilәn yerdә, hәtta xaricdә olanda da elek-
tron çıxarışla lazımi әmәliyyatlar apara bilәcәklәr. 

İşgüzar Dialoqda әmlak sektorunda çalışan özәl
sek tor, QHT nümayәndәlәri, rieltorlar, müstәqil ekspert
vә media nümayәndәlәri iştirak ediblәr. H.Mustafayev
on  la rı ƏMDK-nin elektron xidmәtlәri, qeydiyyatdakı ye -
ni lik lәrin tәbliğindә әmәkdaşlığa dәvәt edib.

Yeni xidmәtin tәqdimatı ilә çıxış edәn DƏDRX-in
rәis müavini Elşad Mәmmәdov bildirib ki, elektron çı xa -
rış ların tәtbiqi bu sahәdә aparılan islahatların mәntiqi da -
va mı idi. Belә ki, qeydiyyatda «vahid pәncәrә» prin-
spinin tәtbiq olunması, vәtәndaş-mәmur ünsiyyәtinin
azaldılması, vәtәndaşların vә hüquq sahiblәrinin kağız

İtmir, yanmır, m"hv olmur
ELEKTRON ÇIXARIŞLAR

Bundan sonra Az"rbaycan v"t"ndaşları v" "mlak sa hib l" ri "m  la kın
qeydiyyatını t"sdiql"m"k üçün qeydiyyat ida r" l" ri n" getm"li olmaya-
caqlar. émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Ko mi t" si nin (éMDK) t"tbiq etdiyi ye-
nilik n"tic"sind" v" t"n daş lar bu çıxarışları elektron formada alacaqlar. 
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formada çıxarış almaq üçün sәrf etdiklәri vaxt vә ma liy -
yә itkisinin aradan qaldırılması, habelә vәtәndaşların tez-
tez qarşılaşdıqları çıxarışların itmәsi, yararsız hala düş -
mә si kimi problemin aradan qaldırılması mәqsәdilә bu
sahәdә islahatların aparılması zәrurәti yaranmışdı.

Elektron çıxarışların tәtbiqi üçün qanunvericiliyә -
Mül ki Mәcәllәyә, «Notariat haqqında» vә «Daşınmaz
Əm lakın Dövlәt Reyestri haqqında» qanunlara dә yi -
şikliklәr edilib. 

ELEKTRON ÇIXARIŞ KAĞIZ 
ÇIXARIŞDAN Né İLé FéRQLéNİR? 

Hüquqi baxımdan bu iki sәnәd arasında heç bir fәrq
yoxdur. Hәr iki halda çıxarış daşınmaz әmlak üzәrindә
hü quqları tәsdiq edәn sәnәddir. Amma elektron çıxarış
ka ğızla müqayisәdә daha çox üstünlüyә malikdir. Onlar
hansılardır?

VAXTA QéNAéT
Çıxarışı kağızda almaq üçün hüquq sahiblәri

Xidmәtin әrazi idarәlәrinә müraciәt etmәli olurdular ki,
bu da onlar üçün vaxt vә maliyyә itkisi demәk idi. Bәzәn
vәtәndaşlar iş yerlәrindәn icazә almalı olur vә ya uzaq
mәsafә qәt edәrәk qeydiyyat orqanına gәlirdilәr. Elektron
çıxarış bu problemә son qoyub. Artıq vәtәndaş öz iş
yerindә vә ya evindә “Elektron Hökumәt” Portalındakı
şәxsi kabinetinә daxil olur vә qeydiyyat orqanı tәrәfindәn
orada yerlәşdirilmiş çıxarışı әldә edә bilir. O, çıxarışı
istәdiyi qәdәr çap edә bilәr, bununla bağlı hәr hansı
mәhdudiyyәt yoxdur;

İTMİR, YANMIR, MéHV OLMUR
Kağız formada verilәn çıxarış itdikdә, mәhv olduq-

da vә yararsız hala düşdükdә hüquq sahiblәri onun
dublikatının alınması üçün qeydiyyat orqanına müraciәt
edirdilәr. Bunun üçün onlar bir sıra qurumlardan müvafiq
sәnәdlәr almalı vә dövlәt rüsumu ödәmәli olurdular.
Çıxarış elektron üsulla әldә edildikdәn sonra onun
itmәsi, yanması, mәhv olması riski aradan qalxdığı üçün
dublikatın alınması zәrurәti dә aradan qalxmış olur.

éMLAK SAHİBLéRİ YENİLİYİ BéYéNİBLéR 
Komitәnin bu yeniliyi әmlak sahiblәrini dәrhal cәlb

edib. Belә ki, indiyәdәk 2 minә yaxın şәxs elektron
çıxarış әldә edib. E.Mәmmәdov bildirib ki, әmlakın
qeydiyyatındakı bu yeniliklәr beynәlxalq tәşkilatların
tәrtib etdiyi reytinqlәrdә ölkәmizin göstәricilәrini dә
yüksәltmәk mәqsәdi daşıyır. Mәsәlәn, Azәrbaycanda
tәtbiq edilәn elektron çıxarış xidmәti dünyadakı 198
ölkәdәn yalnız 3-dә mövcuddur. Qeydiyyat

prosedurlarının sayı isә 3-dәn 1-ә endirilib. Yeri
gәlmişkәn, bu islahatların nәticәsidir ki, ötәn il әmlakın
qeydiyyatı 14,5%, ilkin qeydiyyat isә 18,5% artıb. 

Tәdbirdә ƏMDK-nin digәr faydalı elektron
xidmәtlәri haqqında da mәlumat verilib. H.Mustafayev
bildirib ki, әmlak kalkulyatoru vasitәsilә istәnilәn şәxs
istifadә edәcәyi xidmәtin ödәnişlәri barәdә әvvәlcәdәn
mәlumat ala bilir. 

Çoxmәrtәbәli yaşayış binasından alınan mәnzillәrә
çı xarışın verilib-verilmәyәcәyini dә әvvәlcәdәn dә qiq lәş -
dir mәk mümkündür. Bu xidmәt vasitәsilә MTK-ların bir
mәn zili bir neçә alıcıya satmasının, vәtәndaşların al da dıl -
ma sı nın qarşısı alınıb. Nәhayәt, vәtәndaşlar onlayn xid -
mәt lәrin kömәyi ilә istәnilәn әrazidәki әmlakların tәqribi
ba zar qiymәtini әvvәlcәdәn öyrәnә bilirlәr. 

İşgüzar Dialoqda iştirak edәn daşınmaz әmlak eks -
pert lәri vә QHT tәmsilçilәri dә ƏMDK-nın elektron xid -
mәt lә rinin faydalı olmasını vә әhalinin әlçatanlığını müs -
bәt qiymәtlәndiriblәr.  Azәrbaycan Qiy mәt lәn di ri ci lәr
Cә miy yәtinin sәdri Nüsrәt İbrahimov, QHT rәhbәri Əli -
mәm mәd Nuriyev vә “Şәffaflıq Azәrbaycan” Kor rup si -
 ya ya qarşı Mübarizә İctimai Birliyinin icraçı direktoru
Rә na Sәfәrәliyeva yeniliyin müsbәt әhәmiyyәtini qeydi
edә rәk bununla bağlı tәkliflәrini sәslәndiriblәr. 

Əlimәmmәd Nuriyev bildirib ki, daşınmaz әm lak -
lar la bağlı elektron xidmәtlәrin genişlәnmәsi bu sahәdә
ope rativliyi-şәffaflığı artırır vә xarici  sәrmayәlәrin Azәr -
bay cana gәlmәsinә şәrait yaradır.  

Rәna Sәfәrәliyeva isә qeydiyyatın sadәlәşdirilmәsi
pro sesinin davam etmәsini, o cümlәdәn qeydiyat üçün
tә lәb olunan sәnәdlәrin sayının azaldılmasını, bu sahәdә
dә elektron xidmәtlәrin yaradılmaısnı tәklif edib. Eyni
za manda qeyri-qanuni tikilәn evlәrin sәnәdlәşmәsini dә
la büd sayıb. 

Bu tәklifә münasibәt bildirәn H.Mustafayev deyib
ki, mühafizә zolaqlarında, kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı tor-
paqlarda tikilәn bu tipli evlәrә sәnәd verilmәsi mümkün
de yil. Lakin bu sahәdә mәslәhәtlәşmәlәr aparılır vә ye ni
qәrarların verilmәsi dә mümkündür. Xidmәt rәisi әm la -
kın qeydiyyatı ilә bağlı bir neçә yeni elektron xidmәtin
ya r adılacağını da qeyd edib. 

Yeri gәlmişkәn, komitә qeydiyyat sahәsindә ye ni -
lik lәrlә yanaşı, bu yeniliklәrin әmlak sahiblәrinә, vә tәn -
daş lara tәsirini araşdırır, elәcә dә bu sahә ilә bağlı vә tәn -
daş ların rәylәrini toplayır. Belә ki, bir qәdәr әvvәl
ƏMDK «әks zәng» xidmәti vә sosial sorğu layihәlәrinә
start verilib. «Əks zәnglәr» qeydiyyat xidmәtindәn is ti fa -
dә edәn vәtәndaşlara edilir, onların qeydiyyat prosesinә
mü  nasibәti öyrәnilir, tәkliflәri alınır. Bu fikirlәr xidmәtin
sә viyyәsini yüksәltmәk vә yeni xidmәtlәrin hazırlanması
üçün istifadә edilәcәk. 
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éMDK İSO standartı üzr" 
2 beyn"lxalq sertifikata layiq görülüb

Proses bu il dә davam edir vә Komitә elektron xid -
mәt lәrin tәtbiqini genişlәndirib. Artıq görülәn tәdbirlәr öz
müs bәt nәticәlәrini vermәkdәdir.

Belә ki, komitә İSO standartı üzrә 2 sahәyә aid bey -
nәl xalq sertifikata layiq görülüb. Bunlar Keyfiyyәt İda rә -
et mә Sistemi (9001) vә Mәlumat Tәhlükәsizliyi İda rә et -
mә Sistemidir (27001). 

ƏMDK tәrәfindәn istifadәyә verilәn ictimai xid mәt -
lә rin şәffaf mexanizmlәrә vә qaydalara әsaslanmaqla hә -
ya ta keçirilmәsi, elәcә dә xidmәtlәrә olan әlçatanlığın ar -
tı rıl ması amili bu sertifikatın әldә olunmasının başlıca sә -
bәb lәrindәndir. 

Hәmçinin Komitә tәrәfindәn xidmәt keyfiyyәtinin
da ha da yaxşılaşdırılması üçün sosial sorğu layihәlәrinin
re al laşdırılması belә beynәlxalq sertifikatın әldә edil mә -
si nә imkan verib.

Qeyd edilmәlidir ki, Keyfiyyәt İdarәetmә Sistemi
vә tәndaş yönümlü, idarәetmәyә sistemli yanaşma, tәş ki -
lat daxilindә hәr kәsin iştirakı, daimi tәkmillәşdirmә, fak-
tlara әsaslanan qәrarların qәbul edilmәsi kimi prinsiplәrә
әsaslanır. Bu isә o demәkdir ki, fәaliyyәtin mәhz hәmin
prin siplәrә uyğun qurulması komitәnin işinin keyfiyyәt
әm salının ölçülmәsini tәmin edәcәk vә keyfiyyәtin daim
yük sәldilmәsinә zәmin yaradacaq.

Komitәnin tabeliyindә olan “İnformasiya Tex nolo -
gi ya ları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzi”nin Mәlumat
Tәh lükәsizliyi İdarәetmә Sistemi standartı üzrә sertifika-
ta layiq görülmәsi isә mәrkәzin effektli işinin gös tә ri -
cilәrindәndir. 

Belә ki, Mәrkәz Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
üz rә informasiya-kommunikasiya texnologiyaları stra te -
gi ya sının hazırlanması, yeni informasiya sistemlәrinin
ya ra  dılması vә onların fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi
işini hәyata keçirir. 

Yaradılmış infrastruktur dövlәt әmlakının av to mat -
laş  dırıl mış idarәedilmәsinin hәyata keçirilmәsinә, proq -
ram tәminatının düzgün tәşkil edilmәsinә, komitәnin in-
ternet informasiya ehtiyatlarının vә elektron poçt ün van -
la rının tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına imkan verir. 

Mәrkәzdә daşınmaz әmlak, torpaq idarәçiliyi üzrә
top lanan geomәkan mәlumatları milli mәkan mә lu mat la rı
infrastrukturunun formalaşmasında baza rolunu oy na yır. 

İnformasiya sistemlәrindә toplanmış mәlumatların
mәx filiyi mövcud qanunvericiliyә uyğun vә İKT im kan -
la rından istifadә edilmәklә qorunur. Bu sertifikatın әldә
edil mәsi isә mövcud mәlumatların tәhlükәsizliyi ilә bağlı
gö rülәn işlәrin daha da tәkmillәşdirilmәsinә, idarәetmәdә
Nou-Hau texnologiyaların tәtbiqinin genişlәndirilmәsinә
im kan verir,

Qeyd edәk ki, Beynәlxalq Standartlaşdırma Tәş ki -
la tı olan İSO 1947-ci ildә yaradılıb. İsveçrәdә yerlәşәn
bu beynәlxalq tәşkilat indiyә qәdәr idarәçilik, tex no -
logiyalar vә biznes sahәsindә әmtәәlәrә, xidmәtlәrә vә
müsbәt tәc rü bә lәrә dair 19 min 500-dәn çox beynәlxalq
standart mü әy yәnlәşdirmişdir. ISO 9001 isә Beynәlxalq
Stan dart laş dırma Tәşkilatı tәrәfindәn hazırlanmış vә
hazırda dün ya da әn çox tәtbiq edilәn keyfiyyәtli
idarәetmә stan dar tı dır.

émlak M"s"l"l"ri
Dövl"t Komit"si

(éMDK) da şın maz
"mlak idar"çiliyi

sah"sind" innovativ
yenilikl"r v" mü asir

mexanizml"rin
t"tbiqini davam etdirir. 
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émlak çıxarışları 1 gün" veril"c"k
Azәrbaycanda daşınmaz әmlakın qeydiyyatı sahә -

sin dә mühüm yenilik baş verib. Əmlak çıxarışlarının ve -
ril mә müddәti azaldılıb. Artıq vәtәndaşlar әmlakları üzә -
rin dә mülkiyyәt hüququnu tәsdiqlәyәn çıxarışı 1 iş günü
müd dәtindә ala bilәcәklәr. Bununla bağlı  Nazirlәr Ka bi -
neti “Daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqların dövlәt qey -
diy yatı üçün sәnәdlәrin qәbulu, yoxlanılması vә veril mә -
si nin prosedur Qaydaları”na dәyişikliklәr edib. Qaydaya
“Əri zәnin sürәtlәndirilmәklә icra edilmәsi” başlıqlı yeni
his sә әlavә edilib. Dәyişikliyә әsasәn vәtәndaşların tәq -
dim etdiklәri әrizә onların istәyi әsasında daha sürәtlә ic -
ra edilәcәk. Nәticәdә vәtәndaşlar daşınmaz әmlak üzә -
rin dә hüquqların dövlәt qeydiyyatını tәsdiqlәyәn çı xa rış -
ları 1 gün, 3 gün vә 7 iş günü müddәtindә ala bilәcәklәr. 

Qeydiyyat prosesi zamanı mәrzçәkmә vә in ven tar -
laş dı rma işlәrinin aparılmasına ehtiyac yaranarsa, әrizәlәr
2 gün, 5 gün vә 10 iş günü müddәtindә icra edilәcәk.
İpo te kanın dövlәt qeydiyyatı ilә bağlı әrizәlәr isә bir vә
iki iş günü müddәtindә icra olunacaq. Daşınmaz әmlak
üzә ri ndә hüquqların dövlәt qeydiyyatına dair әrizәnin sü -
rәt lәn dirilmәklә icrası zamanı Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Ko mi tәsinin göstәrdiyi xidmәtlәrә görә xidmәt haq la rı -
nın tariflәri Tarif Şurası tәrәfindәn müәyyәn edilәn әm -
sal lar la hesablanacaq.

Əmlak çıxarışlarının daha sürәtli verilmәsi müasir

hәyatımızın әsas çağırışlarından olan sürәtli proseslәrә vә
biznes әmәliyyatlarına tәlәbatın ödәnilmәsinә imkan
verәcәk. Belә ki, bu yenilik daşınmaz әmlakın qeydiyyatı
sahәsindә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin vә sәmәrәliliyinin
artmasına, daha çox insanın rahatlıqla mülkiyyәt
üzәrindә hüquq sahibi olmasına şәrait yaradır. Bu isә
daşınmaz әmlak bazarının aktivlәşmәsinә, iqtisadi
әmәliyyatların, o cümlәdәn alqı-satqı, ipoteka
әmәliyyatların aparılmasını sürәtlәndirәcәk.

Qeyd edәk ki, әmlak çıxarışlarının bir gün әrzindә
verilmәsi әmlakın qeydiyyatı sahәsindә ilk yenilik deyil.
Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn bu
prosesdә davamlı yeniliklәrin tәtbiqi, innovasiyalardan
geniş istifadә olunması nәticәsindә hazırda vәtәndaşlar
çıxarışlarını elektron şәkildә dә ala bilәrlәr. Bir gündә
verilmәsinә baxmayaraq çıxarışlar vәtәndaşlara onların
istәyi әsasında elektron şәkildә dә tәqdim olunur. 

Əmlakın qeydiyyatının sadәlәşdirilmәsi sahәsindә
görülәn işlәr Azәrbaycanda daşınmaz әmlakla
әmәliyyatların hәcmini artırıb. Belә ki, 2017-dә ölkәdә
196,9 min әmlaka aid hüquqlar dövlәt qeydiyyatına
alınıb. Əvvәlki illә müqayisәdә әmlakın qeydiyyatı
14,5%, ilkin qeydiyyat isә 18,5% artıb. Belә ki, tәkcә
ötәn il Azәrbaycanda 59 mindәn artıq әmlak
sәnәdlәşdirilәrәk leqal әmlak dövriyyәsinә buraxılıb. 
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Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi nәticәsindә
ümumilikdә 300 mindәn artıq iş yeri yaradılıb, 250
mindәn çox sәhmdar sәhm sahibi olub, 1,2 milyondan
artıq vәtәndaşımız özәllәşdirmәdәn faydalanıb. 

Bunu Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin sәdr
müavini Rafiq Cәlilov “Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonun-
da özәllәşdirmә sahәsinә investisiyalar” mövzusunda re-
gional forumda çıxışı zamanı deyib.

Sәdr müavininin sözlәrinә görә, yeni yaradılmış
Özәllәşdirilmә portalı investorlara daşınmaz әmlak seçi-
mi üçün geniş imkanlar yaradır. İndiyәdәk portala baxış
sayı 1 milyon 500 min olub. Özәllәşәn müәssisәlәrә
sәrmayә cәlb olunur, müasir avadanlıqlarla tәchiz olunur,
onların fәaliyyәti bәrpa edilir. Maraqlıdır ki, tәdbirin
keçirildiyi “Şahdağ Mehmanxana” da investisiya
müsabiqәsi vasitәsilә özәllәşdirilib, sәrmayә cәlb
edilmәklә müәssisә tamamilә yenilәnib.

Dövlәt mülkiyyәtindә olan dövrlә müqayisәdә,
özәllәşdirilmiş müәssisәlәrdә istehsalın hәcmi 1,5 mil-
yard manat artıb, çoxlu çeşiddә yeni, rәqabәt qabiliyyәtli
vә ixrac yönümlü mәhsulların istehsalı tәşkil edilib. 

Əcnәbi sәrmayәçilәrin özәllәşmә prosesindә
iştirakını tәmin etmәk mәqsәdilә mütәmadi olaraq xarici
ölkәlәrdә forumlar keçirilir, tәbliğat, maariflәndirmә
işlәri dә aparılır.

Qeyd edәk ki, Sahibkarlar Tәşkilatları Milli
Konfederasiyasının iştirakı ilә keçirilәn forumda Quba

şәhәri ilә yanaşı Qusar, Xaçmaz, Şabran vә Siyәzәn
rayonlarından olan 100-dәk sahibkarlıq subyekti, iş
adamı vә daşınmaz әmlak mütәxәssislәri iştirak edib.

Sultanın adamları 
Bakıda yüzl"rl" ev alır...

Oman Bakıda daşınmaz әmlak üçün investisiyaları
artırıb. Bunu Oman Sultanlığının Türkiyәdә vә
Azәrbaycandakı sәfiri Qasım bin Mәhәmmәdi bin Salem
әl-Salhi deyib.

Diplomat bildirib ki, Omanın Azәrbaycan
paytaxtının daşınmaz әmlakına investisiyalarının hәcmi
bu gün milyon dollarla ölçülür. Oman investorları
Bakıda artıq beş bina әldә ediblәr vә onları mehman -
xanaya çevirәcәklәr.

“Son illәr әrzindә Omandan Azәrbaycana on
minlәrlә turist gәlib vә belә qonaqların sayı daim artır.
Yaxın vaxtlarda ölkәlәr arasında daha bir aviareys
açılacaq: Maskat- Bakı. Bu, turist axınına imkan yarada-
caq. Amma biz istәyәrdik ki, turizm hәr iki tәrәfә inkişaf
etsin. Azәrbaycan turistlәrini sultanlığa cәlb etmәk üçün
tezliklә Omandan Bakıya turizm firmaları qrupunun
nümayәndәlәri gәlәcәklәr”, - deyә әl-Salhi bildirib. 

Hövsandakı sosial
m"nzill"r bir ild"n
sonra t"hvil veril"c"k

Mәnzil İnşaatı Dövlәt Agentliyinin ikinci
layihәsi - Hövsan Yaşayış Kompleksindә ilk
mәnzillәrin 2019-cu ilin yay aylarında, yaşayış mas-
sivinin isә 2020-ci ildә tam tәhvil verilmәsi
planlaşdırılır. Agentlikdәn verilәn mәlumata görә, bu
kompleks 3 minә yaxın mәnzildәn, 1920 şagird yerlik
orta mәktәbdәn, hәr biri 260 yerlik olmaqla iki uşaq
bağçasından, xәstәxanadan vә digәr ictimai
obyektlәrdәn ibarәt olacaq. Agentliyin İdarә
Heyәtinin sәdri burada 10 min nәfәrdәn çox insanın
yaşamasının gözlәnildiyini bildirib.

Qeyd edәk ki, Kompleksin tikintisi üçün
Agentliyә Hövsan qәsәbәsindә 20 hektar torpaq
sahәsi ayrılıb. Hövsan Yaşayış Kompleksinin tәmәli
2017-ci il dekabrın 24-dә qoyulub.

Öz"ll"şdirm"d"n 1,2 milyon n"f"r yararlanıb
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Bundan sonra Bakıda tikinti işi
aparmaq istәyәn sahibkarlar Bakı
Şәhәr İcra Hakimiyyәtindәn (BŞİH)
icazәni "bir pәncәrә" sistemi vasitәsi
ilә alacaqlar. 

Bunu qurumun nümayәndәsi
Akif Abdullayev deyib. Yeniliyә hәsr
edilәn tәdbirdә İqtisadi İslahatların
Tәhlili vә Kommunikasiya Mәr kә zi -
nin (İİTKM) rәhbәri Vüsal Qasımlı
isә bildirib ki, ölkә prezidentinin
müv afiq fәrmanı ilә tikintiyә icazә
pro sedurları sadәlәşdirilib: "Əgәr
әv vәl prosedurların sayı 21 idisә, in-
di bu 9-a endirilib".

Paytaxt meriyasında 30-a yaxın
ti kinti şirkәtinin rәh bәri ilә keçirilәn
gö  rüşdә bildirilib ki, “Doing Bu si -
ness” hesabatında “Tikintilәrә ica zә lә -
rin alınması” indi ka to ru aparılan is la -
hat lar nәticәsindә tikinti obyekti nin ti -
kin  tisinә vә istismarına ica zә lә rin ve -
ril mәsi pro se dur la rı nın sayı az al dılıb.
Ti kinti obyektlәrinin tikinti layihәsi
eks  pertiza tәlәb olunan vә tәlәb olun-
mayan obyektlәrә ay rılıb vә eks per ti -
za sı tәlәb olunmayan ob yekt lәrin si -
ya  hı sı genişlәndirilib. Hәm çinin bu is -
ti qa mәt üzrә texniki şәrt  lәr “Bir Pәn -

cә rә” prinsipi ilә sa dә cә bir sorğu va -
si tәsi ilә “ASAN Kom mu nal /Xid -
mәt” mәrkәzlәrindә әl dә olunur.

BŞİH-nin Baş Memarı Akif Al lah -
verdiyev bildirib ki, meriyada “Ti -
kin tilәrә icazәlәr üzrә Bir Pәn cә rә” -
dә sәnәdlәr qәbul edilir. Eyni za-
manda qurumun internet sә hi fә sin -
dәn sahibkarların elektron qaydada

ti kin ti icazәlәri üçün müraciәt et mә -
sinә imkan yaradılıb. Tikinti sa hә -
sin dә çalışan sahibkarlar Prezident
İl ham Əliyevin rәhbәrliyilә aparılan
is la hatlar nәticәsindә yaradılmış şә -
ra itә görә razı olduqlarını bildiriblәr.
Görüşdә islahatların davam et di ril -
mә si üçün tikinti şirkәtlәrinin sә mә -
rә li tәkliflәri nәzәrә alınıb. 

Köhnә Nәsimi bazarının ye rin dә yaşayış kompleksi
tikilәcәk. Bu ba rәdә "Olympus Park" şirkәti mә lumat yayıb.

"Artıq Nәsimi layihәmizin baş lan ma sına saylı günlәr qaldı.
Yer lәş mә: Azadlıq küçәsi ilә Mirәli Qaş qay küçәsinin kәsişmәsi.
Tam olaraq köhnә Nәsimi bazarının yeridir",- şirkәtin
mәlumatında deyilir.

Şirkәtin "Nәsimi" layihәsindә mәn zilin 1 kv.m-nin qiymәti
1700-1800 AZN arası dәyişilәcәk. Lakin tә mәldәn ilk 20 mәnzilә
sahib olanlar 1400-1450 AZN qiymәtlәrdәn ya ralanacaqlar.
Hәmçinin ilk 20 mәn zilә 36 aylıq faizsiz kredit ve ri lә cәk.

Qeyd edәk ki, "Olympus Park" şir kәti "Elmlәr
Akademiyası" vә "Neft çilәr" metrosu yaxınlığında da ya şayış
binaları tikir.

Daha bir tikinti
şirk"tin" cinay"t 
işi açıldı

"Xudafәrin" MTK-nın vәzifәli
şәxslәrinә qarşı cinayәt işi başlanıb. Fins.az-
ın xәbәrinә görә, şirkәtin vәzifәli şәxslәri -
Ramiz Quluzadә, Nicat Mәmmәdov, Cavid
Qurbanov vә Emin Gülә qarşı Cinayәt
Mәcәllәsinin 178.3.2 (dәlәduzluq; külli miq-
darda törәdildikdә), 308.2 (vәzifә sәla hiy yәt -
lәrindәn sui-istifadә) maddәlәri ilә cinayәt işi
başlanıb.

Cinayәt işi artıq Bakı Ağır Ci nayәtlәr
Mәhkәmәsindә göndәrilib.

Tikintiy" icaz" verilm"sind" yeni sistem
"BİR PéNCéRé"

N"simi bazarının yerind" 
göyd"l"nl"r tikil"c"k



«Hädäfimiz elektron 
ämlak sistemi yaratmaqdır»

Yaxın vaxtlarda émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinın (éMDK) daşınmaz
"mlakın kadastrı il" bağlı yeni elekron xidm"ti v"t"ndaşlara t"qdim olunacaq.
Komit"nin İnformasiya Texnologiyaları v" M"lumat İdar"etm" M"rk"zi bunun
üçün t"l"b olunan informasiya bazasının yaradılması yönünd" ciddi işl"r
aparıb. Qurumun f"aliyy"ti v" h"yata keçiril"n layihl"r haqqında «Daşınmaz
émlak»ın suallarına M"rk"zin direktoru Anar N"rimanov cavab verir: 

14 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №87 ’2018

мцсащибя



- Anar mü"llim, İKT m"rk"zinin "sas v"zif"si
n"d"n ibar"tdir? Burada hansı işl"r aparılır? 

- İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat İda rә -
et mә Mәrkәzi (İTMİM) Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Ko mi -
tә sinin (ƏMDK) informasiya sistemlәrinin qurulması,
kor porativ vә lokal şәbәkәlәrin yaradılması vә bütün lük -
dә Komitәnin fәaliyyәt sahәlәrinin elektronlaşması üzrә
işlәri tәmin edir. Əvvәllәr Komitәnin strukturuna daxil
olan qurumlarda İT şöbәlәr ayrı-ayrı fәaliyyәt göstәrirdi.
2012-ci ildәn isә onlar vahid mәrkәzdә birlәşdirildi vә
bütün İT idarәetmәlәri İTMİM-ә tapşırıldı. 

2015-ci ildәn başlayaraq ƏMDK-nın bütün infor -
ma  siya sistemlәri, mәlumat bazaları, texniki infrastruktu-
ru bizim İT Mәrkәzdә formalaşıb. İndi biz Komitәnin
özü nü, onun nәzdindәki Daşınmaz Əmlakın Dövlәt Re -
yestr Xidmәtinin aparatını vә 18 әrazi ida rә si ni, 53 rayon
şö bәsini, Daşınmaz Əmlakın Kadastrı vә Ün van Reyestri
Xidmәtinin aparatı, 19 layihә tәdqiqat ida rәs ini,
Torpaqların İdarәedilmәsi üzrә Dövlәt Agent li yi ni,
Hәrracların Tәşkii Üzrә Auksion Mәrkәzini vә onun 4 re-
gional şöbәsini, elәcә dә Komitәnin 18 әrazi şöbәsini
vahid korporativ şәbәkәdә birlәşdirәrәk onlara xidmәt
göstәririk. Komitәdә avtomatlaşmış sәnәd dövriyyәsi vә
digәr sistemlәr var. Bütün informasiya sistemlәri bizim
data mәrkәzdә yerlәşir vә korporativ şәbәkә üzәrindәn
istifadәçilәrimizә - komitә әmәkdalarına çatdırılır. 

Mәrkәzin әsas vәzifәsi ƏMDK-nın özәllәşmә, döv lәt
әmlakının idarә edilmәsi, hәrracların tәşkili, daşınmaz әm -
la kın qeydiyyatı, kadastrı, ünvan reyestri xidmәtlәri kimi
әsas istiqamәtlәr üzrә sahәlәrin tam av tomat laş dırıl ma sı dır. 

- Az"rbaycanda "mlak sektorunda elektron
xidm"tl"rin yaradılması il" bağlı hansı işl"r
görülüb, neç" bel" xidm"t var? 

- Bu gün ƏMDK-nın 37 elektron xidmәti var.
On lar interaktiv vә informativ olmaqla 2 hissәyә bölünür.
Xidmәtlәr Komitәnin fәaliyyәt istiqamәtlәrinә uyğundur.
Mәsәlәn, daşınmaz әmlakın qeydiyyatı üzrә 7, әmlak la -
rın hәrracda satışı ilә bağlı 9 elektron xidmәtimiz var.
On lar dan biri dә onlayn hәrracdır. Daşınmaz әmlak üzә -
rin dә yüklülüyün qeydiyyatı vә lәğvi üzrә 12, dövlәt әm -
la kının idarә edilmәsi üzrә 1 elektron xitmәt mövcuddur.
8 xidmәt isә informativ xarakterlidir. 

Elektron xidmәtlәrin әlçatan olması üçün onlar hәm
Ko mitәnin internet saytında yerlәşdirilib, hәm dә Elek -
tron Hökumәt Portalına inteqrasiya olunub. Vәtәndaşa
elek tron xidmәtdәn istifadәsini izah etmәk üçün vi de o -
çarx lar vә tәlimatlar hazırlamışıq.  

- Komit"nin İKT sah"sind" son yenilikl"rind"n
biri elektron h"rracdır. Bu yenilik öz"ll"şdirm"
prosesin" hansı üstünlükl"ri g"tirdi? 

- Elektron hәrrac ƏMDK-nin öz fәaliyyәtindә tәtbiq
etdiyi әn yeni innovativ layihәlәrdәn biridir. Bu sistemin
yaradılması üçün bir çox ölkәlәrin tәcrübәsini öyrәnәrәk
Azәrbaycan qanunvericiliyinә әsaslanan elektron hәrrac
proqramı hazırlamışıq. 

Elektron hәrraca qatılmaq çox sadәdir. Vәtәndaş
elektron hәrraca müraciәt edib, almaq istәdiyi әmlakı
seçir. Bu zaman 10%-lik beh ödәnilmәlidir. Ödәniş
edilәn kimi sistem avtomatik olaraq ona hәrracın
iştirakçısı hüququ verir. Vәtәndaşın mobil telefonuna
hәrracın keçirilmә tarixi vә yeri ilә bağlı mәlumat verilir,
hәrrac günü, prosesin başlamasına bir neçә saat qalmış
isә vәtәndaşa 2-ci dәfә bildiriş göndәrir. 

Elektron hәrrac zamanı vәtәndaş hәm zalda gedәn
hәrracı izlәyә bilir, hәm dә izlәyicilәrin tәklif etdiyi
qiymәtlәri onlayn olaraq görür. Mәsәlәn, tәsәvvür edin
ki, avtomobilin satışı üçün hәrraca qoşulan 3 nәfәr zalda
әylәşib, 5 nәfәr isә onlayn formada qoşulub. Hәrracda
tәklif edilәn qiymәtlәri hәm zaldakılar, hәm dә onlayn
iştirakçılar görür. 

Yeri gәlmişkәn, özәllәşdirmә hәrraclarını tәkcә
hәrracın iştirakçıları deyil, istәnilәn vәtәndaş internet
vasitәsilә evdәn vә ya ofisdәn onlayn izlәyә bilir. Son
vaxtlar elektron hәrraclara maraq yüksәlib. Ötәn  ilin son
rübündә cәmi 77 izlәmә var idisә, bu il say 500-ә çatıb.
Hәrracı izlәyib buradakı şәffaflığı görәn vәtәndaş sabah
artıq hәrrac iştirakçısına çevrilir. 

- Elektron h"rrac proses" hansı üstünlüyü verdi? 

- Əvvәla, bu vәtәndaş üçün çox rahatdır - o,
hәrraca qatılmaq üçün vaxt sәrf edib hәrrac yerinә
gәlmir. Onlayn müraciәt vә iştirak edir. Yәni prosesın
әvvәlindәn başlayaraq vәtәndaş әmlak sahibi olana
qәdәr heç bir mәrhәlәdә hәr hansı bir mәmur-vәtәndaş
ünsiyyәti baş vermir. Yalnız qalib olduqdan sonra yekun
protokola imza atmalıdır. Qanunvericilikdә dәyişiklik
olsa, yekun protokollar da elektron imza ilә imza-
lanacaq. 

Ancaq insanlarda klassik hәrrac әnәnәsi, yekunda
çә kicin sәslәnmәsi inkişaf etmiş ölkәlәrdә dә saxlanılır.
Bax mayaraq ki, “e-bay” kimi  böyük hәrrac plat for -
 maları var, klassik әnәnә tam lәğv olunmayacaq.  

- Elektron xidm"tl"r göst"rm"k üçün bütün m" -
lu mat bazası elektron olmalıdır. Kağızdakı m" -
lu mat lar bütünlükl" elektron arxiv" daxil
ed i li bmi? 

- Biz hazırda daşınmaz әmlakın qeydiyyatı, kadastrı
vә digәr sahәlәrdә kağız dövriyyәdә olan sәnәdlәrin
elektronlaşmasına başlamışıq. Bәzi istiqamәtlәr üzrә
proses yekunlaşıb, digәrlәrindә isә davam edir. Daşınmaz
әmlakın qeydiyyatı, kadastr sahәlәri, ünvan reyestri
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mәlumatlarının toplanması vә sistemә daxil edilmәsi
davam edir. 

Arxivlәrin elektronlaşması sәnәdlәrlә iş, onların
vaxtında tapılıb әmәliyyat aparılması sahәsindә böyük
üstünlüklәr verir. Kağız sәnәdi uzun müddәt axtarmaq
lazım olduğu halda, elektron arxivdә ad vә soyada,
әmlaka, sәnәdin nömrәsinә görә axtarış vermәklә
istәnilәn sәnәdi anındaca tapmaq mümkündür.  Bu isә
bütün xidmәtlәrin sürәtlәndirilmәsinә imkan verir.  2020-
ci ilә qәdәr bütün avxivlәrimizi elektronlaşdıracağıq. 

- İKT sistemind" toplanan informasiyaların
qorunması mühüm m"s"l"dir, bu m"lumatlar
nec" qorunur? 

- Mәlumatların tәhlükәsizliyi vә onların daimi
olaraq ehtiyat surәtlәrinin saxlanması üçün hәm İT
Mәrkәzin mәlumat mәrkәzindә, hәm dә Şamaxıda
yerlәşәn ehtiyat mәlumat mәrkәzindә tәdbirlәr görülür.
Yәni, mәlumat bazaya daxil olduqdan sonra onun
müәyyәn proqram texniki hәllәrlә qorunması tәmin edilir
vә ehtiyat surәtlәri çıxarılır. Eyni zamanda mәlumatlar
sinxron şәkildә ehtiyat mәlumat mәrkәzinә ötürülür. Hәr
hansı bir fors-major halında ehtiyat mәrkәzdәn istifadә
etmәklә istәnilәn sәnәdi bәrpa etmәk mümkündür.
Mәlumatların tәhlükәsizliyi ilә bağlı ehtiyat surәtlәrinin
yaradılması vә onlardan istifadә ilә bağlı  İSO 27001-
2013 sertifakının tәlәblәri dә var ki, artıq biz onu yerinә
ye tir mişik vә hәmin sertifikatı almışıq. Daşınmaz әm la -
kın reyestri, kadastrı, ünvan reyestri ilә bağlı toplanan
mәlumatlar müddәtsizdir. Onlar daimi olaraq mәlumat
bazalarında toplanılır, formalaşdırılır vә ehtiyat surәtlәri
saxlanılır. 

- émlakın elektron qaydada  idar"çiliyi dedikd"
n" başa düşülür? 

- Birincisi, bizim tam elektronlaşmış sәnәd
dövriyyәmiz var. İkincisi, daşınmaz әmlakın qeydiyyatı
ilә bağlı prosedurlar elektronlaşıb. Sistem vәtәndaşın
müraciәtini qәbul edir vә sistemdә emalı başlayır. Bu
prosedur elektron informasiya sistemi üzәrindәn aparılır.
Başqa sözlә, әmlakın texniki, hüquqi vә yüklülük
mәlumatları sistemdә işlәnilir. Nәticәdә hazır sәnәd elek-
tron vә ya kağız formasında tәqdim olunur. Eyni zaman-
da vәtәndaş xarici ölkәdә olduğu halda Azәrbaycandakı
әmlakı ilә bağlı bütün hüquqi prosedurları elektron qay-
dada maneәsiz olaraq hәyata keçirә bilәr. 

- Anar mü"llim,  r"hb"rlik etdiyiniz İT m"rk"z
h"m d" dig"r qurumlara xidm"t göst"rm"kl"
m"şğuldur. İndi hansı xidm"tl"r göst"rilir?

- Biz İKT ilә mәşğul olan mәrkәzik vә MMC ki-
mi fәaliyyәt göstәririk, yәni özünümaliyyәlәşmә prin-

sipi ilә işlәyirik. Göstәrdiyimiz xidmәtlәrә görә vәsait
әldә edib әmәkdaşlarımızı tәmin edirik. Hәm
proqramlaşma sahәsi üzrә, hәm dә sistem
administrasiyası, şәbәkәnin idarә edilmәsi, hәm dә
texniki dәstәk üzrә kifayәt qәdәr kompakt vә çevik
kollektivimiz var. Çalışırıq ki, digәr qurumlara da İKT
xidmәtlәri göstәrәk. Artıq bu sahәdә dә uğurlarımız
var. Eyni zamanda İKT xidmәtlәri  üzrә müxtәlif
tenderlәrdә dә iştirak edirik. 2018-ci ildә bu sahәdә
hәdәflәrimiz böyükdür. Ona çatmaq üçün özümüzün
kiçik Yol Xәritәmiz var.  

- Hansı sah"l"rd"n sifarişl"r alırsız? 

- Hazırda biz daha çox özәl sektordan sifarişlәr,
müraciәtlәr alırıq. Çalışırıq ki, işimizi әsasәn bu
istiqamәtdә quraq. Çünki özәl sektorun inkişafı normal
bazarın  formalaşmasına yardım edir. Elektron idarәetmә
vә sәnәd dövriyyәsi, inventarizasiya  ilә bağlı bir çox
mәhsullarımız var ki, hazırda biz onların özәl sektorda
tәtbiqinә başlamışıq. Yәqin ki, onlar bazarda müәyyәn
bir imkanlar qazandıqda müraciәtlәrin sayı daha da çox
olacaq.   

- B"s rayon icra hakimiyy"tl"rin" elektron
xidm"tl"r göst"rilirmi? 

- Torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya
sisteminin әn böyük istifadәçilәrindәn biri dә yerli icra
hakimiyyәti orqanlarıdır. Biz onlara da bәzi
mәhsullarımızı tәqdim etmişik. Hazırda bir çox
istiqamәtlәrdә yerli icra hakimiyyәtlәri ilә iş aparırıq.
Yәqin ki, uğurumuz olacaq. Əldә olunan kadastr
mәhsulunun aktuallığını saxlamaq üçün biz onlara bir
sistem tәklif edirik. Bizim “elektron icraçı” proqram
tәminatımız var. Onu yerli icra hakimiyyәtlәrinin bir
çoxuna tәqdim etmişik vә bәzilәrindә tәtbiq olunub.
Çalışırıq ki, tәtbiq sahәsini genişlәndirәk vә onların digәr
mәhsullarımızdan da istifadә etmәlәrinә imkan yaradaq.
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Kadastr daim yenilәnәn canlı sistemdir. Biz çalışırıq ki,
icra hakimiyyәtlәri tam olaraq canlı bir kadastr әldә edә
bilsinlәr. 

- Torpaqların elektron kadastr uçot sisteminin
yaradılması üçün m"lumatlar nec" toplanır? 

- Bu sistemin yaradılması mәqsәdilә hazırda Azәr -
bay canın bütün rayonlarında kadastr işlәri aparılır. Mә lu -
mat lar yerindәcә ölçü cihazları vasitәsilә toplanır vә
elek tron qaydada torpaqların elektron kadastr uçotu sis te -
mi nә daxil edilir. Artıq bir çox rayonlardan olan informa -
si yalar bu sistemdә toplanıb.  Növbәti mәrhәlәdә hәmin
mәlumatlar İT mәrkәzdә emal olunur vә kağız xәritәdәki
mәlumatlarla müqayisә edilir. Keyfiyyәtә nәzarәt sis te -
min dәn keçir vә sonra istfadәyә buraxılır. Bu sahәdә çox
ma raq lı nәticәlәr әldә olunub.  Azәrbaycanın bütün inzi-
bati sәrhәdlәri müәyyәn olunub. 

Elәcә dә torpaqların keyfiyyәt göstәricilәri vә  kә -
sim nöqtәlәri hazırlanır. Keyfiyyәt göstәricilәrinә әsasәn,
har da nә әkmәyin daha yaxşı vә gәlirli olduğunu mü әy -
yәn etmәk mümkün olacaq. Bunlar torpaq idarәçiliyinә
föv qә ladә tәkan verәcәk  mәlumatlardır. Torpaqların
elek tron uçotu sistemindә toplanmış mәlumatları biz
Kәnd Tәsәsrrüfatı Nazirliyinә dә tәqdim edirik ki, onlar
bun dan subsidiya siyasәtindә istifadә edirlәr.

- İT M"rk"zin "n uğurlu layih"l"rind"n biri d" ilk
milli naviqasiya sisteminin -  Az NAV-ın  yara dıl -
ması oldu. Sistem  nec" quruldu? 

- Biz Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemini tәqdim
edәr kәn, elә oradaca ölkә rәhbәrliyinin Komitәyә tap şı rı -
ğı oldu ki, hәmin sistemin mәlumatlarına әsaslanaraq öl -
kә  nin naviqasiya sistemi qurulsun. Komitә rәhbәrliyinin
tap şırığı ilә biz bu layihәyә başladıq. 1 il müddәtindә
part  nyor şirkәtlәrimizlә birlikdә ölkәnin ilk rәsmi naviqa -
si  ya sistemi hazırlandı. 2017-ci ilin yanvarında AzNAV
isti fadәyә verildi. O vaxta qәdәr bir çox naviqasiya proq -

ram ları var idi ki, heç bir rәsmi mәlumatlara söy kәn mir -
di. Hәm dә onlardan istifadә  pullu idi. AzNAV isә 10
dil dәdir, kifayәt qәdәr  böyük mәlumatlara malikdir. 3
plat formada – Android, İOS vә Windows әmәliyyat sis -
tem lәrindә istifadә olunur.  Oradakı bütün mәlumatlar
ün van reyestri informasiya sisteminә söykәnir. 

- AzNAV-ın dig"r naviqasiya sisteml"rind"n
f"rqi n"dir? 

-  AzNAV-ın әn böyük üstünlüklәrindәn biri odur ki,
burada obyektlәrә,  yeni vә köhnә ünvanlara görә axtarış
etmәk mümkündür. Real rejimdә tıxacları müәy yәn lәş di -
rib optimal yolu seçmәk olar. Yolda surәt hәddini, mü şa -
hidә kameralarını vә radarları göstәrir. Piyada keçidlәri,
mar şrut üzrә yanacaqdoldurma mәntәqәlәri, restoranlar,
par kinqlәr vә digәr obyektlәr, sıxlıq vә surәt hәddini
nәzәrә almaqla son ünvana çatma vaxtını müәyyәn edir.
Gecә vә gündüz rejimi var. 3D xәritәyә malikdir, eyni
zamanda SOS xidmәti dә vardır. Əgәr yolda hәr hansı
qә zaya rast gәldinizsә, avtomatik olaraq SOS düymәsini
sıxmaqla 112 xidmәtinә mәlumat verә bilәrsiz. Yol
bağlıdırsa bu barәdә bütün istifadçilәrә mәlumat ötürür.
Turistlәr üçün çox önәmlidir. Onların  AzNAV-dan
istifadә etmәsi üçün onu ASAN Viza rejimi ilә inteq -
rasiya etdik. Azәrbaycana gәlmәk istәyәn әcnәbilәr
ASAN Viza sistemindәn viza alarkәn hәmin saytda 7
dildә AzNAV haqqında mәlumat әldә edirlәr. Hәmçinin,
oradan keçid edib bu tәtbiqi yüklәyәrәk ölkәyә gәlmәdәn
әvvәl AzNAV-a sahib ola bilәrlәr. Orada bütün turistik
obyektlәr yer alıb. 

- AzNAV-dakı m"lumatlar yenil"nirmi? 

- Əlbәttә, biz ötәn ildәn indiyәdәk proqramı 5 dәfә
yenilәmişik. Bu zaman hәm mәlumatların dәqiqlәşmәsi
aparılıb, hәm dә yeni yaranan obyektlәr sistemә daxil
edilib. Bu da  axtarış imkanlarını optimallaşdırır. Son
olaraq bu sistemә ödәniş terminallarını da daxil etmişik.
Siyahı daimi olaraq yenilәnir vә genişlәndirilir. AzNAV-
ın dgәr sistemlәrdәn әn önәmli fәrqi onun rәsmi mә lu -
mat lar әsasında qurulmasıdır. İkincisi, bu sistem “of-
fline” rejimdә çalışır. Yәni internet olmadan da ondan
isti fadә etmәk mümkündür. Yalnız trafiki öyrәnmәk üçün
in ter net tәlәb olunur. Mәsәlәn, Zaqatalada hansısa kәndә
ge dirsiz, ancaq oranı tanımırsız. Sadәcә olaraq na vi qa si -
yanı açmaq kifayәtdir ki, o sizi ünvana çatdırsın. Hazırda
Google-ın qiymәtlәndirmәsinә görә AzNAV 4.6 bala ma-
likdir ki, bu da kifayәt qәdәr böyük göstәricidir. Hәmin
sistemdә әn yüksәk bal 5-dir. Biz çalışırıq ki, nәqliyyat
daşı ma larında, fövqәladә hallarda, tәcili tibbi yardımda
bu naviqasiya sisteminin istifadәsinә nail olaq. Bu sahә -
dә iş aparırıq. Ümid edirәm ki, 2018-ci il AzNAV üçün
daha uğurlu olacaq.
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Belә ki, әslindә “Şahdağ Hotel”in uğurlarının
әsasında dövlәt başçısının ölkәdә turizmin inkişafı ilә
bağlı bir neçә il әvvәl başladığı tәşәbbüslәr dayanır. 

Adı çәkilәn otel son illәrәdәk Qubada «Şahdağ
Mehmanxana» ASC kimi tanınan mehmanxananın
yerindә inşa edilib. Quba şәhәri, Y.Qasımov küçәsi, 66
ünvanında yerlәşәn «Şahdağ Mehmanxana» ASC
tәqribәn 90 il bundan әvvәl – 1929-cu ildә tikilmişdi vә
son vaxtlar istifadәyә yararsız vәziyyәtdә idi. 

“Şahdağ Hotel”in hazırki sahibi olan “A әnd J
Liftinq” MMC-nin baş direktoru Əlibaba Mәhәrrәmzadә
bildirir ki, bir neçә il әvvәl dövlәt başçısının turizmin
inkişafı ilә bağlı fәrmanından sonra şirkәt turizm sek-
toruna vәsait yatırmaq qәrarına gәlib: «Dәrhal başa
düşdük ki, cәnab prezidentin bu fәrmanından sonra şimal
bölgәsindә dә turizm inkişf edәcәk vә qәrara gәldik bu
sahәyә yatırım edәk». 

Xatırladaq ki, “Şahdağ Mehmanxana” ASC-nin
nizamnamә kapitalı  91 min 166 manat, sәhmlәrinin
ümumi sayı isә 45 583 әdәd idi. Bu sәhmlәrin satışı üzrә
investisiya müsabiqәsi “Dövlәt sanatoriya-kurort vә
mehmanxana tәsәrrüfatlarının özәllәşdirilmәsi haqqında”
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 27 noyabr 1997-
ci il tarixli 697 nömrәli Sәrәncamının icrasını tәmin
etmәk mәqsәdi ilә elan edilib. 

Bundan sonra investor “Şahdağ Mehmanxana”
ASC-nin özәllәşdirilmәsi ilә bağlı investisiya
müsahibiqәsinә qatılır. 3 şirkәtin qatıldığı müsabiqәdә
iştirakçılardan 2-si otelin tәmir olunmasını, 3-cü investor
olan “A әnd J Liftinq” MMC isә onun sökülәrәk yenidәn
tikilmәsini tәklif edib. Tender komissiyasının qәrarı ilә
“A әnd J Liftinq” MMC müsabiqәnin qalibi elan edilib:
«Bundan sonra “Şahdağ”da yenidәnqurma işlәrinә
başladıq». 

«Ş"h"rd"ki heç bir oteld" 
bel" m"nz"r" yoxdur»
UĞURLU ÖZéLLéŞDİRMé 

Bu hotelin investor t"r"find"n alınaraq, yenid"n qurulub f"aliyy"tini
b"r pa etm"sini h"m öz"ll"şdirm", h"m d" sahibkarların h"v"sl"n di ril -
m" si baxımından "n uğurlu t"crüb"l"rd"n biri saymaq olar. 
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“Şahdağ Mehmanxana” ASC-nin sәhmlәrinin alqı-
sat qısı ilә әlaqәdar qalib şirkәtlә ƏMDK arasında bağ lan -
mış 30 noyabr 2015-cı il tarixli İM-24 saylı müqavilәyә
әsa sәn dövlәt büdcәsinә 35 min manat vәsait köçürülüb.
İn ves tisiya Proqramında tәklif edilmiş investisiyanın
ümu mi hәcminin 5%-ni tәşkil edәn 75 min 650 manat isә
sәhm dar cәmiyyәtin hesabına köçürülüb. 

İlkin şәrtlәrә görә, investor qarşıdakı 2 il әrzindә
ote lә 1 milyon 513 min manat yatırım etmәli idi. Amma
ote lin tikintisi üçün nәzәrdә tutulandan 2,2 dәfәdәn artıq
- 3 milyon 316 min manat vәsait xәrclәnib. 

Hәmin vәsait hesabına mehmanxananın köhnә bi -
na sı sökülәrәk yerindә müasir tәlәblәrә cavab verәn yeni
bi na tikilib: «Mehmanxana 1929-cu ildә inşa edildiyinә
gö rә, onun binası istifadәyә yararsız  halda idi. Mәhz ona
gö rә otelin yeni  sahibi onu sökәrәk yenidәn tikmәyә qә -
rar verib». 

İndi mehmanxana bir-birinә çarpaz birlәşәn 5 mәr -
tә bә li 2 hissәdәn vә mansard tipli çardaqdan ibarәtdir.
Ümu mi sahәsi tәqribәn 7 min kvadratmetr olan binanın 3
min kvadratmetri otelin, qalanı – restoran, SPA-mәrkәzi,
mәt bәx, konfrans vә digәr işçi sahәlәrin payına düşür. 

Burada 1, 2 vә 3 otaqlı nömrәlәr, elәcә dә “Piano
Lounge & Karaoke”, 400-500 yerlik “Quba Restoranı”,
“Panoramic Terrace” yay restoranı, 20-30 yerlik kiçik
konfrans otağı, 1000 yerlik “Avropa” zalı fәaliyyәt
göstәrir. 

Otelin SPA-mәrkәzindә qonaqlar qapalı hovuz, türk
ha ma mı, quru sauna, trenajorlarlardan, masaj otağından,
oyun zallarından yararlana bilәrlәr. Eyni zamanda, bi na -
nın infrastruktur tәminatı (elektrik enerjisi, qaz, su, ka na -
li  zasiya) yenilәnib, mәr -
kәzi havalandırma vә
isti lik sistemi qurulub,
me bel vә inventarlar alı -
nıb, mehmanxananın
әra zisi abadlaşdırılıb.

Mehmanxananın
çar da ğında yerlәşәn
“Panoramic Terrace” yay
res toranı isә turistlәrin
әy lәncәsinin daha ma raq -
lı vә yaddaqalan ol ma sı -
na xidmәt edir. Belә ki,
bu rada göydәki ulduzları
seyr etmәk üçün
teleskop lar qu raş dırılır.
Çar daq dan şәhәrә maraqlı
mәn zә rә açılır. “A әnd J
Lif tinq” MMC-nin direk-
toru Əlibaba Mә hәr rәm -

za dә bildirib ki, Qubada şәhәr içindә olan heç bir oteldә
belә gözәl mәnzәrә yoxdur. 

İnvestisiya Proqramına әsasәn, Şahdağ Quba Meh -
man xana kompleksindә investisiya fәaliyyәti dövründә
100-150 yeni iş yerinin açılması da nәzәrdә tutulub. 

2017-ci il 1 oktyabr tarixindәn fәaliyyәtә başlayan
“Şah dağ Quba Hotel & Spa”da eyni vaxtda 200 nәfәrdәn
ar tıq turist qәbul edә bilәr. 

Hal-hazırda oteldә yerli vә xarici turistlәr istirahәt
edir. Xarici turistlәr, әsasәn dә Avropa, MDB vә Körfәz
tu  rist lәri artıq oteli bәyәnib tәkrarәn gәlib istirahәt edir lәr.
Ən әsası, burada uşaqlar üçün ayrıca oyun zalı fә aliy yәt
göstәrir. Turistlәr üşün qışda otel tәrәfindәn «Şah dağ»
Qış-Yay Turizm Kompleksinә, yayda isә Qubanın ta rixi
abidәlinә, istirahәt zonalarına ekskursiyalar tәşkil olunur. 

Hal-hazırda oteldә yay mövsümünә hazırlıq işlәri
bi tib vә turistlәrә Azәrbaycan qonaqpәrvәrliyi gös tәr mә -
yә hazırdır. Qiymәtlәr dә münasibdir, belә ki, oteldә qal -
dıq da sәhәr yemәyi vә tam infrastrukturdan istifadә qiy -
mә tә daxildir. 

“Bu gün oteldә 67 otaq mövcuddur. Gәlәcәkdә yeni
kor pusun inşası vә otaqların ümumi sayını 125-130 otağa
çatdırmaq planlaşdırılır. Ətrafda otelә aid istirahәt
zonasının da inşası planlaşdırılır. İstirahәt zonasına göl,
koteclәr vә balıq ovu kimi yerlәr aid olacaq. Forest-
turların daha da geniş miqyas alması üçün dә tәdbirlәr
görülür. Uşaqlar üçün Nizami parkında böyük әylәncә
mәrkәzinin tikilmәsini düşünürük. Tәbii ki, bütün bunlar
Şimal bölgәsindә turizmin inkişafına öz müsbәt töhfәsini
verәcәk»-deyә Əlibaba Mәhәrrәmzadә bildirib.  
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мцсащибя

«S"n"dl"şmiş
"mlak h"m dövl"t",

h"m d" v"t"ndaşa
s"rf"lidir»

- R"na xanım, "mlakın qeydiyyatı il" bağlı
m"s"l"l"r sizin t"şkilatınızın araşdırmalarında
hansı yeri tutur? 

- 2008-2010-cu illәrdә biz  müxtәlif xidmәtlәrlә
bağlı 12 dövlәt qurumuna tövsiyyәlәr verdik. 12
istiqamәt arasında daşınmaz әmlakın qeydiyyatı  da var
idi. Sonrakı 2 il әrzindә biz gördük ki, bәzi mövzular
vәtәndaşlar üçün daha vacibdir. Ona görә dә 2012-2017-
ci illәrdә yeni layihәdә biz konkret 4 istiqamәt üzәrindә
işlәr apardıq - sosial müdafiә, vәtәndaşlıq vәziyyәtlәrinin
qeydiyyatı, daşınmaz әmlak vә kommunal xidmәtlәrin
tәminatı. Belәliklә, 2008-2017-ci illәrdә  daşınmaz
әmlakın qeydiyyatı ilә bağlı biz hökumәtә 5 tәkliflәr
toplusu  tәqdim etmişik. Verdiyimiz tövsiyyәlәrin icrasını
izlәyirik. Vә mәn çox şadam ki, onların müәyyәn qismi -
50%-ә yaxını dövlәt qurumları tәrәfindәn qәbul edilib,
qanunvericiliyә ciddi dәyişikliklәr edilib. 

- Daşınmaz "mlak sektorunda hansı yenilikl"r
baş verib?

- Son 5 ildә bu sahәdә çox ciddi nailiyyәtlәr әldә
edilib. Biz bunu izlәyirik, әmlakların qeydiyyatı sistemi
daha da asanlaşıb, bir çox xidmәtlәr elektronlaşıb. Amma
hәmin  sahәdә bәzi problemlәri hәlә dә qalır. Bu, tәkcә
daşınmaz әmlakın reyestrinә aid deyil, mәsәlә digәr
dövlәt qurumları ilә dә müzakirә olunmaldır. Mәsәlәn,
ölkәdә tikintiyә icazәlәr prosesi çox mürәkkәbdir vә çox
vaxt aparır, bu proses sürәtlәnmәli vә daha sadә
olmalıdır. Bundan başqa, icra hakimiyyәtlәrinin tikintiyә
icazә vermәsi prosesi lәğv olunmalıdır. Hökumәt artıq
anlayır ki, daşınmaz әmlakın qeydiyyatı ilә bağlı prob-
lem nәinki vәtәndaşların, artıq hökumәtin problemidir.
Adam bir yerdә yaşayır, tamam başqa yerdә qey diy yat -
da dır. Bir problem çıxanda vergi müfәttişi onu tapa bil -
mir, seçkidә, polis axtaranda adamı tapa bilmirlәr. Bu ki -

Daşınmaz "mlakın qeydiyyatı prosesind" baş ver"n d" yişik lik -
l"ri ölk" v"t"ndaşları il" yanaşı, ictimai qurumlar da izl"yirl"r.
Bir q"d"r "vv"l «Ş"ffaflıq Az"rbaycan» Korrupsiyaya Qarşı Mü -
bariz" İctimai Birliyinin keçirdiyi monitorinql"rd" d" qeydiyyat
prosesind"ki v"ziyy"t araşdırılaraq xidm"t s"viyy"si yüks"k
qiym"tl"ndirilib. T"şkilatın icraçı direktoru R"na S"f"r"liyeva
«Daşınmaz émlak»a müsahib"sind" monitorinqin n"tic"l"ri il"
ya na şı, "mlakın qeydiyyatı, torpaqların istifad"sind"ki prob -
lem l"r v" t"şkilatın tövsiy"l"rini d" açıqlayıb: 



mә lazımdır? Bununla bağlı biz tәklif edirik ki, vәtәn daş -
lar üçün müvәqqәti dә olsa faktiki ünvan anlayışı tәtbiq
edil sin. Bu hüquqi şәxslәr üçün tәtbiq edilir. Onu fiziki
şәxslәrә dә aid etmәk lazımdır. Hökumәt axtaranda da
bilmәlidir ki, vәtәndaşın 2 ünvanı var.   

- Bilirik ki, daşınmaz "mlakın qeydiyyatı, t"krar
qeydiyyatı, satılması il" bağlı bir çox xidm"tl"r
artıq elektronlaşıb. V"t"ndaşlar bir çox  qay ğı -
lardan, vaxt itkisind"n azad olub. Bu xid m"t l" -
rin artırılması il" bağlı hansı t"klifl"riniz var? 

- Azәrbaycanda “Açıq hökumәt” Fәaliyyәt Planına
görә, dövlәt qurumlarının fәaliyyәti qiymәtlәndirilәrkәn
ASAN Xidmәtin prinsiplәrindәn istifadә etmәlidir. Bu
prin siplәrә nә dәrәcәdә әmәl edildiyini yoxlamaq mәq -
sәdilә “Şәffaflıq Azәrbaycan” İB 2017-ci ilin iyul ayında
monitorinq keçirib. Hәmin yoxlamalara  Daşınmaz
Əmlakın Dövlәt Reyestr Xidmәtinin (DƏDRX) Bakı
Şәhәr Ərazi İdarәsi dә cәlb olunmuşdu. Bu qurumun
fәaliyyәti yaxşı qiymәtlәndirilib. Hәmin prinsiplәrin
çoxu orada yaxşı icra olunur. Vәtәndaş mәmnuniyyәti
meyarı üzrә әn yaxşı nәticә dә mәhz Reyestrin Bakı
Şәhәr Ərazi İdarәsinә aid olub. Biz tövsiyә edirik ki,  bu
sahәdә elektron xidmәtlәrin sayı vә keyfiyyәti artırılsın. 

Mәsәlәn, tәklif etmişik ki, mövcud informasiya
sistemlәrindәn Elektron mәlumat mübadilәsindә istifadә
edilsin. Elektron müraciәt sәviyyәsindә xidmәt göstәrәn
dövlәt qurumları xidmәtlәrini onlayn rejimdә tәmin
etsinlәr. Azәrbaycanda bunun üçün lazım olan elektron
infrastruktur yaradılıb. Elektron iştirakçılığı tәşviq etmәk
üçün bütün dövlәt qurumları rәsmi elektron sәhifәlәrindә
on layn konsultasiya xidmәtlәri tәşkil etsinlәr. Bu, xü su si -
lә, hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestri vә vergi ödә yici lә ri -
nin VÖEN nömrәlәri, daşınmaz әmlak mәlumatlarına
aiddir. 

- Monitorinql"rd"n sonra "ld" etdiyiniz n" ti c" l" -
r" "sas"n, daşınmaz "mlak sektoru il" bağlı
han sı t"klifl"ri vermisiz? 

- Əvvәllәr fәrdi ev tikintisi üçün icra haki miy yәt lә -
rin dәn icazә almaq lazım idi. Sonra qanunvericilik dә yiş -
di, indi hündürlüyü 12 metrdәn aşağı olan fәrdi ya şa yış
evlәri üçün icazә tәlәb olunmur.  Amma araşdırma za -
manı mәlum oldu ki, vәtәndaşlar evlәri qeydiyyata al-
maq üçün müәyyәn bir sәnәdlәr paketi yığmalıdır. Bu
mәr hәlәdә daha ciddi prob lem lәr mövcuddur, çox çәtin
bir iş dir. Şәxsәn mәn özümә mәx sus olan fәrdi evi qey-
diyyatdan keçirmәk istәmişәm. Bu әmlak sovet vaxtında
alınmışdı, bağ evi deyildi. Ancaq torpaq özәllәşmәmişdi.
Mәn o torpağın verilmәsi haqqında sәnәdi arxivdәn çı -
xar maq üçün 3 dәfә notariusda sәnәdlәrimi tәs diq lәt mi -
şәm. Arxivdәn o sәnәdi çıxarmaq çox çәtindir. Mәn çox
şa dam ki, bu sahәdә dә qanunvericilik dәyişildi. İndi
әgәr texniki pasport, ev kitabçası vә ya digәr ilkin sәnәd,
on un nömrәsi, adı  varsa, arxivdәn o sәnәd tәlәb olun-
mur. 

Çünki arxivdәn hәmin  sәnәdlәri tapmaq çox çә tin -
dir. Bunun sәbәbi heç dә o sahәdә işlәyәnlәrin yaxşı işlә -
mә mәsi deyil. Problem odur ki, arxiv elektronlaşmayıb.
Ona görә dә problemi hәll etmәk mümkün olmaya-
caq. 

- Sizc" bu problem n" q"d"r kütl"vidir? 

- Bizim ekspertlәrimizin hesab la ma -
la rına görә, Azәr baycanda  tәxminәn
550 min qeydiyyatdan keç mә yәn
әmlak mövcuddur. Onların
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içәrisindә qeyri-rәsmi vә ya qeyri-qanuni tikilәn evlәr dә
var. Bununla bağlı bizim әsas tövsiyәmiz odur ki, bu
evlәr ciddi araşdırılmalı vә qrup laşmalıdır. Çünki bәzi
hallarda vәtәndaş dövlәtә mәx sus torpağı zәbt edib
özünә ev tikib. Hökumәt mü әy yәn etmәlidir ki, bu hansı
torpaqlardır. Əgәr bu ev elektrik xәtlәrinin altında,
vulkan ocağlarının yaxınlığında, qaz, su, neft
kәmәrlәrinin mühafizә zonalarında yer lә şir sә, onlara tor-
paq vermәk qәti qadağandır. Adam 20-30 il bun dan
әvvәl dövlәtә mәxsus olan torpaqları zәbt edib özünә ev
tikibsә, qarşı tәrәfdә dә müәyyәn yanlışlıqlar var, çünki
bu torpaqlara 20 il nәzarәt olunmayıb. İkincisi, vә tәndaş
bütün  kommunal xidmәtlәrlә tәmin olunub, bu ada mın
adına sayğaclar var. Demәli, müәyyәn formada hökumәt
özü ona legitimlik verib. Yәni, bu tikililәr nә tam qanun-
suzdur, nә dә tam qanunidir, bir “boz zona”dır. Hәmin
sahәni qara vә ağ zonalarını ayırmaq lazımdır. Torpaq
hökumәtә mәxsusdursa, ancaq heç bir tәhlükә yoxdursa,
müәyyәn legitimlik veribsә, dövlәt hәmin torpağı
vәtәndaşa satmalıdır. 

Onsuz da bu adam bu evdә yaşayır, öz zәhmәti ilә tikib.
Hökumәt dә bu evi sökә bilmәyәcәk. Bu adamın әlindә
sәnәd olmadığına görә әmlak vergisini dә ödәmir. Nәticәdә
dövlәtә ziyan vurulur. Hәtta vәtәndaş torpağı alanda da
büdcәyә müәyyәn qәdәr pul gәlәcәk. Amma bu qeyri-qanuni
tikililәrin klassifikasiyasını aparıb mü әy yәn me yar lar çıxarıb

vә bunun bir qismini rәs mi lәş dir mәk olar. Bu hökumәtin dә
xeyrinәdir. 

- Artıq bununla bağlı Torpaq Agentliyind"
mü"yy"n işl"r görülür, torpaqların t"yinatı v"
hazırki istifad" formaları araşdırılır. B"s h"min
torpaqları nec" satmağı t"klif edirsiz?   

- Bu mәsәlә çox ciddidir, onu cәmiyyәtlә mü za ki rә
et mәk, vәtәndaş cәmiyyәtinin ekspertlәrini, bәlә diy yә lәri,
vәtәndaşların icmalarını cәlb etmәk lazımdır. Tür ki yә dә
belә bir tәcrübә olub - bütün qanunsuz tikililәrә ami -
nistiya tәtbiq edilib. Bundan sonra vәtәndaşlar ye ni dәn
torpaqları zәbt etmәyә başlayıblar. Ancaq biz ami nis ti ya -
nın tәtbiqini istәmirik.  Biz tәklif edirik ki, vәtәndaş uzun
illәr istifadә etdiyi torpağı hökumәtdәn alsın. Belә olarsa,
gәlәcәkdә digәr vәtәndaşların da torpağı zәbt etmәyә
marağı azalar. İnsanlar düşünәcәk ki, onsuz da sonda pul
verib torpağı almalıyam, elә indidәn leqal yolla alım.
Ancaq hökumәt torpaqları bazar qiymәti ilә satmamalıdır.
Mәn düşünürәm ki, bәzi sahәlәrdә evlәr sö kül mәlidir vә
onların sahiblәrinә kompensasiya ve ril mә lidir. 

- B"s qiym"tl"r nec" t"nziml"nm"lidir? 

- Bu gün Bakıdakı pilot layihәlәr çәrçivәsindә tikin-
ti şirkәtlәri vәtәndaşların әmlakını almaq üçün qiymәt
müәyyәn edilib – hәr kvadratmetrә 1500 manat. Artıq bu
rәsmilәşib. Torpağın qiymәtini dә müәyyәn bir qarşılıqlı
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müzakirә nәticәsindә çıxarmaq olar. Elә bir qәrar
verilmәlidir ki, o, hәm vәtәndaşları, hәm dә hö ku mә ti
qane etsin. 

- Araşdırmalarınız başqa hansı probleml"ri üz"
çıxardı? 

- Bayaq qeyd etdim ki, artıq fәrdi yaşayış evlәri ilә
bağ lı icra hakimiyyәtlәrinin icazәsi tәlәb olunmur. Biz
tәk lif edirik ki, bu  proses qeyri-yaşayış yerlәrinin ti kin ti -
si nә dә şamil edilsin. İcra hakimiyyәtinin  burada heç bir
ro lu  yoxdur. 13 metrdәn hündür binadırsa, burada tәh lü -
kә siz lik mәsәlәlәrinә nәzarәt edilmәlidir vә bunu Föv qә -
la dә Hallar Nazirliyi hәyata keçirir. İcra ha ki miy  yәt lә ri nin
icazәsi isә lazım deyil. Onların sә la hiy yәt lә ri nin azal dıl -
ması mәsәlәsi Nazirlәr Kabinetindә müzakirә  edil mә lidir. 

- B"s icra hakimiyy"tl"ri bu sektorda n" ed" bi -
l"r l"r? 

- İcra hakimiyyәti müәyyәn qadağalar vә töv si yә -
lәr verә bilәr. Mәsәlәn, mәn çox şad olardım ki, Şәki Şә -
hәr İcra Hakimiyyәti belә bir qayda qoysun ki,  bu şәhәr -
dә bütün dam örtüklәri qırmısı keramikadan olsun. Mәn
Şәki dә olmuşam. Ora dağlıq zonadır. Şәhәrdә evlәrin
әksәriyyәtinin damları qırmızı rәngdәdi, ancaq bәzilәri
boz rәngdә dәmir vurub. Onlar yaxşı görünmür vә
şәhәrin ümumi mәnzәrәsinә xәlәl gәtirir. Yәni, hәr rayon
rәhbәrliyi öz yerli şәraitinә, statusuna uyğun qaydalar
tәtbiq edә bilәr. Hәmin şәrtlәr icra hakimiyyәtinin
saytında dәrc olunmalıdır. Vәtәndaşlar bilsin ki, burada
han sı  işlәr, tikintilәr qadağandır, hansı işlәr tövsiyә olu -
nur. Əgәr vәtәndaş bu şәrtlәri pozarsa, cәrimәlәr vә di gәr
tәdbirlәr tәtbiq oluna bilәr. Amma pozmursa, hәr ti kin -
tiyә icra hakimiyyәtindәn icazә almaq lazım deyil. Çün ki
onların bu sahәdә mütәxәssislәri yoxdur. Mәn İs pa niyada
Sevilya şәhәrindә olmuşam. Orada bizә mә lu mat
verdilәr ki, şәhәrin bәlәdiyyәsi vәtәndaşlara şәrt qo yub
ki, hәr özәl hәyәtdә 3 adda gül mütlәq әkilmәlidi. Bun -
dan әlavә kim nә istәyir әkә bilәr. Niyә? Çünki hә min
bitkilәr  müxtәlif mövsümlәrdә gül açır. Belәliklә, il
boyu hәyәtlәrdә әn azı bir gül olur. Bu da şәhәrin ümumi
mәn zәrәsinә gözәllik qatır. Bizdә dә belә tәcrübәlәr tәt -
biq edilә bilәr. 

- Siz nec" düşünürsüz, Bakının rayonlarında
han sı ş"rtl"r qoyula bil"r? 

- O qaydaları  heç dә yenidәn işlәmәk, düşünmәk
lazım deyil. Sovet dövründә o şәrtlәr var idi - yeni tikilәn
binalar dördkünc formada tikilmәlidir. Onların ortasında
qalan sahәdә  sakinlәrin istirahәti üçün kiçik bağça
olmalıdır. Binanın altında maşınlar üçün parkinq
olmalıdır. Hәyәtdә uşaq әylәncә mәkanı qurulmalıdır.
Yәni, qaydalar vәtәndaşların rahatlığı nöqteyi-nәzәrindәn

işlәnmәlidir. Şәrt qoymalıdır ki, bu 4 binadan ibarәt olan
kompleksin 1-ci mәrtәbәlәrindә әrzaq dükanı, uşaq
bağçası olsun vә s. 

- Yeni tikil"n binaların idar" edilm"si il" bağlı
hansı t"klifl"riniz var? 

- Qanuna әsasәn, tikinti kooperativlәrindә bütün
sakinlәr birgә mülkiyyәtçidirlәr.  Amma tikinti şirkәtlәri
bu halda binanın sahibi kimi davranırlar. Sakinlәrdәn
ibarәt olan komitәlәr seçilmir, onların sәslәri eşidilmir.
MTK-larda sakinlәr binanın idarә edilmәsindә heç bir rol
oynaya bilmirlәr.  Özlәri dә maraq göstәrmirlәr, tikinti
şirkәtlәri dә buna imkan yaratmır. Biz tәklif edirik ki,
vәtәndaşlar idarәetmәyә daha aktiv cәlb olunmalıdır.
Tikinti şirkәtlәri binanın saxlanması üçün istәdiklәri
rәqәmlәri tәtbiq edirlәr. Heç bir әsaslandırma yoxdur.
Gәlib deyir ki, bu mәnzil ayda 70 manat pul ödәmәlidir.
O mәblәğә hansı xidmәtlәr daxildir? Hәmin vәsait hara
xәrclәnir? Heç bir hesabatlılıq yoxdur. Müәyyәn sabit
tarif dә yoxdur. Hәr şirkәt öz qiymәtlәrini tәtbiq edir.
Sakinlәrlә müzakirә olunmur. Ancaq burada da vahid
tarif müәyyәn edilmәli, hesabatlılıq tәmin olunmalıdır.

- K"nd t"r"rrüfatı torpaqlarının istifad"si il"
bağlı hansı probleml"ri  aşkarlamısız v" n"l"r
t"klif edirsiz? 

- Bәzi kәndlәrdә kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlar
kәnddәn çox uzaqda yerlәşir. Hәmin әrazilәrdә torpaq
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alıb işlәmәk istәyәn vәtәndaşlar üçün onun istifadәsi ra-
hat deyil. Ora hәr gün gedib-qayıtmaq çox çәtindir.
Sahibsiz qaldıqda isә burada hansısa әmlaklar oğurlana
bilәr vә s. Buna görә insanlar öz torpqlarını әkib-becәrә
bilmirlәr. Çünki orada qalmaq üçün kiçik bir yaşayış
evinin tikilmәsinә icazә verilmir. Düzdü, hәmin
әrazilәrdә kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı xırda binaların
tikilmәsinә icazә verilir.  Ancaq yaşayış yerlәri oraya
daxil deyil. Biz tәklif edirik ki, hәmin әrazilәrdә kәnd
tәsәrrüfatı üçün torpaq ayrılanda müәyyәn
mәhdudiyyәtlәr çәrçivәsindә yaşayış sahәsinin tikintisinә
dә icazә verilsin. Tutaq ki, hәmin torpağın 10%-ni
yaşayış evinә istifadә etmәk olar. Qoy kiçik bir ev tikib
orada hәm yaşasın, hәm dә әkinlә mәşğul olsun. Bu kәnd
camaatı üçün rahat olar. Orada onsuz da ev tikirlәr. 

Digәr problem torpaq sahәlәrinin kadastr planları ilә
uyğun olmamasıdır. 1990-cı illәrin sonunda torpaqlar
özәllәşdirilәndә o zaman ölkәdә GPS, dәqiq ölçü
cihazları yox idi. Ona görә dә bölgüdә ciddi problemlәr
yaranıb. Torpağın sәnәdlәrindә göstәrilәn coğrafi
parametrlәr kadastr sisteminin parametrlәrinә uyğun
gәlmir. İki sahә arasında keçid olmalıdır. Sәnәdlәrdә dә
keçidlәr yazılıb. Ancaq yeri uyğun gәlmir. Əslindә tor-
paq başqa yerdәdir. Burada kadastr sistemi dә aciz qalır.
Bu mәsәlә dә ciddi müzakirә tәlәb edir. 

Qanuna görә, kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlar
tәyinatı üzrә istifadә edildikdә әmlak vergisindәn dә azad
olunurlar. Ancaq bunu sübut etmәk üçün tәlәb olunan
sәnәdlәri 3 dövlәt qurumu vermәlidir vә orada sistem

çox mürәkkәbdir. Torpaq sahibi hәmin qurumlarda sübut
etmәlidir ki, mәn hәmin torpağı istifadә edirәm, mәni
vergidәn azad edin. Sübut edә bilmәsә, vergini
vermәlidir. Sәnәdlәr uzun vaxt aparır deyә adamlar
sakitcә vergini ödәmәyә üstünlük verirlәr. Bu düzgün
yanaşma deyil. Əslindә, hökumәt sübut etmәlidir ki,
hәmin şәxs vergi ödәmәlidır, ya yox. Biz yenә dә tәklif
edirik ki, burada icazә yox, qadağalar sistemi tәtbiq
edilsin. 

- Torpaqların v" "mlakların idar" edilm"si, is ti -
fa d" il" bağlı beyn"lxalq t"crüb" nec"dir? Bu sa -
h" d" hansısa t"crüb"y" "saslanmaq n" d" r" c" d"
doğru olar?

- Bu sahә spesifik olduğu üçün torpaqların idarә
olunması ilә bağlı qanunlarda ölkәdәn-ölkәyә çox ciddi
fәrqlәr var.  Ona görә dә bu sahәdә ümumi beynәlxalq
qanunvericilik yoxdur. Mәsәlәn, qonşu Gürcüstanda
torpağın kәnd tәsәrrüfatı, sәnaye, yaşayış tәyinatlı
olmasının heç bir fәrqi yoxdur, torpaq sәnindirsә, nә
istәyirsәn tikә bilәrsәn. Buna görә heç bir mәhdudiyyәt
yoxdur, hökumәtdәn heç bir icazә almaq lazım deyil.
Sadәcә bildiriş vermәlisәn ki, mәn hansısa obyekti
tikirәm. Yәni, hәr ölkәdә yanaşma fәrqlidir. Amma ümu-
mi prinsip budur ki, torpaq sahibinin işlәrinә hökumәtin
müdaxilәsi, qadağalar çox azdır. Hökumәt konkret
qadağalar qoyur. Yalnız onları pozanda hansısa cәza veri -
lir. Amma hәr konkret tikintidә icazә sistemi lazım deyil.
Bizim tәklifimiz odur ki, әmlak sektorunda idarәetmә
sistemi, yanaşmalar  dәyişilsin. 
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Özәllәşmәyә çıxarılan әmlakların  24-ü kiçik mü әs -
si sә vә obyektlәr, 29-u istifadәsiz olan qeyri-yaşayış sa -
hә lәri,  3-ü yarımçıq tikili, 35-i isә avtomobillәr idi. Ba -
kı da keçirilәn hәrraca 6 әmlak üzrә 7 sifariş daxil olub. 

Qaydalara görә, hәrracda әmlaklar barәdә qısa mә -
lu matlar (ünvan, sahә, maşınların nömrәsi vә istehsal tar-
ixi) verilir vә ilkin satış qiymәtlәri elan edilir. Hәrracın
ge dişindә iştirakçılar hәmin qiymәtin 1%-dәn az olma-
maq şәrti ilә öz tәkliflәrini verib qiymәti artıra bilirlәr. 

Əvvәlcә hәrraca Bakıdakı kiçik müәssisәlәr çı xa rıl -
dı. Binәqәdi rayonu, 1408-ci mәhәllә, M.Cәlal küçәsi
127H ünvanındakı 69 saylı avtodayanacağı almaq üçün
hәr rac komissiyasına bir müraciәt vardı. Dayanacaqdakı
ti kilinin sahәsi cәmi 2 kvadratmetr olsa da, yerlәşdiyi tor-
paq sahәsi 922 kvadratmetr idi. Dayanacağın ilkin satış
qiy mәti 154 250 manat elan edilmişdi vә digәr rәqib ol -
ma dığından 2 saylı biletin sahibi qalib gәldi. 

Növbәti әmlak Sәbail rayonu, Badamdar qәsәbәsi,
T.Mәmmәdov küçәsi 4-dә yerlәşәn 5 mәrtәbәli binanın
zir zәmisinin bir hissәsi oldu. Sahәsi 99 kvadratmetr, ilkin

sa tış qiymәti 18 750 manat olan obyektin satışında 5 say -
lı biletin sahibi qalib gәldi. 

Nәsimi rayonu, S.Vurğun küçәsi, 69-da yerlәşәn 6
mәr tәbәli binanın zirzәmisinin 1 hissәsi (78 kvadratmetr)
isә 50 min manata özәllәşdirilib. Bu hәrracda 6 saylı bi -
le tin sahibi qalib olub.  

éhalinin v" iş adamlarının öz"ll"şdirm" prosesin" marağını artıran
m"qamlardan biri d" buraya olduqca s"r f"li qiym"t" "mlakların çıxarılması
v" h"rracın ş"ffaf keç m"sidir. N"tic"d" ist"nil"n v"t"ndaş h"rraca qa tıl maq la
s"rf"li qiym"t" "lverişli obyekt ala bil"r. éMDK-nin aprelin 17-d" keçirdiyi
h"rrac da istisna olmadı. H" min h"rraca ümumilikd" 91 dövl"t "mlakı
çıxarılıb. Bu nun 69-u Bakıda, qalanları dig"r ş"h"r-rayonlarda yer l" şir. 
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Binәqәdi rayonundakı digәr bir obyekt – 1 mәr tә bә -
li tikili (6-cı mikrorayon, 3215-ci mәhәllә, 1410-cu ke -
çid) dә hәrracda öz sahibini tapıb. Sahәsi 88 kvadratmetr
olan tikili 25 min manata satılıb. 

Nәrimanov rayonunda, A.Nemәtulla küçәsi 40-da
yer lәşәn qeyri-yaşayış sahәsi isә 24 min manata özәl lәş -
di rilib. Obyektin sahәsi 65 kvadratmetrdir. 

Bu dәfәki hәrracda paytaxtla yanaşı Abşeron vә
Sum qayıt şәhәrlәrindә yerlәşәn qeyri-yaşayış sahәlәri dә
özәl lәşdirilib. 

Sumqayıtda 8-ci mikrorayon, ev ev, 2/14 ünvanında
yerlәşәn, sahәsi 327 m2 olan obyekt 65 min manata sa hi -
bi ni tapıb. 

Abşeron rayonunda isә Xırdalan şәhәri 28ci mә -
hәllә, bina, 17-dә yerlәşәn, sahәsi 86,4 m2 olan obyekt 15
min manata satılıb. 

Hәrracda Goranboy rayonundakı kәnd klubu da
özәl lәşdirilib. Şәhәr mәrkәzindәn 21 km mәsafәdә yer lә -
şәn Sәmәdabad kәndindәki klubun sahәsi 140 kvad rat -
met rә yaxın, torpaq sahәsi isә 150 kvadratmetrdәn ar -
tıqdır. 

Klubu almağa 3600 manat yatırmış investor әlavә
sәrmayә yatırmaqla obyektin fәaliyyәtini genişlәndirә vә
ya onun profilini dәyişmәklә digәr sahәlәrdә dә özünü
sınaya bilәcәk. 

Hәrrac iştirakçıları burada onun nәticәlәrindәn razı
qalıblar. Mәlum olub ki, onların әksәriyyәti hәrrac
barәdә mәlumatı internetdәn әldә ediblәr. Nәrimanov
rayonundakı qeyri-yaşayış sahәsini özәllәşdirәn Sәxavәt
Hәsәnov qiymәtlәrin dә münasib olduğunu bildirir:
«Hәrracda ilk dәfәdir ki, iştirak edirdim, mәlumatı
ƏMDK-nin internet sәhifәsindәn götürmüşdüm, çox
şәffaf, bütün qaydalara riayәt edilmәklә keçdi. Doğrusu,
bu cür olacağını gözlәmirdim. Mәnim fikrimcә,
qiymәtlәr dә münasibdi, obyekti sәrfәli
qiymәtә aldım». 

S.Hәsәnov deyir ki, özәllәşdirdiyi sahәni әvvәlcә
tәmir edәcәk, sonra isә onu necә istifadә edәcәyinә qәrar
verәcәk. Böyük ehtimalla ticarәt obyekti kimi istifadә
etmәyi düşünür. 

69 saylı dayanacağı isә Oktay Nәsibov özәllәşdirib.
İndi onun yerindә iri ticarәt obyekti inşa etmәyi düşünür: 

«İnternet vasitәsilә әmlakların siyahısına baxıb, öz
seçimimi etdim. Gedib sahәyә dә baxmışam. Sonra tәlәb
olunan behi ödәyib hәrraca qoşuldum. Hәr şey yüksәk
sәviyyәdә, çox şәffaf şәraitdә keçdi. Sistem әla qurulub.
Qiymәtlәr dә  qane edir. Başqa yerdәn belә bir obyekti 2
dәfә baha ala bilәrdim. Burada qiymәt daha sәrfәlidir». 

O.Nәsibov deyir ki, aldığı sahә ticarәt üçün әl ve riş -
li dir vә burada ticarәt obyekti tikmәyi planlaşdırır: «Ob -
yekt yaşayış massivinin yaxınlığındadır. Ətrafda yaşayış
ev lәri tikilib. Orada ticarәt obyektinә tәlәbat var». 

Sәmәd Vurğun 69-da yerlәşәn zirzәmini özәl lәş di -
rәn iş adamı isә aldığı sahәni idman zalı kimi istifadә
edә cә yini deyir: «Hәrracdan maksimal razıyam. Açıq,
şәf faf keçirildi. Satış barәdә mәlumatı internet vasitәsilә
әl dә etdik. Özümә maraqlı olan sahә qarşıma çıxdı vә
hәr raca qoşuldum. Hәrracın vaxtını öyrәnib, behi dә ödә -
dim. 1 gün qalmış isә Hәrrac Mәrkәzinin әmәkdaşları
zәng vurub hәrracın tarixini xatırlatdılar. Gәlib obyekti
al dım. Qiymәt dә normaldır. Orada gәnclәr üçün boks
za lı tәşkil edәcәm. İnşallah, yaxın illәrdә burada mәşq
edәn idmançılar olimpiya çempionu kimi tanınar». 

İş adamı bildirir ki, maraqlı obyektlәr olarsa vә im -
ka nı çatarsa yenә dә hәrraca qatılacaq. 

Xatırladaq ki, hәrracda qalib olan şәxslәr 10 gün әr -
zin dә alqı-satqı müqavilәsi bağlamalıdırlar. Əks halda,
hә min әmlak onlardan geri alınacaq, ödәdiklәri beh isә
ge ri qaytarılmayacaq. Eyni zamanda onlar 30 bank günü

әr zindә aldıqları әmlakların ödәnişini
etmәlidirlәr. Əgәr bu müddәtdә

ödә niş edilmәsә, alqı-satqı mü -
qa vi lәsi lәğv edi lir, әmlak geri

alı nır, beh isә geri qay ta rıl -
 mır.
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éMDK-nin beyn"lxalq 
"laq"l"ri sür"tl" genişl"nir

émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si daşınmaz "mlak idar"çiliyi
sah"sind" beyn"lxalq t"crüb"nin öyr"nilm"sin" üstünlük
verir. Artıq h"min m"s"l"l"rd"n bir neç"si real t"crüb"d"
istifad" edilir. Hazırda is" bir neç" layih" üz"rind" işl"r
aparılır, yeni "m"kdaşlıq istiqam"tl"ri mü"yy"n edilir. Bu
bar"d" suallarımızı Komit"nin Beyn"lxalq "m"kdaşlıq
şöb"sinin müdiri Elşad Xan"lib"yli cavablandırır:  
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-  Elşad mü"llim, Az"rbaycan daşınmaz "mlak
idar"çiliyi sah"sind" hansı beyn"lxalq qurum-
larla "m"kdaşlıq edir?

-Komitәnin beynәlxalq әmәkdaşlığı, әsasәn, iki
istiqamәtdә hәyata keçirilir. Birinci istiqamәt xarici
ölkәlәrin müvafiq dövlәt orqanları ilә әmәkdaşlıqdır. Bu
istiqamәtdә bizim bir neçә ölkәnin dövlәt qurumları ilә
әmәkdaşlıq haqqında saziş vә memorandumlarımız var.
Uzun müddәtdir ki, biz onlarla әmәkdaşlıq edir, tәcrübә
vә mәlumat mübadilәsi hәyata keçiririk. Bu mәnada
qarşılıqlı sәfәrlәr tәşkil olunur, birgә tәdbirlәrdә iştirak
edirik. İkinci istiqamәt isә beynәlxalq vә regional iqtisadi
tәşkilatlarla әmәkdaşlıqdır. İkitәrәfli әmәkdaşlığa
nümunә olaraq Rusiyanın Dövlәt Əmlakının İdarә edil -
mә si üzrә Federal Agentliyini, Belarusun Dövlәt Əmlak
Ko mitәsini, Almaniyanın Dövlәt Əmlakının İda rә edil -
mә si vә Özәllәşdirilmәsi Qurumunu, Bolqarıstanın Özәl -
lәşdirmә vә Özәllәşdirmәdәn sonra Nәzarәt Agentliyini,
Özbәkistanın Özәllәşdirmә, İnhisarsızlaşdırma vә
Rәqabәtin İnkişafı üzrә Dövlәt Komitәsini, Moldovanın
Torpaq Münasibәtlәri vә Kadastr Tәşkilatını, Türkiyәnin
Özәllәşdirmә İdarәsi Başkanlığı vә Tapu vә Kadastro
Genel Müdirliyini, Koreyanın Strategiya vә Maliyyә Na -
zirliyini, Litvanın  Reyestrlәr Mәrkәzi Dövlәt Müәssisәsi
vә digәr ölkәlәrin aidiyyәti dövlәt qurumlarını göstәrә
bilәrәm. İkitәrәfli әmәkdaşlıq bizә hәmin ölkәlәrdә
әmlak sektoruna aid olan işlәrin necә hәyata keçirildiyini
öyrәnmәyә imkan verir. Xarici tәcrübәni öyrәnmәklә
onun mәqbul hissәlәrinin öz iş tәcrübәmizdә tәtbiqi ilә
bağ lı tәkliflәr hazırlayırıq. Ümumiyyәtlә, ikitәrәfli
әmәkdaşlıqla bağlı bu günәdәk Komitә tәrәfindәn böyük
işlәr görülmüşdür. Hazırda labüdlük meyarı nәzәrә
alınmaqla әmәkdaşlıq coğrafiyamızı genişlәndiririk. Bu
il әrzindә ikitәrәfli әmәkdaşlıq haqqında Rusiyanın
Dövlәt Qeydiyyatı, Kadastr vә Xәritәçәkmә Federal
Xidmәti, Ukraynanın Geodeziya, Xәritәçәkmә vә

Kadastr üzrә Dövlәt Xidmәti vә Avstriyanın Mәrzçәkmә
vә Metrologiya Federal Qurumu ilә saziş vә anlaşma
memorandumlarının imzalanmasını planlaşdırırıq. 

- Ölk"miz bu sah"d" hansı beyn"lxalq t"ş ki lat -
la rın üzvüdür v" bu t"şkilatlardakı f"aliyy"timiz
n"d"n ibar"tdir?

- Beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlığa gәlincә,
ƏMDK uzun illәr BMT-nin Avropa İqtisadi Ko mis si ya -
sı nın Daşınmaz Əmlak İdarәçiliyi üzrә Hökumәtlәrarası
İş çi Qrupunun vә onun bürosunun sәdri olmuş, hazırda
isә daha ali orqanın – BMT-nin Mәnzil Tәsәrrüfatı vә
Da şınmaz Əmlakın İdarәedilmәsi Komitәsi bürosunun
üzvüdür. BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası özündә
dünyanın 56 üzv dövlәtini birlәşdirir. Bununla yanaşı,
Komitә yanında Daşınmaz Əmlakın Kadastrı vә Ünvan
Reyestri Xidmәti “EuroGeographics” beynәlxalq
tәşkilatının, Daşınmaz Əmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәti
isә Qiy mәt lәn di ri ci lә rin Beynәlxalq Assosiasiyasının
hәqiqi üzvlәridir. Hәr han sı beynәlxalq quruma üzvlük
isә hәmin qurumun mәramına uyğun aparılan işlәri
öyrәnmәk vә quruma üzv olan digәr tәşkilatlarla tәcrübә
mübadilәsi aparmaqla yanaşı, hәm dә bu qurumun
fәaliyyәtinin sәmәrәli tәşkili üzrә müxtәlif sәpgili
qәrarların qәbul edilmәsi prosesindә iştirakı nәzәrdә tu-
tur. Qeyd etdiklәrimlә yanaşı, ƏMDK bu gün Dünya
Bankı, BMT-nin Ərzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı,
İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatı, Beynәlxalq Mәrzçәkәnlәr
Federasiyası, Azәrbaycanda Amerika Ticarәt Palatası,
Bey nәlxalq Maliyyә Korporasiyası, Avropa Yeni dәn qur -
ma vә İnkişaf Bankı, Almaniyanın KFW bankı, GIZ tәş -
kilatı vә digәr qurumlarla әmәkdaşlıq edir. 

- Bu "m"kdaşlıq ölk"miz" hansı faydaları g" ti -
rir? Başqa sözl", Az"rbaycan v" éMDK bu "m"k -
daşlıqdan nec" faydalanır?

- Ümumiyyәtlә, hәr bir әmәkdaşlıq layihәsinin
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mәqsәdi tәrәflәrin qarşılıqlı fayda әldә etmәsidir. Bu
baxımdan, ƏMDK xarici vә beynәlxalq tәşkilatlarla
hәyata keçirdiyi әmәkdaşlıqdan hәm iqtisadi, hәm insti-
tusional, hәm dә metodoloji faydanın әldә edilmәsindә
maraqlıdır. Mәsәlәn, Dünya Bankı ilә әmәkdaşlıq
çәrçivәsindә 8 il müddәtindә hәyata keçirilmiş Daşınmaz
Əmlakın Qeydiyyatı layihәsi Azәrbaycanda qabaqcıl
beynәlxalq tәcrübә nәzәrә alınmaqla daşınmaz әmlak
idarәçiliyindә zәruri iş axınlarının düzgün müәyyәn
edilmәsinә kömәk etmiş, qeydiyyat prosedurlarının sa dә -
lәş dirilmәsini tәmin etmiş vә xidmәtlәrin daha şәffaf vә
mü tә rәqqi müstәvidә göstәrilmәsini dәstәklәyәrәk vә  tәn -
daş mәmnunluğunun yüksәlmәsinә sәbәb ol muş dur. Bu -
nun nәticәsidir ki, ölkәmizdә hәyata keçirilәn mühüm
iqti sadi islahatlar vә ƏMDK-nın hәyata keçirdiyi işlәrә
rәğ mәn, Dünya Bankı tәrәfindәn aparılan “Doing Bu si -
ness” reytinq sorğusunun 2018-ci il üçün nә ticә lәrinә
görә, әmlakın qeydiyyatı meyarı üzrә Azәr bay can 190
öl kә arasında 21-ci yerdә qәrarlaşmışdır. Daha bir misal
kimi Norveçin Kadastr vә Xәritәçәkmә Quru mu ilә
әmәkdaşlıq nәticәsindә yanaşma baxımından Azәr -
baycan üçün yeni Ünvan Reyestrinin tәşәkkül tapması vә
onun әsasında İnformasiya Sisteminin formalaşdırılması
layihәsini göstәrmәk olar. Artıq bir neçә ildir ki,
ölkәmizdә daşınmaz әmlaklara ünvanvermә işi keçmiş
sovet dövründә olduğu kimi, binalara deyil, qabaqcıl
Avropa ölkәlәrinә xas әmәli metodologiyaya әsasәn bina

girişlәrinә verilir. Bildiyiniz kimi, ünvan işi hәr bir
cәmiyyәt üçün tәkcә inzibati mәsәlә deyildir, o hәm dә
sosial mәnada gündәlik hәyatımızın vacib ünsürüdür.
Almaniyanın GIZ – Beynәlxalq Əmәk daş lıq Tәşkilatı ilә
sıx әlaqәlәrimiz dә iş çi lә ri mi zin beynәlxalq tәcrübәdәn
yararlanaraq bilik sәviyyәlәrinin tәk mil lәş di ril mәsi işinә
öz töhfәsini vermәkdәdir. Belә ki, bu tәş kilat hәr tәqvim
ilindә işçilәrimiz üçün Bakıda vә regionlarda Komitәnin
fәaliyyәt istiqamәtlәrinә uyğun müxtәlif mövzular üzrә
seminarlar keçirir, Komitәnin tәşkil etdiyi beynәlxalq
tәdbirlәrdә fәal iştirak edir. Yeri gәlmişkәn, beynәlxalq
әmәkdaşlıq çәrçivәsindә son 4–5 il әrzindә Komitәnin
ev sahibliyi edәrәk keçirdiyi beynәlxalq tәdbirlәri buna
misal göstәrmәk olar: mәsәlәn, 2014-cü ildә Komitә ilә
BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası (AİK), Ərzaq vә
Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı vә Dünya Bankının birgә
tәşkilatçılığı ilә “BMT-nin AİK regionunda daşınmaz
әmlak idarәçiliyi sistemlәrinin müqayisәsi vә Daşınmaz
Əmlak İdarәçiliyinin Qiymәtlәndirilmәsi Proqramının
icra vәziyyәti”, 2015-ci ildә isә Komitә ilә BMT AİK-in
birgә tәşkilatçılığı ilә “Daşınmaz әmlak/torpaq
idarәçiliyindә sahәvi reyestrlәrin rolu” mövzularında
Bakıda keçirilәn beynәlxalq konfranslar buna bariz
nümunәdir. Qeyd etdiyim bu tәdbirlәrdә 40-dan çox
ölkәnin mütәxәssislәri, iş adamları, elmi tәdqiqatla
mәşğul olan nümayәndәlәr iştirak etmiş, әmlak
idarәçiliyi sahәsindә geniş tәcrübә mübadilәsi
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aparılmışdır. Bundan başqa, 2016–2017-ci illәrdә
Türkiyә şirkәtlәri ilә tәrәfdaşlıq çәrçivәsindә Bakıda
tәşkil edilmiş Azәrbaycanın Beynәlxalq Daşınmaz
Əmlak vә İnvestisiya Sәrgilәrini, elәcә dә “Daşınmaz
әmlak, özәllәşdirmә vә investisiyalar” mövzusunda
beynәlxalq konfransları qeyd edә bilәrәm. Əlbәttә, bu
siyahını artıraraq beynәlxalq qurumlarla әmәkdaşlığın
Komitәnin fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsinә verdiyi
töhfәlәrdәn çox danışmaq olar.   

- Ölk" r"hb"rliyi, el"c" d" komit" r"hb"rliyinin
tapşırıqlarında xarici müt"r"qqi t"crüb"nin
öyr"nilm"si v" ondan faydalanmaq "sas
yerl"rd"n birini tutur. Komit"d" hansı sah"l"r
üzr" beyn"lxalq t"crüb" öyr"nilir? 

- Əvvәlcә beynәlxalq tәcrübәnin әldә edilmәsi me -
xa nizmindәn danışmaq istәrdim. Komitәdә beynәlxalq
tәcrübәnin öyrәnilmәsi, әsas etibarilә, beş istiqamәtdә
hә yata keçirilir. Birinci, Komitә әmәkdaşlarının Azәr bay -
can da vә xarici dövlәtlәrdә keçirilәn beynәlxalq tәdbirlәr
çәr çivәsindә әldә etdiklәri bilik vә tәcrübәdir. Əgәr bu
tәd birlәrdә Komitә mәhdud sayda nümayәndәlәrlә tәmsil
olu nursa belә, tәdbirlәrdәn sonra hәmin iştirakçı nü ma -
yәn dәlәrimiz tәrәfindәn qazanılmış tәcrübә barәdә ha zır -
lanan mәlumat vә tәkliflәr Komitәnin funksional qu rum -
la rına tәqdim olunaraq tәşviq edilir. İkinci, xarici öl kә lә -
rin mövcud saziş vә memorandumlar çәrçivәsindә әmәk -
daş lıq etdiyimiz dövlәt qurumları ilә tәcrübә mü ba di lә si -
dir ki, bu da mütәmadi әsaslarla – bir qayda olaraq, qar şı -
lıq lı sәfәrlәr vә elektron yazışmalar vasitәsilә hәyata ke -
çi rilir vә tәhlil edildikdәn sonra Komitәnin aidiyyәti qu -
rum larına göndәrilir. Üçüncü, ölkә rәhbәrliyinin mәlum
fәrman vә sәrәncamları, elәcә dә Komitә sәdrinin müva -
fiq tapşırıqları ilә icrası nәzәrdә tutulan vәzifәlәrlә bağlı
araş dırılaraq öyrәnilmәsi tәlәb olunan tәcrübәdir. Dör -
düncü, Beynәlxalq әmәkdaşlıq şöbәsinin sorğusuna әsa -
sәn qurumlarımız tәrәfindәn onların iş tәcrübәsindә cari
döv rә nәzәrәn ehtiyac duyulan istiqamәtlәr üzrә bey nәl -
xalq tәcrübәnin öyrәnilmәsidir. Nәhayәt, dünyada gedәn
qlo bal yenilәnmә vә dәyişikliklәr baxımından Bey nәl -
xalq әmәkdaşlıq şöbәsinin öz tәşәbbüsü ilә zәruri hesab
edi lәn mövzular üzrә araşdırdığı beynәlxalq vә xarici
tәc rübәdir. Bununla yanaşı, beynәlxalq tәcrübәni daha
dәrindәn öyrәnmәk vә onun tәtbiqini kardinal şәkildә
tәmin etmәk üçün bәzi hallarda bir sıra layihәlәrә
beynәlxalq vә xarici ekspertlәr vә mәslәhәtçi şirkәtlәr dә
cәlb olunur. 

Öyrәnilәn beynәlxalq vә xarici tәcrübәnin mәzmun
spektrinә gәlincә, bu, Komitәnin hәr bir fәaliyyәt
istiqamәtini әhatә edir. Son iki il yarım әrzindә
Beynәlxalq әmәkdaşlıq şöbәsi tәrәfindәn 38 mövzuda

beynәlxalq tәcrübә araşdırılaraq tәhlil edilmiş vә iş
әsnasında nәzәrә alınmaq vә ya tәtbiq edilmәk üçün
qurumlarımıza çatdırılmışdır. Bu siyahıya beynәlxalq vә
regional tәşkilatlarla yanaşı, MDB ölkәlәri, Avropa vә
Asiya, elәcә dә Şimali Amerika dövlәtlәrinin tәcrübәlәri
daxildir. 

- Komit"d" beyn"lxalq v" xarici t"şkilatların
donorluğu v" ya texniki yardımı ç"rçiv"sind"
layih"l"r h"yata keçirilirmi? 

- Əlbәttә. Bir qәdәr әvvәl qeyd etdiyim kimi, bey -
nәl xalq vә xarici qurumların texniki yardımı vә do -
norluğu vasitәsilә bu günәdәk Komitәdә bir sıra layihәlәr
uğurla hәyata keçirilmişdir. Bununla yanaşı, hazırda
Dünya Bankının texniki-metodoloji dәstәyi ilә iri dövlәt
şirkәtlәrinә dair şәffaf platformada fәaliyyәt göstәrәcәk
vahid mәlumat bazasının qurulması, Avropa Ye ni dәn qur -
ma vә İnkişaf Bankının texniki dәstәyi ilә dövlәt mü әs si -
sә lәri üçün korporativ idarәçilik sahәsindә qabaqcıl
beynәlxalq tәcrübә nәzәrә alınmaqla müvafiq nümunәvi
sәnәdlәrin layihәlәrinin hazırlanması işlәri hәyata keçiri -
lir. Eyni zamanda, Almaniyanın GIZ tәşkilatının texniki
dәs tәyi ilә Komitәnin Tәlim-Tәdris Mәrkәzinin fә aliy yә -
ti nin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә işlәr görülür. GIZ-
in donorluğu ilә Komitәdә hәmçinin Müqavilәlәrin İda -
rә edilmәsi Sisteminin yaradılması istiqamәtindә dә işlәr
apa rılır. Əlavә olaraq qeyd edim ki, bu il Avropa İt ti fa -
qının TAIEX alәtindәn geniş istifadә edәrәk bәzi donor
layihәlәrdә iştirak etmәk niyyәtindәyik. 

- Hazırda ölk"d" éMDK-nin iştirakı il" hansı
layih"l"r reallaşdırılır? 

- Komitә tәrәfindәn bu gün funksional işlәrlә
yanaşı, ölkәmizin iqtisadi vә sosial hәyatı üçün zәruri
olan bir çox layihәlәr hәyata keçirilir. Bu layihәlәr
sırasına ölkәmizdә torpaqların elektron kadastr uçotu sis-
teminin formalaşdırılması vә kadastr xәritәlәrinin tәrtibi
işlәri, Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı, Kadastrı vә
İdarәedilmәsi Sisteminin hazırlanması, Ünvan Reyestri
İnformasiya Sisteminin dәstәklәnmәsi, elektron
xidmәtlәrin yaradılması istiqamәtindә zәruri işlәrin
görülmәsi, elektron hәrracların daha aktual vә geniş
müstәvidә tәşkil edilmәsi, elektron hökumәtin ayrılmaz
tәrkib hissәsi olan Milli Mәkan Mәlumatları
İnfrastrukturunun yaradılması işlәrinә başlanılması vә
sair layihәlәr daxildir. Sadaladığım әksәr layihәlәrdә
xarici dövlәtlәrdәn olan podratçıların bilik vә
bacarıqlarından sәmәrәli istifadә olunur. Bununla yanaşı,
Komitә Azәrbaycan Respublikasının tәrәf kimi çıxış et-
diyi bir sıra beynәlxalq fәaliyyәt istiqamәtlәri üzrә dә öz
töhfәsini vermәkdә davam edir. Belә ki, Komitә
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Azәrbaycanın Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatına üzv
olması prosesi çәrçivәsindә dövlәt әmlakının
özәllәşdirilmәsi, habelә Azәrbaycan ilә Avropa İttifaqı
arasında әmәkdaşlıq barәdә imzalanması nәzәrdә tutulan
Saziş vә aralıq sәnәdlәrin müvafiq hissәlәrini
hazırlayaraq zәruri tәkliflәr irәli sürür vә danışırlar
prosesindә fәal iştirak edir.   

- Az"rbaycan g"nc ölk" olsa da, artıq onun "m -
lak idar"çiliyi v" "mlakla "laq"dar dig"r sa h" -
l"r d"ki t"crüb"si il" xarici ölk"l"r d" maraqlanır.
Hansı ölk"l"r Az"rbaycan t"crüb"sini öyr"nir?

- Bәli, Azәrbaycanın müstәqil gәnc dövlәt olmasına
baxmayaraq, ölkәmizdә hәyata keçirilәn mütәrәqqi iqti-
sadi islahatlar dövlәt әmlakının idarәedilmәsi vә
özәllәşdirilmәsi, elәcә dә daşınmaz әmlak idarәçiliyi
sahәsindә davamlı inkişafa nail olmaq üçün qarşımızda
yeni imkanlar açır. Bu imkanlardan sәmәrәli şәkildә
istifadә etmәk isә Komitәdә çalışan hәr bir әmәkdaşın
borcudur. Əmlak idarәçiliyi sahәsindә Azәrbaycan, qeyd
etdiyim kimi, yüksәk beynәlxalq reytinqә malikdir.
Lakin bu, bizim üçün heç dә pik nöqtәsi deyildir.
Hәdәfimiz, nә qәdәr iddialı sәslәnsә dә, tәkmillәşmәlәri
hәr zaman dәstәklәyәk cari mövqeyimizi yüksәltmәk vә
dinamik inkişafa әmәli töhfә vermәkdir. Bütün bunlara
baxmayaraq, Komitә qısa müddәt әrzindә qarşısında du-
ran mәqsәdlәrin xeyli hissәsinә nail olmuşdur. İstәr
özәllәşdirmә, istәrsә dә daşınmaz әmlakın kadastrı,
әmlak üzәrindә hüquqların qeydiyyatı, ünvan reyestri
sahәsindәki uğurlarımız digәr ölkәlәrin qeyd etdiyim
sahәlәrdә Azәrbaycanın tәcrübәsini öyrәnmәyә marağını
artırır. Türkmәnistan, Özbәkistan, Belarus, Tacikistan vә

digәr ölkәlәrin aidiyyәti dövlәt orqanları bizim
tәcrübәmizi yerindә tәhlil etmәk üçün öz nümayәndә
heyәtlәrini Azәrbaycana ezam edir, Komitәnin mәnsub
olduğu informasiya sistemlәri vә struktur bölmәlәrinin
işi ilә yerindә tanış olurlar. Bununla yanaşı, Birlәşmiş
Krallıq, İtaliya, İspaniya, Belçika kimi inkişaf etmiş
ölkәlәrdәn fәaliyyәtimizlә bağlı Komitәyә tez-tez suallar
daxil olur. Dediklәrimә misal olaraq qeyd edә bilәrәm ki,
bu ayın ortasında biz Tacikistanın Torpaq vә Geodeziya
Komitәsinin 13 nәfәrdәn ibarәt nümayәndә heyәtinin
Bakıya gәlişini gözlәyirik. Onlar bir hәftә әrzindә
daşınmaz әmlakın kadastrı vә qeydiyyatı mәsәlәlәri üzrә
bizim tәcrübәmizә yiyәlәnmәk niyyәtindәdirlәr. Daha
sonra Gürcüstanın Dövlәt Əmlakı üzrә Milli
Agentliyinin münayәndәlәrinin dә tәcrübә mübadilәsi
mәqsәdilә Azәrbaycana sәfәri nәzәrdә tutulur. 

- Son ill"rd" ölk"mizd", dem"k olar ki, h"r il
"mlakla bağlı beyn"lxalq t"dbir t"şkil edilir.
2018-ci ild" hansı yenilikl"r gözl"nilir? 

Bu il dә belә tәdbirlәr nәzәrdә tutulur. Bakıda
İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatına üzv dövlәtlәrin
özәllәşdirmә qurumlarının rәhbәrlәri vә yüksәksәviyyәli
ekspertlәrinin görüşlәrinin keçirilmәsini nәzәrdә tuturuq.
Hazırda bu istiqamәtdә hazırlıq işlәri hәyata keçirilir. Bu
tәdbirlәr çәrçivәsindә, әsasәn, dövlәt әmlakının sәmәrәli
idarә olunması vә özәllәşdirilmәsi mәsәlәlәri müzakirә
edilәcәk, bu sahәdә әldә olunmuş nailiyyәtlәr vә qarşıya
çıxan problemlәrә dair müzakirәlәr aparılacaq, ölkәlәr
arasında geniş tәcrübә mübadilәsi hәyata keçirilәcәkdir.



Əvvәlcәdәn qeyd edәk ki, bu rayonda әmlakın satış
qiymәtindә ucuzlaşma müşahidә edilir. Əvәzindә ov
turizmi mәqsәdilә әrәb turistlәrin İmişliyә axını kirayә
bazarını canlandırıb. Turistlәr üçün nәzәrdә tutulan
evlәrin kirayә qiymәtlәri 2 dәfәdәn çox bahalaşıb. Əvvәl

200 manata kirayәyә verilәn evin kirayә haqqı indi 500
manata yüksәlib. Turistlәr, xüsusilә sahәsi böyük olan
evlәrә üstünlük verirlәr ki, onların da qiymәti bahadır.

İmişlidә әmlak satışı vә kirayәsi ilә mәşğul olan
Pәrviz Vәliyev bildirir ki, rayonda kirayә qiymәtlәri

Turistl"r kiray" qiym"tini 
nec" artırdı? 
İMİŞLİDé éMLAK 

Son ill"r "cn"bi turistl"rin Az"rbaycana axını xidm"t sektoru il" yanaşı
"mlak bazarına da t"sir edib. «Daşınmaz "mlak» bu d"f" ov etm"k
üçün ölk"miz" g"l"n v" "sas"n Şirvan zonasına üz tutan turistl"rinin
m"skunlaşdığı regionda - İmişlid" "mlak qiym"tl"rini araşdırıb. 
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müştәrilәrdәn asılı olaraq dәyişir. Mәsәlәn, әrәb turistlәri
ov etmәk üçün buraya әsasәn qış fәslindә - noyabr,
dekabr, yanvar aylarında gәlirlәr. Hәmin vaxt kirayә
haqları da yüksәlir. Ərәblәrә tәklif edilәn kirayә evlәrin
aylıq qiymәtlәri 500 manatdan başlayır: 

«İlk baxışdan ayda 500 manat yüksәk görünsә dә,
nәzәrә almaq lazımdır ki, turistlәrin gedişindәn sonra ev
sahiblәri burada xeyli tәmizlik işlәri aparmalı olurlar». 

Ərәb turistlәrә verilәn  2-3 otaqlı evlәrin aylıq
kirayә qiymәtlәri 500-1200 manat arasında dәyişir. Ovçu
qrupu 10 nәfәr olanda daha böyük - 5-6 otaqlı ev tutulur. 

«Artıq әrәblәr üçün konkret evlәr ayrılıb. Onlar
geniş vә hәr şәraiti olan evlәrdә qalmağa üstünlük
verirlәr». Evlәri turistlәri Azәrbaycana dәvәt edәn turizm
şirkәti  yerli әmlak dәllallarının vasitәsilә seçir. 

éRéBLéR ÜZéRİNDéN BİZNES 
Ərәb turistlәr uzunmüddәtli qalmadıqlarından

gündәlik ödәniş etmәyә üstünlük verirlәr. Artıq bu işi öz

şәxsi biznesinә çevirәnlәr dә var. Belә ki, ev sahiblәri
turistlәrә görә, günә 60-70 dollar qazana bilirlәr. 

Bәzi dәllallar isә kirayә biznesini ümumilәşdirib.
Belәlәri bir neçә evi uzun müddәtә icarәyә götürәrәk ev
sahiblәri ilә kirayә müqavilәsi bağlayır vә aylıq 150-200
manat olmaqla, bir neçә illik kirayә haqqını әvvәlcәdәn
ödәyirlәr. Sonradan hәmin evlәr әrәb turistlәrinә nisbәtәn
baha variant sayılan günlük kirayәyә verilir. 

ŞİRKéTLéRİN İŞÇİLéRİ Dé VARLI HESAB EDİLİR  
İmişlidә kirayәyә verilәn mәnzillәr sırasında bina

evlәri üstünlük tәşkil edir. Rayonda evlәrin aylıq kirayә
haqqı 100 manatdan başlayır. Amma qiymәtlәr evin
yerindәn, tәmirindәn, içindәki avadanlıqlardan asılı olaraq
dәyişir. Mәsәlәn, 1 otaqlı boş evlәr 100 manata tәklif edilir,
ev orta tәmirli olanda qiymәt 120 manata, yaxşı tәmirli vә
avadanlıqları ilә verildikdә qiymәt 150 manata yüksәlir. 

Ailәlәr üçün nәzәrdә tutulan daha geniş tәmirli
mәnzillәr aylıq 200 manata kirayәyә verilir. 3-4 otaqlı
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hәyәt evlәrini isә 300 manat vә daha artıq qiymәtә
kirayәyә vermәk mümkündür. 

İmişlidә kirayә mәnzillәr bazarına rayondakı biznes
vә inzibati aktivlik dә tәsir edir. Mәsәlә bundadır ki,
İmişlidә yüzlәrlә işçisi olan Şәkәr Zavodu fәaliyyәt
göstәrir. Eyni zamanda hazırda burada “ASAN xidmәt”
mәrkәzi üçün bina inşa edilir vә dövlәt idarәlәrinin
әmәkdaşları rayonda tez-tez ezamiyyәtdә olurlar. Başqa
regionlardan gәlib hәmin iş yerlәrindә çalışan vә ya
ezamiyyәtә gәlәn şәxslәr üçün qiymәtlәr nisbәtәn
bahadır.  Onlara tәklif edilәn eyni ölçülü vә avadanlıqlı
mәnzillәrin qiymәtlәri  200 manatdan başlayır. Otaqların
sahәsindәn vә evin şәraitindәn asılı olaraq qiymәtlәr 400
manata qәdәr dәyişir.    

Rayona gәlәn insanlar nәqliyyat xәrclәrinin az
olması üçün daha çox mәrkәzdә vә mәrkәzә yaxın
yerlәrdә kirayә qalırlar. 

KİRAYé AKTİVLİYİ SATIŞ 
BAZARINA TéSİR ETMéYİB 

Kirayә bazarının aktiv olmasına baxmayaraq, bu
amil satışlara tәsir etmәyib. Əmlak satışı ilә mәşğul olan-
lar bildirir ki, son 2 ildә İmişlidә mәnzil satışı xeyli
gerilәyib. Bunu rәsmi mәlumatlar da tәsdiqlәyir. Əmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin mәlumatına görә, 2016-cı
ildә İmişlidә 49 mәnzil vә fәrdi ev satılıbsa, 2017-ci ildә
bu rәqәm 41-ә enib. 2018-ci ilin ilk 3 ayında isә satılan
mәnzil vә evlәrin sayı 12 olub. 

Sakinlәr әsasәn 1 otaqlı mәnzillәrlә maraqlanırlar.
Əmlakçılar deyir ki, İmişlinin mәrkәzindә 1 otaqlı evlәr
13 min manatdan başlayır. Tәmirsiz evi 10 min manata
da almaq olar. Ancaq bazarda belә evlәr çox azdır.  Bәzi
hallarda 1 otaqlı evlәr 14-15 min manata, orta tәmirli
olduqda  18-20 min manata da tәklif edilir.  

Tәlәbatın yüksәk olduğu digәr variant hәyәt
evlәridir. Qiymәtlәrә evin әtrafında torpaq sahәsinin
olması da tәsir edir. Mәsәlәn, rayonun mәrkәzindә 2
otaqlı tәmirli  hәyәt evi  38-40 min manatdır. Eyni
әrazidә yerlәşәn 5 mәrtәbәli  tәzә binanın 2-ci
mәrtәbәsindәki 2 otaqlı 50-60 kvadrat mertlik mәnzil isә
25-30 min manata tәklif edilir. 

Mәrkәzdәki tәzә binalarda 2 otaqlı  tәmirsiz mәn zil -
lәrin qiymәti 23-24 min manat, 3 otaqlı 32-35 min man-
at, 4 otaqlıların isә  37- 40 min manat arasında dәyişir.  

Köhnә binalarda da tikilişindәn asılı olaraq
qiymәtlәr fәrqlidir. Yataqxana tipli binalarda evlәr
nisbәtәn ucuzdur. Onlarda giriş eyvandandır. Hәmin 2
mәrtәbәli binalar köhnә olduğundan mәrkәzdә dә olsa
ucuz satılır. Qiymәtlәr belә dәyişir: 

1 otaqlı -  7-8 min manat
2 otaqlı – 12 min manat

3 otaqlı – 15 min manat.
Rayonun girişindә mәrkәzdәn kәnar әrazilәrdә

yerlәşәn binalarda isә qiymәt daha ucuzdur. Hәmin bi-
nalarda su  vә kanalizasiya sistemlәri olmadığına görә,
belә binalarda 2 otaqlı mәnzillәr 5-6 min manata satılır.

TORPAQLARIN QİYMéTİ 9 MİN MANATA ÇATIR 
İmişlidә torpaq qiymәtlәri dә yerindәn asılı olaraq

dәyişir. Əmlakçılar 2 il әvvәllә müqayisәdә qiymәtlәrin
bir qәdәr azaldığını bildirirlәr. Amma bәzi әrazilәrdә
qiymәtlәr xeyli yüksәkdir. Rayonun mәrkәzindә Heydәr
Əliyev prospektindә torpağın 1 sotu 9 min manat,
mәrkәzә yaxın әrazilәrdә isә  4-5 min manatdır. Mәşәdi
Əzizbәyov, Qara Qarayev küçәlәrindә  torpaq qiymәtlәri
2500-3000 manat arasında dәyişir. 

Rayonun әtrafındakı әrazilәrdә isә sotunu 1000
manata,  bәzi hallarda 700-800 manata da  almaq
mümkündür. Rayonda vaxtilә sututarı olan, indi  “Çala”
adlanan әrazidә dә hәyat canlanıb. Burada torpaqla
doldurularaq tikinti üçün yararlı hala gәtirilәn torpaqların
sotu 400-500 manata, yeri doldurulmayan әrazilәr isә
300 manata satılır. 

Kәndlәrdә isә qiymәtlәr daha ucuz dur. Mәsәlәn, ra -
yondan 10 kilometr uzaqlıqda yer lә şәn Şahverdilәr kәn -
dindә 1 hektar ye ri sahibi  20 min ma nata tәklif edir, yәni
so tu 200 manata. 

KOMMERSİYA OBYEKTLéRİNİN QİYMéTİ 
400 MANATDAN BAŞLAYIR

İmişlinin әmlak bazarı ilә mәşğul olan şәxslәrin
sözlәrinә görә, burada kommersiya obyektlәrinә tәlәbat
yüksәk deyil. Bunun әsas sәbәblәrindәn biri hәyәt
evlәrindә yaşayan sakinlәrin öz hәyәtlәrindә obyekt
tikmәk imkanının olmasıdır. Yәni, ticarәt vә ya xidmәt
sahәsindә çalışmaq istәyәn sakinlәr öz hәyәtlәrindә kiçik
obyektlәr tikә bildiklәrinә görә, obyekti satın almağa
maraq göstәrmirlәr. 

Buna baxmayaraq rayonun mәrkәzindә kommer-
siya obyektlәrinin sabit qiymәti formalaşıb. Qiymәtlәr
rayonun ayrı-ayrı әrazilәri üçün fәrqlidir. Belә ki,
mәrkәzdәn bir qәdәr kәnarlarda komersiya obyektlәrinin
kvadratmetrinin qiymәti 400-500 manat arasındadır.
Mәrkәzә yaxınlaşdıqca qiymәtlәr yüksәlir. Şәhәrin
mәrәzi küçәlәrindә obyektlәrinin 1 m2-nin qiymәti 800-
900 manat arasında dәyişir. 

Ən bahalı obyektlәr isә şәhәrdәki bazar әra zi sin dә -
dir. Burada bir kommersiya sahәlәrinin 1 kvadratmetri
1200-1300 manata tәklif olunur. Əmlak bazarında  çalı -
şan lar bildirir ki, hazırda bazar әrazisindә 62 m2-lik ob -
yekt 82 min manata tәklif edilir. Baha olmasına baxma-
yaraq gәlirli olduğuna görә, belә obyektlәr tezliklә satılır. 
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Qeydiyyata alınan 
"mlakın yarısı 
torpaqlardır

Yanvar-mart aylarında ölk"d" daşınmaz "mlakların
qeydiyyatında “yeni dalğa” başlayıb



Azәrbaycanda sәnәdlәşdirilәn әmlakların sayı
sürәtlә artmaqdadır. Əmlakın qeydiyyatının üstünlüyünü,
onlar üzrә hüquqların qorunduğunu, elәcә dә qeydiyyatlı
әmlakların maliyyә vә biznes әmәliyyatlarında
istifadәsinin vacibliyini anlayan ölkә vәtәndaşları öz

әmlaklarını hәvәslә sәnәdlәşdirirlәr. Daşınmaz әmlakın
çevik qeydiyyat mexanizmi isә bu prosesi maksimum
sadәlәşdirib.

Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn
görülәn tәdbirlәr, xüsusilә dә qeydiyat prosesinin
sadәlәşdirilmәsi vә yeni fәrqli kampaniyaların
genişlәnmәsi әhalinin qeydiyyata olan marağını yüksәk
sәviyyәdә saxlayır. 

Belәliklә, ƏMDK-nin mәlumatlarına görә, 2018-ci
ilin mart ayında ölkәdә 15 526 әmlak üzәrindә mülkiyyәt
hüququ qeydә alınıb. Aparılan qeydiyyatın 4 753-ü
(30,6%) ilkin, 10 773-ü (69,4%) isә tәkrar qeydiyyata
aiddir. Ötәn ilin mart ayı ilә müqayisәdә ümumi qey-
diyyat 9,5%, tәkrar qeydiyyat 11%, ilkin qeydiyyat 6%
artıb. Mart ayında 13 mindәn artıq daşınmaz әmlaka
texniki pasport tәrtib edilib, 2 593 ipoteka müqavilәsi,
301 yüklülük (icarә, istifadә) dövlәt qeydiyyatına alınıb.
Ötәn ay hüquqi vә fiziki şәxslәrә dövlәt reyestrindәn
13,6 min mәhdudiyyәt arayışı verilib. Ötәn ilin martı ilә
müqayisәdә texniki pasportlar 7,5%, yüklülük 42%,
mәhdudlaşdırma arayışları 22% artıb, ipoteka qeydiyyatı
4,7% azalıb (Cәdvәl 1.).

Martda mülkiyyәt hüquqlarının qeydiyyatı aparılan
әmlaklardan 2 592-si  fәrdi yaşayış vә bağ evi, 4 132-si
mәnzil, 7 938-i torpaq sahәsi, 299-u qeyri-yaşayış binası,
486-sı qeyri-yaşayış sahәsi, 64-ü әmlak kompleksi, 4-ü
çoxmәrtәbәli yaşayış binası, 11-i isә çoxillik әkmәlәrdir.
Ötәn ilin martı ilә müqayisәdә fәrdi evlәrin qeydiyyatı
10% azalıb, mәnzillәrin vә torpaqların qeydiyyatı 12%,
qeyri-yaşayış binalarının qeydiyyatı 20%, qeyri-yaşayış
sahәlәrinin qeydiyyatı isә 2,3 dәfә yüksәlib (Cәdvәl 2.).
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Cәdvәl 1. 2018-ci ilin mart ayında ƏMDK yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin әsas

göstәricilәri

№ Göstәricilәr Mart, 2018 
Mart, 2017-yә
nisbәtәn artım 

1
Mülkiyyәt hüquqları üzrә

aparılmış dövlәt
qeydiyyatının sayı  

15 526 9,5%

o cümlәdәn, 
ilkin qeydiyyat

4 753 6,0%

tәkrar qeydiyyat 10 773 11,1%

2 Texniki pasportların sayı 13 038 7,5%

3 Yüklülük (icarә, istifadә) 301 42,0%

4 İpoteka qeydiyyatı 2 593 -4,7%

5
Mәhdudlaşdırmaya

(yüklülüyә) dair dövlәt
reyestrindәn arayış

13 634 22,1%

6
Əhaliyә xidmәtlә bağlı

müxtәlif arayışlar 
5 26 38,7%

7 Müayinә aktı 9 180 2,8%

Cәdvәl 2. 2018-ci ilin mart ayında hüquqların dövlәt
qeydiyyatının әmlak bölmәlәri üzrә hesabatı

№ Göstәricilәr 
Mart,
2018

Mart, 2017-yә
nisbәtәn artım

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 15 526 9,5%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 2 592 -9,7%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 4 132 12,1%

3 Torpaq sahәlәri 7 938 12,0%

4 Qeyri yaşayış binası 299 20,1%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 486 2,3 dәfә

6 Əmlak kompleksi 64 6,7%

8
Çoxmәrtәbәli yaşayış

binaları
4 -20,0%

9 Çoxillik әkmәlәr 11 10,0%
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Cәdvәl 3. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında ƏMDK yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlәt Reyestri Xidmәtinin әsas göstәricilәri

№ Göstәricilәr 
Yanvar-

mart,  2018
Yanvar-mart 2017-
yә nisbәtәn artım

1
Mülkiyyәt hüquqları üzrә
dövlәt qeydiyyatının sayı   

49 907 13,7%

o cümlәdәn, ilkin qeydiyyat 14 868 9,7%

tәkrar qeydiyyat 35 039 15,4%

2 Texniki pasportların sayı 42 030 10,7%

3 Yüklülük (icarә, istifadә) 1 007 62,2% 

4 İpoteka qeydiyyatı 9 283 22,5%

5
Mәhdudlaşdırmaya (yüklülüyә)
dair dövlәt reyestrindәn arayış

41 230 21,0%

6
Əhaliyә xidmәtlә bağlı müxtәlif

arayışlar 
31 760 49,0%

7 Müayinә aktı 31 097 8,7%

Cәdvәl 4. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında hüquqların 
dövlәt qeydiyyatının әmlak növlәri üzrә hesabatı

№ Əmlak Bölmәlәri
Yanvar-

mart,  2018
Yanvar-mart 2017-yә

nisbәtәn artım

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 49 907 13,7%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 8 775 -0,6%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 13 764 19,0%

3 Torpaq sahәlәri 24 883 14,0%

4 Qeyri yaşayış binası 959 21,9%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 1 273 2 dәfә

6 Əmlak kompleksi 182 5,8%

8
Çoxmәrtәbәli yaşayış

binaları
27 2,2 dәfә

9 Çoxillik әkmәlәr 44 -39,7%

Cәdvәl 5. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında hüquqların dövlәt
qeydiyyatının әmlak bölmәlәri, Bakı vә regionlar üzrә hesabatı

№ Əmlak Bölmәlәri
Ölkә
üzrә

Bakı üzrә
Sayı 

Bakı üzrә
% 

Cәmi (Qeydiyyat üzrә) 49 907 16 611 33,3%

1 Fәrdi yaşayış vә bağ evi 8 775 2 857 32,6%

2 Mәnzil (özәllәşdirmә) 13 764 9 731 70,7%

3 Torpaq sahәlәri 24 883 2 524 10,1%

4 Qeyri yaşayış binası 959 308 32,1%

5 Qeyri-yaşayış sahәsi 1 273 1 125 88,4%

6 Əmlak kompleksi 182 56 30,8%

8 Çoxmәrtәbәli yaşayış binaları 27 10 37,0%

9 Çoxillik әkmәlәr 44 - -

Ümumilikdә, bu ilin 3 ayında ölkәdә 49
907 әmlaka aid hüquqlar dövlәt qeydiyyatına
alınıb. Bu ötәn ilin eyni dövrünә nisbәtәn
13,7% artıqdır. Qeydiyyatdan keçәn
әmlakların 14 868-i (29,8%) ilkin, 30 358-i
(70,2%) tәkrar qeydiyyata aiddir. Ötәn ilin
eyni dövrünә nisbәtәn tәkrar qeydiyyat 15%,
ilkin qeydiyyat 10% artıb. 

Yanvar-mart aylarında 42 mindәn artıq
daşınmaz әmlak üzrә texniki pasport tәrtib
edilib, 9,3 min ipoteka müqavilәsi, 1000-dәn
ar tıq yüklülük (icarә, istifadә) dövlәt qey diy -
yatına alınıb, hüquqi vә fiziki şәxslәrә dövlәt
reyestrindәn 31 mindәn artıq mәhdudiyyәt
arayışı verilib. Ötәn ilin eyni dövrünә
nisbәtәn texniki pasportların sayı 11%, yük-
lülük 62%, ipoteka 22%, mәhdudlaşdırma
arayışları 21% artıb (Cәdvәl 3.)

Yanvar-mart aylarında mülkiyyәt
hüquqlarının qeydiyyatı aparılan әmlaklardan
8 775-i fәrdi yaşayış vә bağ evi, 13 764-üı
mәnzil, 25 minә yaxını torpaq sahәsi, 959-u
qeyri-yaşayış binası, 1 273-ü qeyri-yaşayış
sahәsi, 182-si әmlak kompleksi, 27-si
çoxmәrtәbәli yaşayış binaları, 44-ü isә çoxil-
lik әkmә olub. Ötәn ilin eyni dövrü ilә
müqayisәdә torpaqların qeydiyyatı 14%,
mәnzillәrin qeydiyyatı tәqribәn 19% artıb.



Çoxillik әkmәlәrin qeydiyyatında isә 40%-ә yaxın azal-
ma var (Cәdvәl 4.).

2017-ci ilin ilk üç ayında әmlakın qeydiyyatının
3\2-si regionların payına düşüb. Fәrdi yaşayış evi, torpaq
sahәlәri, qeyri-yaşayış binaları vә әmlak komplekslәri
üzrә әmәliyyatların böyük hissәsi, çoxillik әkmәlәrlә
әmәliyyatların isә hamısı regionlarda aparılır. Əvәzindә
mәnzillәrin özәllәşdirilmәsi vә qeyri-yaşayış sahәlәrinin
qeydiyyatının әsas hissәsi Bakının payına düşür. İlk 3 ay-
da qeydә alınmış 27 çoxmәrtәbәli binanın 10-u  da
regionlardadır (Cәdvәl 5.)

Ümumilikdә, ilk 3 ayda Xidmәtin 18 әrazi
idarәsinin 16-da daşınmaz әmlakın qeydiyyatının artımı,
2-dә isә azalma müşahidә edilib. Qeydiyyatın әn böyük
artımı Lәnkәran (75,9%) vә Ucar (70,3%) әrazi
idarәlәrindә qeydә alınıb. Qeydiyyatın azaldığı әrazi
idarәlәri isә Xaçmaz (-9,6%) vә Tovuz (-10,2%) olub
(Cәdvәl 6.). 

2017-ci ilin yanvar-mart ayı әrzindә ölkә üzrә
aparılan ilkin qeydiyyat, ümumi qeydiyyatın tәqribәn
30%-ni tәşkil edib. Ümumi qeydiyyatda ilkin
qeydiyyatın әn yüksәk xüsusi çәkisi Zaqatala (44,6%) vә
Bakı (35%) әrazi idarәlәrindә qeydә alınıb (Cәdvәl 7.). 

2018-ci ilin 1-ci rübündә ölkә üzrә 4 423 mәnzil
özәllәşdirilib. Ötәn ilin müvafiq dövrünә nisbәtәn
özәllәşdirilmiş mәnzillәrin sayı 57,7% artıb.
Ümumilikdә, özәllәşdirmә başlayandan 1 aprel 2018-ci il
tarixinә kimi ölkә üzrә 548 008 mәnzil özәllәşdirilib.
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Ərazi idarәlәri
Yanvar-

mart
2018 

Yanvar-mart
2017-yә

nisbәtәn artım

Respublika üzrә cәmi 49 907 13,7%
Bakı şәhәr Ərazi İdarәsi 16 611 10,1%
Sumqayıt Ərazi İdarәsi 3 095 30,8%

Gәncә Ərazi İdarәsi 2 686 25,6%
Abşeron Ərazi İdarәsi 3 238 10,7%
Xaçmaz Ərazi İdarәsi 4 279 -9,6%
Beylәqan Ərazi İdarәsi 1 222 19,7%

Bәrdә Ərazi İdarәsi 2 017 35,1%
Cәlilabad Ərazi İdarәsi 1 471 30,9%
Qәbәlә Ərazi İdarәsi 1 526 11,2%

Lәnkәran Ərazi İdarәsi 2 179 75,9%
Şәmkir Ərazi İdarәsi 1 306 17,9%

Şәki Ərazi İdarәsi 1 774 18,9%
Şirvan Ərazi İdarәsi 1 857 15,9%
Şamaxı Ərazi İdarәsi 921 7,5%
Tovuz Ərazi İdarәsi 1 498 -10,2%
Ucar Ərazi İdarәsi 1 037 70,3%

Yevlax Ərazi İdarәsi 1 705 3,1%
Zaqatala Ərazi İdarәsi 1 485 4,7%

Ərazi idarәlәri
İlkin qey diy ya tın

ümumi qeydiyyat-
da xüsusi çәkisi

Respublika üzrә cәmi 29,8%
Bakı şәhәr Ərazi İdarәsi 35,0%
Sumqayıt Ərazi İdarәsi 34,4%

Gәncә Ərazi İdarәsi 20,9
Abşeron Ərazi İdarәsi 31,8%
Xaçmaz Ərazi İdarәsi 20,1%
Beylәqan Ərazi İdarәsi 18,7%

Bәrdә Ərazi İdarәsi 20,1%
Cәlilabad Ərazi İdarәsi 28,6%
Qәbәlә Ərazi İdarәsi 28,8%

Lәnkәran Ərazi İdarәsi 18,8%
Şәmkir Ərazi İdarәsi 32,7%

Şәki Ərazi İdarәsi 32,6%
Şirvan Ərazi İdarәsi 30,6%
Şamaxı Ərazi İdarәsi 28,1%
Tovuz Ərazi İdarәsi 26,7%
Ucar Ərazi İdarәsi 22,9%

Yevlax Ərazi İdarәsi 28,8%
Zaqatala Ərazi İdarәsi 44,6%



Öz biznesini qurmaq v" ya işini böyütm"k ist"y"n investorlar üçün daha bir
imkan var. émlak M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"sinin (éMDK) iyunun 20-d"
keçir"c"yi öz"ll"şdirm" h"rracına ümumilikd"  114 dövl"t "mlakı çıxarılıb. 
Onlardan 19-u s"hmdar c"miyy"tl"ri, 38-i kiçik dövl"t mü"ssis" v" obyekti, 48-i
istifad"siz qeyri-yaşayış sah"si, 9-u is" avtomobildir. Bud"f"ki h"rracın f"rqli
c"h"ti odur ki, "n ucuz "mlaklar iri ş"h"rl"rd" - Bakı, Sumqayıt, G"nc"d"dir. 
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H"rracın "n ucuz "mlakları
iri ş"h"rl"rd"dir 
ÖZéLLéŞDİRMé



HéRRACDA éN UCUZ éMLAK NEÇéYéDİR? 
Bakıdakı qeyri-yaşayış sahәsi cәmi 1 000 manata

satışa çıxarılıb. Nizami rayonu, C.Naxşıvanski küçәsi,
22-dә yerlәşәn 5 mәrtәbәli binanın yarımzirzәmisinin 5,8
kvadratmetrlik hissәsini almaq istәyәnlәr cәmi 100 man-
at beh ödәmәklә şanslarını sınaya bilәrlәr. 

Sumqayıt vә Ağdaşdakı qeyri-yaşayış sahәlәri isә
bundan cüzi fәrqlәnir. Onların ilkin satış qiymәti 1250
manat müәyyәn olunub. Sumqayıtdakı obyekt 48-ci
mәhәllә, bina 2-dә 5 mәrtәbәli binanın zirzәmisinin bir
hissәsidir. Sahәsi 24,7 kvadratmetr olan qeyri-yaşayış
sahәsininn hәrracına qoşulmaq üçün öncәdәn 125 manat
beh ödәmәk kifayәtdir. 

Ağdaş şәhәri, M.İsayev küçәsi, 1-dә yerlәşәn 2
mәrtәbәli binanın 1-ci mәrtәbәsinin bir hissәsi isә 12
kvadratmetrdir. 

Ağdaşdakı digәr qeyri-yaşayış sahәsi 1600 manata
satılır. 20 Yanvar küçәsi, 4 ünvanında yerlәşәn 2
mәrtәbәli binanın 1-ci mәrtәbәsinin bir hissәsi olan

obyektin sahәsi 15,1 kvadratmetrdir. 
Gәncәdә isә 1500 manata mağaza satılır. Kәpәz ray-

onu, N.Nәrimanov  prospekti, 5E ünvanında yerlәşәn 32
saylı mağazanın ilkin satış qiymәti 1 500 manat,
hәrracda iştirak üçün tәlәb olunan beh isә 150 manatdır.
Mağazanın sahәsi 47 kvadratmetr, özәllәşdirilәcәk tor-
paq sahәsi isә 59 kvadratmetrdir. 

Paytaxtdakı daha 2 qeyri-yaşayış sahәsinin hәr biri
isә 2 min manata hәrraca çıxarılıb. Onlardan biri Xәtai
rayonu, Gәncә prospekti, 23B-dә 9 mәrtәbәli binanın
zirzәmisinin bir hissәsini (sahәsi 15 kvadratmetr) әhatә
edir. Digәri isә Qaradağ rayonunda, Sahil qәsәbәsi,
M.Seyidov küçәsi, 8 ünvanında 5 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsidir. Sahәsi 17,8 kvadratmetr
tәşkil edir. 

Müşfiqabad qәsәbәsi, bina 4b-dәki 5 mәrtәbәli
binanın yarımzirzәmisinin bir hissәsi isә 2 500 manata
satılır. Obyektin sahәsi 16,8 kvadratmetrdir. 

Nisbәtәn ucuz qiymәtә satılan digәr qeyri-yaşayış
sahәsi Daşkәsәndәdir. Heydәr Əliyev prospekti, 36
ünvanındakı 5 mәrtәbәli binanın 1-ci mәrtәbәsinin bir
hissәsi ( sahәsi 29,9 kvadratmetr) 2 250 manata hәrraca
çıxarılıb. 

SAHéSİ ÇOX OLAN BAHALI éMLAKLAR 
İyunun 20-dә baş tutacaq hәrracda orta qiymәtlәrә -

4 min manatdan 55-60 min manata qәdәr kiçik müәssisә,
obyektlәr, qeyri-yaşayış sahәlәri almaq mümkündür.
Eyni zamanda siyahıda daha böyük investisiya tәlәb
edәn әmlaklar da yer alıb. 

Balakәndә Atatürk prospekti, 2 ünvanında yerlәşәn
kompleksin faydalı sahәsi 11,3 min kvadratmetr,
özәllәşdirilәcәk torpaq sahәsi isә 3,76 hektardır. Əmlak
kompleksi 715 min manata satışa çıxarılıb. Yәni onun
hәrracına qatılmaq üçün 71 500 manat beh ödәmәk tәlәb
olunur. 

Digәr bahalı әmlaklar Gәncәdә yerlәşir. 250 yük
avtomaşını üçün qarajın yarımçıq tikilisi 500 min manat
ilkin satış qiymәti ilә hәrraca çıxarılıb. Kәpәz rayonu,
Gәncә-Bakı avtomobil yolunun 3-cü kilometrliyindә
olan әmlakın sahәsi 4 hektar, hәrracda iştirak üçün behin
mәblәği 50 min manatdır.

Eyni ünvanda yerlәşәn “Avtoşinlәrin bәrpası vә
tәmiri” müәssisәsinin yarımçıq tikilisi isә 300 min mana-
ta hәrraca çıxarılıb. Faydalı sahәsi 20 min kvadratmetr,
torpaq sahәsi isә 1 hektardır. 

Digәr qeyri-yaşayış sahәlәri paytaxtda yerlәşir.
Sabunçu rayonu, Bakıxanov qәsәbәsi, M.Vәkilov küçәsi,
bina 5, qapı 1-dәki  5 mәrtәbәli binanın 1-ci mәrtәbәsinin
bir hissәsi 210 min manata satışa çıxarııb. Obyektin
sahәsi 420 kvadratmetrdir. 21 min manat  beh ödәmәklә
hәmin hәrraca qoşulmaq olar. 

Şirvanda Hacıqabul gölünün qәrb hissәsindә
yerlәşәn yardımçı tәsәrrüfat isә 157,5 min manata satışa
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çıxarılıb. Əmlakın faydalı sahәsi 200 kvadratmetr,
özәllәşdirilәn topraq sahәsi isә 14,7 hektardır. Kәnd
tәsәrrüfatına yatırım etmәk istәyәn investorlar bu
hәrracda iştirak üçün 15 750 manat beh ödәmәlidirlәr. 

Mingәçevirdәki süd zavodunun yarımçıq tikilisi dә
bahalı әmlaklar sırasındadır. Şәhәrin  Niyazi küçәsi, 9
ünvanında yerlәşәn tikili 150 min manata satışa çıxarılıb.
Ümumi sahәsi 12,2 min kvadratmetr olan obyekti almaq
üçün 15 min manat beh tәlәb olunur. 

"Tәlәbә" İcarә Müәssisәsi isә 109 min manata
hәrraca çıxarılıb. Binәqәdi rayonu, A.Gәraybәyli küçәsi,
53A ünvanında yerlәşәn obyektin faydalı sahәsi 
279 kvadratmetr, özәllәşdirilәcәk torpaq sahәsi isә 321
kvadratmetrdir. 

Qazax әrazi yun tәdarükü vә qәbulu idarәsinin ilkin
satış qiymәti 106 500 manat müәyyәn olunub. Rayonun
N.Nәrimanov küçәsi, 3 ünvanında yerlәşәn әmlakın
faydalı sahәsi 562,5 kvadratmetr, torpaq sahәsi isә 16
700 kvadratmetrdir. Bu әmlakı almaq istәyәn iş adamları
10 650 manat beh ödәyәrәk hәrracada iştirak hüququ
qazanacaqlar. 

BU ŞİRKéTLéRİN SéHMLéRİ SATILIR 
Yuxarıda sadalananlarla yanaşı, iyunun 20-ә tәyin

olunan  hәrraca sәhmdar cәmiyyәtlәrin sәhmlәrinin bir
hissәsi dә çıxarılıb. Bunlardan 10-u sәnaye, 6-sı tikinti,
3-ü tәmir sahәsinә aiddir. SC-lәr paytaxtla yanaşı,
Sumqayıt, Bәrdә, Beylәqan, Goranboy vә digәr
bölgәlәrdә yerlәşir. 

Sәhmi әn ucuz satılan şirkәt “Şamaxı Dәmir Beton
“ ASC-dir. Onun sәhmlәrinin 30%-lik hissәsi cәmi 3048
manata hәrraca çıxarılıb. Şirkәtin nizamnamә kapitalı 20
321,60 manatdır. Hәrracda iştirak edәcәk investorlar
cәmi 305 manat beh ödәmәklә bu hüququ qazanacaqlar. 

“Şәmkir Nәqliyyat Ekspedisiya” ASC-nin sәhmlәri
isә bundan bir qәdәr bahadır – 4614 manat. SC-nin
nizamnamә kapitalı 30 753,60 manat tәşkil edir. Şirkәtә
şәrik olmaq istәyәnlәr 461,40 manat beh ödәmәklә
hәrraca qoşula bilәrlәr. 

“Lerik Kәndkimya” ASC-nin sәhmlәrinin 30%
hissәsi 9 871 manata satılır.  Nizamnamә kapitalı 65
807,20 manat olan SC-nin sәhmlәrinin hәrracına
qoşulmaq üçün 987,1 manat beh ödәmәk kifayәtdir. 

Hәrracda sәhmlәrinin bir hissәsi 16 min, 22 min, 36
min, 58 min manata satılan şirkәtlәr dә var.  

Siyahıda әn bahalı SC “Azinterservis” ASC-dir.
Şirkәtin sәhmlәrinin 30%-i 133 167 manata hәrraca
çıxarılıb. Onu almaq üçün 13 316,70 manat beh
ödәyәrәk hәrraca qatılmaq kifayәtdir. Qeyd edәk ki,
şirkәtin nizamnamә kapitalı 886 154 manatdır. 

“Bәrdә Kәrpic” ASC-nin sәhmlәrinin 30%-i dә
hәrraca çıxarılıb. Onlar 87 756 manata satılır.
Nizamnamә kapitalı 585 036,80 manat olan şirkәtin
sәhmlәrini almaq üçün hәrrac iştirakçılarından 8775,60

manat beh ödәmәk tәlәb olunur. 
Pul hәrracında sifarişi vә digәr zәruri sәnәdlәri

tәqdim etmiş  hüquqi vә fiziki  şәxslәr iştirak edә bilәrlәr.
Sifarişlәr ƏMDK yanında Hәrracların  Tәşkili üzrә
Auksion Mәrkәzindә (Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu,
Z.Xәlil küçәsi, 11 ünvanında  saat 9:00-dan 18:00-a
qәdәr) vә yaxud komitәnin e-emdk.gov.az elektron
xidmәtlәr portalı vasitәsilә hәrracın keçirilmәsinә әn geci
3 bank günü qalanadәk qәbul olunur. Hәrraca qatılmaq
istәyәn fiziki vә hüquqi şәxslәr satışa çıxarılan
müәssisәlәr barәdә mәlumatları komitәnin
privatization.az portalından vә emissiya prospektlәrini
isә Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindә әldә
edә bilәrlәr. 

HéRRACA ÇIXARILAN AVTOMOBİLLéR 
Hәmişә olduğu kimi iyunun 20-dәki hәrracda da

müxtәlif әmlaklarla yanaşı maşınlar da satılacaq. Onların
ilkin satış qiymәti 1300 manatdan başlayır. 2003-cü ildә
istehsal olunan “VAZ-21213” markalı maşın mәhz bu
qiymәtә hәrraca çıxarılıb. 

“QAZ 31105-100” markalı (2008-ci il istehsalı)
maşın isә 2 000 manata satılır. Hәrraca çıxarılan 3 әdәd
“FIAT Doblo”nun hәr birinin qiymәti  3 500 manatdır.
Maşınlar 2007-ci ildә istehsal edilib. Hәmin ilә aid olan
“BMW-320”lәr isә 5 200 manat ilkin satış qiymәti ilә
hәrraca çıxarılıb. 

Milli Mәclisin balansında olan 2006-cı il istehsalı
“Nissan Maxima” isә 5-ci dәfәdir hәrraca çıxarılır. Ona
görә dә qiymәti 50% ucuzlaşaraq 3525 manat olub. 

Hәrracın әn bahalı maşını isә “BMW 730”dur.
2006-ci ilә aid olan maşın 28 min manata hәrraca
çıxarılıb. 

HéRRACA NECé QOŞULMAQ OLAR? 
Hәrracda avtomobil vә digәr әmlakları almaq üçün

ilkin satış qiymәtinin 10%-i mәblәğindә beh ödәmәk
tәlәb olunur. 

Xatırladaq ki, iyunun 20-dә keçirilәcәk hәrraclarda
iştirak etmәk üçün aşağıdakı sәnәdlәr hәrrac
komissiyasına әn geci 3 bank günü qalanadәk tәqdim
olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd
(hüquqi şәxslәr üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi,
nizamnamәsi vә VÖİN).

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

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

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә
ƏMDK-nin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.
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Cәnubi Qafqaz Boru Kә mә -
ri Genişlәndirilmiş boru kә mә -
rinin mәrkәzi oxundan 420 m
mә safәdә xәstәxanaların, mәk -
 tәb lәrin, üç mәrtәbәdәn hündür
ya şa yış evlәrinin, sәnaye vә kәnd
tә sәr rüfatı tәyinatlı binaların vә
hәr hansı ictimai-kütlәvi ob yekt -
lәrin (ictimai risk meyarları nә zә -
rә alınmaqla) tikintisi qadağan
edilib.

Bu, Nazirlәr Kabinetinin
mü va fiq qәrarında әksini tapıb.

Qeyd edәk ki, Cәnubi Qaf -
qaz Boru Kәmәri Ge niş lәn diril -
miş boru kәmәri Cәnub Qaz
Dәh lizinin әsas elementlәrindәn

biri dir. Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Ko mitәsi, Dövlәt Şәhәrsalma vә
Arxi tek tura Komitәsi vә yerli ic -
ra hakimiyyәti orqanları, habelә
bәlә diyyәlәr bu mәslәhәtlәşmә
zo nalarının hüdudlarında torpaq
sa hәlәri ayrılarkәn hәmin әrazidә
möv cud olan daşınmaz әmlak
üzә rin dә mülkiyyәt, istifadә, ica -
rә hüquqları, hәmçinin әvvәllәr
in şa edilmiş vә sәnәdlәri müvafiq
tәş kilatlarla razılaşdırılaraq döv -
lәt qeydiyyatına alınmamış da -
şın maz әmlak istisna olmaqla,
sә nәd lәşdirmә prosedurlarında
hә min qadağalara riayәt olun ma -
sını tәmin etmәlidirlәr.

Əmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Ko  mitәsi Balakәndә qeydiyyat
xid mәti göstәrib, çıxarışlar tәq dim
edib. 

Komitәdәn verilәn mә lu ma ta
görә, kampaniya ölkәnin sәr hәd
rayonu olan Balakәnin ucqar әra -
 zilәri Qabaqçöl qәsәbәsini, Qay  sa,
Yeni Şәrif, Meşәşanbul kәnd lәrini
әhatә edib. Bu isә hә min kәnd lәr -
dә yaşayan sakinlәrin ra yon mәr -
kәzinә gәlmәsini ara dan qaldırır.
Hәmin kәndlәrdәn olan 200-ә ya -
xın sakinә qeydiyyatla bağlı xid -
mәt göstәrilib. Qa baq çöl qә sә bә -
sindәn 75 ailә, Qay sa kәndidәn
60, Yeni Şәrif kәn din dәn 45, Me -
şә şan buldan kәn dindәn isә 20 ailә
xid  mәt lәr dәn yararlanıblar. On lar -
dan 80-ә yaxın sakinә birbaşa ya -
şa dıq ları әra zilәrdә әmlaklarına

dair çı xa rış lar tәqdim olunub.
Bun lardan 40-ı Qabaqçöl qә sә bә -
sinin, 20-i Qay sa, 11-i Yeni Şәrif,
9-u Me şә şan bul kәndinin payına
düşür. Ve ri lәn çıxarışların 40-ı pay
tor paq larının, 25-i fәrdi yaşayış
ev lәrinin, 15-i hәyәtyanı torpaq
sa hә sini әhatә edib. Kampaniya
çәr çivәsindә mobil ofislәrә mü ra -
ciәt edәn 100-ә yaxın sakindәn isә
öz әmlaklarına dair çıxarış almaq
üçün ilkin hüquq mü әy yәnedici
sәnәdlәr qәbul edilib.

“Kütlәvi çıxarış” kam pa ni ya -
sı tәkcә sәnәdlәrin qәbulu vә çı -
xarışların paylanmasını nәzәrdә
tut mur. Kampaniya zamanı mü -
raciәt edәn vә sәnәdlәrindә hәr
hansı çatışmazlıq olan 30-a yaxın
sakinә birbaşa yerlәrdә hüquqi
xidmәt göstәrilib. 

Bakıda günlük
m"nzil kiray"si
k"skin bahalaşıb

Bakıda mәnzil kirayәsi bahalaşıb.
Bunu fins.az-a açıqlamasında daşınmaz
әmlak mәsәlәlәri üzrә ekspert Nüsrәt
İbrahimov deyib. Onun sözlәrinә
görә,qiymәt artımı xüsusilә dә günlük
kirayә verilәn mәnzillәrdә özünü biruzә
verir. Mәsәlәn, yanvar-fevral aylarında
günlük mәnzil kirayәsi 50 mannat idisә,
Novruz bayramında 70-80 manata
yüksәlmişdi. Vә yaxud 100 manata
kirayә verilәn ev bu әrәfәdә 100 dollara
tәklif edilirdi. Ümumilikdә isә mart ayı
әrzindә kirayә qiymәtlәri 2,6 %, il
әrzindә isә 2% artıb.

İstismara veril"n
m"nzill"rin ümumi
sah"si cüzi azalıb

2018-ci ilin I rübündә Azәr bay can -
da istismara verilәn mәnzillәrin ümumi
sa hәsi 383,2 min kvadratmetr tәşkil edib
ki, bu da ötәn ilin analoji dövrünün gös -
tәricisindәn 0,6% azdır. Dövlәt Statistika
Komitәsindәn verilәn mәlumata görә,
yanvar-mart aylarında mәnzil tikintisinә
investisiya qoyuluşları 172,5 mln. manat
(artım 10%) mәblәğindә olub.

Xәbәr verildiyi kimi, 2017-ci ildә
Azәr baycanda istismara verilәn mәn zil -
lә rin ümumi sahәsi 1 mln. 727,4 min
kvad ratmetr tәşkil edib ki, bu da 2016-cı
ilin göstәricisindәn 18,6% azdır.

Ucqar k"ndl"rd" 
“Kütl"vi çıxarış” kampaniyası

Qaz k"m"rind"n 420 metr
m"saf"d" tikinti - QADAĞAN EDİLİB
Qaz k"m"rind"n 420 metr
m"saf"d" tikinti - QADAĞAN EDİLİB

№87 ’2018 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     43

хябярляр



1. UZUNMÜDDéTLİ İCARéYé 
VERMéK ÜÇÜN MéNZİLLéR 

İlk baxışdan mәnzillәrin qısamüddәtli icarәsi uzun -
müddәtli icarәyә nisbәtәn daha çox gәlir gәtirmәlidir.
Amma obyekti saxlamaq xәrclәri, reklam, bronun idarә
edilmәsi ilә bağlı xәrclәr bu fәrqi sıfıra endirir. 

Bundan başqa, Barselonada evi qısa müddәtli ki ra -
yә yә vermәk dә asan deyil. Hökumәt bu fәaliyyәti meh -
man xana biznesinә bәrabәrlәşdirib. Nәticәdә evini tu rist -
lә rә kirayәyә vermәk istәyәnlәr bunun üçün xüsusi icazә
al malı, yüksәk vergi ödәmәlidirlәr. Üstәlik, meriya mәn -
zil lәrә belә icazәlәrin verilmәsini qeyri-müәyyәn müd dә -
tә dayandırıb. 

Əvәzindә Barselonada mәnzillәrin uzunmüddәtli
ki ra yәsi sürәtlә populyarlaşaraq rekord hәddә çatıb. Belә

ev lәrә tәlәbat durmadan artır, bәzi rayonlardakı mәn zil lә -
rә icarәçi bir hәftәdәn dә az vaxtda tapılır. 

Tәlәb olunan yatırım: 370-400 min avro. 500 min -
dәn artıq yatırım edәndә, investor vә onun ailәsi hö ku -
mәtdәn bonus – ölkәdә yaşayış icazәsi alırlar. Bu vәsaiti
İspaniya banklarından kredit kimi dә cәlb etmәk olar. 

Mәnzil almaq üçün yaxşı yerlәr: Mütәxәssislәr
uzunmüddәtli kirayәyә vermәk üçün «Eixample»,
«Ciutat Vella», elәcә dә elit mikrorayon olan «Diagonal
Mar»ı mәslәhәt görürlәr. Bu әrazilәr hәm gәlirlik, hәm
lik vidlik (yәni tez satmaq imkanı), hәm dә ödәniş qa bi -
liy yәti yaxşı olan icarәçi tapmaq baxımından yax şıdır.
Ox şar vәziyyәt bir dә Barselonanın şәhәr әtrafındakı
«Ga va Mar» vә «Castelldefels» әra zilәrindәdir. 

Likvidliyin vә etibarlı müştәrilәrin olduğu yerlәrә
mis  al olaraq «Pedralbes», «Sarrià Sant Gervasi» vә

Barselonada pulu hansı
"mlaka yatırmalı? 
VARİANTLAR

Barselonanın daşınmaz "mlak bazarı yatırım etm"k üçün t"hlük"siz
v" s"rf"li sah"dir. Xaricd" "mlak müt"x"ssisl"ri çoxsaylı yatırım
imkanları arasında 3 istiqam"ti xüsusi qeyd edirl"r. 
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«Grà cia»nı da göstәrmәk olar, amma bu әrazilәrdә ren ta -
bel lik bir qәdәr aşağıdır. 

Optimal variant: Sahәsi 80-100 kvadratmetrlik 2-3
yataq otaqlı mәnzillәr. Belә mәnzillәrin müştәrilәri çox-
dur. Gәnc cütlüklәr, bir-iki uşaqlı ailәlәr vә ya gәliri orta
hәddәn yuxarı olan fәrdi icarәçilәr üçün yaxşı variantdır. 

Mümkün gәlir:  Barselonada yaşayış mәnzillәrinin
uzun müddәtli icarәsindәn gәlirlilik ildә orta hesabla 4%
tәş kil edir. Amma gәlirin sәviyyәsi mәnzilin yerindәn,
sa hә sindәn, nәqliyyatın yaxınlığından vә infrastruktur-
dan asılı olaraq xeyli fәrqlәnә bilәr. 

Misal: «Eixample» rayonunda sahәsi 140 kvadrat-
metr, 3 yataq otağı olan mәnzil, 585 min avroya satılır,
әlavә olaraq tәmirә 140 min avro tәlәb olunur. Mәnzil
ayda 3 600 avroya icarәdәdr, gәlirliyi illik 6% tәşkil edir. 

2. UZUNMÜDDéTLİ İCARéYé VERMéK ÜÇÜN
MAĞAZA Vé OFİSLéR

Barselonanın әn populyar ticarәt vә kommersiya
zonalarında uzunmüddәtli icarәyә vermәk üçün sahәlәrin
qıtlığı var. Yaxşı gәlir gәtirәn sahәlәrә isә icarәçilәri bir
neçә saata da tapmaq olar. Belә vaxtlarda investorlar
üçün әsas mәslәhәt odur ki, agentliklәrlә işlәsinlәr vә
lazım gәlәndә tez qәrar verә bilsinlәr. 

Tәlәb olunan yatırım: Belә obyektlәrin qiymәti 400-
500 min avrodan başlayır. 500 mindәn artıq yatırım
edәndә, investor vә onun ailәsi hökumәtdәn bonus –
ölkәdә yaşayış icazәsi alırlar. Barselonada obyektlәri
kreditlә dә almaq olar. Bunun üçün agentliklәrә müraciәt
etmәk lazımdır. 

Obyekt almaq üçün әn yaxşı yerlәr: Mütәxәssislәrin
fikrincә, ticarәt vә işgüzar aktivliyin әn yüksәk olduğu
zo nalar – «Paseo de Garcia» prospekti, «Portal del Án -
gel» piyada küçәsi, «Rambla de Catalunya», «Por ta fer -
ris sa», «Las Ramblas» küçәlәri vә «Diagonal» prospekti -
dir. Burada obyektlәr baha olduğuna görә, gәlirlilik sә -
viy yәsi elә dә yüksәk deyil (ildә 3,5% әtrafında), әvә zin -
dә yatırım 100% tәhlükәsizdir vә sabit gәlir tәmin edir. 

Elәcә dә, yatırım etmәk üçün ikinci xәtt adlandırılan
әrazilәr vә küçәlәr dә sәrfәli variantdır. Bunlar şәhәrin
«Gran de Gràcia», «Carrer de Sants», «Enric Granados»,
«Ferran» rayonları, «Passeig de Gràcia» vә «Rambla de
Ca talunya» prospektinә çıxan küçәlәr, elәcә dә «Born» vә
«Barceloneta» rayonlarındakı küçәlәr vә mey dan lardır. 

Optimal variant: Bu sahәdә yatırım etmәk üçün әn
yaxşı variantlar birinci mәrtәbә sәviyyәsindә yerlәşәn vә
vitrinlәri küçәyә baxan ticarәt vә ofis sahәlәridir. 

Mümkün gәlir: Barselonada kommersiya ob yekt lә ri -
nin uzunmüddәtli icarәyә verilmәsindәn gәlәn illik gә lir
orta hesabla 4% tәşkil edir. Amma yenә dә yeri, nәq li yya ta
yaxınlığı vә sahәsindәn asılı olaraq gәlir sәviyyәsi dә yişir. 

Misal: «Sarrià Sant Gervasi» rayonunda 280 m2-lik
ticarәt obyekti 840 min avroya satılır. Ayda 3 900 avroya
icarәyә verilib. 

3. TORPAQ ALIB EV TİKMéK 
Barselonanın özündә tikinti üçün torpaq sahәsi qal -

ma yıb, şәhәrin yaxınlığında, yәni 20-40 kilometr (ma şın la
15-30 dәqiqәlik)  mәsafәdә boş torpaq sahәlәri dә get dik cә
azalır. Yeni müasir evlәr isә yüksәk qiy mәt lәn di ri lir.
Torpağın alınmasından sonra memarlıq layihәsi qiy mәt -
lәn dirilir – layihәnin şәhәr meriyasında tәs diq lәn mә si ni dә
әhatә edәn bu mәrhәlә tәqribәn 6 ay çәkir. Sahәsi tәq ri bәn
400 m2 olan evin tikintisi isә tәxminәn 10 ay da vam edir. 

Tәlәb olunan yatırım: Tәxminәn 1 milyon avro, am-
ma xәrclәr bundan xeyli fәrqlәnә bilәr. Nәzәrә almaq la -
zım dır ki, banklar belә tikintiyә kredit ayırmırlar. Ona
gö rә dә bu variant yalnız әlindә kifayәt qәdәr pulu olan
in vestorlar üçün sәrfәlidir. 

Torpaq alıb ev tikmәk üçün әn yaxşı yerlәr: Torpaq
alıb ev tikmәk üçün әn yaxşı yerlәr «Sant Andreu de Lla -
vaneres» vә «Sant Vicenç de Montalt» rayonları, elәcә dә
şәhәrin cәnub әtrafı olan «Gavá Mari Castelldefels»dir.

Optimal variant: Ev tikmәk üçün әn yaxşı variant
ha mar (mailliyi olmayan), dәnizә baxan vә ya çi mә r lik -
dәn piyada mәsafәsindә olan, elәcә dә prestijli rayonlar-
da yerlәşәn torpaq sahәlәridir. Ən yaxşı variant qapalı
ya şayış komplekslәridir. Sahәsi 300 kvadratmetr ev tik -
mәk üçün 700-800 m2 sahәsi olan torpaq almaq la zım dır. 

Mümkün gәlir: Torpaq alıb ev tikmәk variantında il-
lik gәlirlik tәqribәn 10%-dir. Amma bu göstәrici rayon-
dan, memarlıq layihәsindәn, tikinti materialından vә
sistemlәrindәn asılıdır. 

Misal: Şәhәrin «Sant Andreu de Llavaneres» әra zi -
sin dә sahәsi 2100 m2, yәni 21 sot olan torpaq sahәsi 680
min avroya satılır. Burada evin tikintisi 875 min avroya
ba şa gәlәcәk (layihәnin çәkilmәsi vә tәsdiqlәnmәsi ilә
bir likdә). Hazır evin satış qiymәti 1,95 milyon avro, gә lir -
lilik isә ildә 12,7% (torpağın alınmasından tutmuş ha zır
evin satışına qәdәr olan vaxt tәqribәn 2 ildir) tәşkil edir. 
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Tailandda "mlaka yatırım
etm"k üçün - 6 MéSLéHéT

1. T"krar bazardakı evl"rl" 
ehtiyatlı olun

Ən çox fırıldaqçılıq halları bazarın mәhz bu seq -
men tindә baş verir. Burada bankda girov olan vә ya
hәbsdә olan mәnzilin satışından tutmuş, evdәki şәraiti
düz göstәrmәmәyә qәdәr әn müxtәlif hallar ola bilәr. 

Mәsәlәn, almaq istәdiyiniz evin yaxınlığında böyük
hovuz, bağça, akvapark vә sairә var, bir sözlә, әsl cәnnәt.
Satıcı әmin edir ki, mәnzillәrin sahibi kimi bütün bunlar
alıcı üçün pulsuzdur. Amma müqavilә bağlanandan sonra
mәlum olur ki, bütün bunlar qonşu yaşayış kompleksinә
mәxsusdur. Yәni alıcı bunlardan yalnız pulla istifadә edә
bilәr. 

Bu o demәk deyil ki, tәkrar bazardakı әmlaklardan
imtina etmәk lazımdır, sadәcә ehtiyatlı olmaq, obyektin
özünü, sәnәdlәri vә müqavilәni detallı araşdırmaq çox
vacibdir.

2. Tikinti şirk"ti il" müqavil"ni 
diqq"tl" oxuyun

Əslindә bu qayda tәkcә Tailanda deyil, bütün hә ya -
tı mıza aiddir – müqavilәni diqqәtlә oxumaq lazımdır.
Ta i l andda isә bunu etmәmәk әmlak alanların әn geniş ya -
yı lan sәhvidir. Doğrudur, burada köhnә mәnzillәrdәki fı -
rıl daq lar ola bilmәz, amma yeni tikililәrin dә öz prob lem -
lәri var. 

Mәsәlәn, tikinti şirkәtinin lisenziya, tikintiyә icazә,
ma liyyә vә sair sәbәblәrdәn problemlәri var. Ona görә dә
ti kin ti bir neçә il lәngiyәcәk. Bәzi tikniti şirkәtlәri hәtta
bu vәziyyәtdә dә alıcılara mәnzil satmaqda davam edir -
lәr, müqavilәdә isә tikintinin başa çatması vaxtını alıcıya
vәd edilәndәn daha uzun müddәtә uzadırlar. Fırıldağın
üstü açılmaması üçün isә investorların tikintiyә gәlişi
zamanı burada qızğın iş getdiyi mәnzәrәsi yaradırlar. Bә -
zi әmlak mütәxәssislәrinin özlәri dә әvvәllәr belә «tә -

Son ill"r Asiya ölk"l"ri, xüsusil" d" Tailand  dünyanın populyar "mlak
bazarlarından birin" çevrilm"kd"dir. Turizm istiqam"ti kimi m"şhurlaşması
investorların bu ölk"d" "mlaka marağını yüks"ldib. Amma ad"t"n bel" sür"tli
inkişaf ed"n bazarlar, h"m d" riskl"rl" z"ngin olur. «Daşınmaz émlak» xaricd"
"mlak müt"x"sisi, «Tayİnvest» şirk"tinin direktoru Roman Qusev" istinad"n
Tailandda yatırım üçün diqq"t yetiril"c"k "sas m"qamları t"qdim edir. 

46 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №87 ’2018

хариъдя ямлак



lә»yә düşüblәr. Belә ki, müqavilәnin son variantında ay -
dın olur ki, mәnzillәr vәd edilәndәn ilyarım-iki il daha
gec tәhvil verilәcәk. Adәtәn belә vәziyyәtlәrdә hü qu q şü -
nas lar da kömәk edә bilmir, çünki müqavilәdә hәr şey
rәs mi göstәrilib vә formal olaraq alıcı aldadılmayıb. 

3. Gözl"nil"n g"lir haqqında "traflı
hesabat t"l"b edin

Əmlak ekspertlәri mәslәhәt görür ki, xaricdәki әm -
la kın gәlirliyini qiymәtlәndirәndә, yalnız müqavilәdә ya -
zı lana inansınlar vә hәr şeyi diqqәtlә yoxlasınlar. Söhbәt
za manı sәslәndirilәn vә ya reklam bukletlәrindә gös tә ri -
lәn illik 5-10-15%-lik gәlirin haradan götürüldüyünü sizә
izah etmәyincә, bu rәqәmlәrә inanmaq olmaz. Bununla
bağlı iki nümunә: 

«N» kompleksindә 36 kvadratmetrlik mәnzilin qiy -
mә ti 2 754 000 bat vә ya 91 800 dollardır. Tikintinin so-
nunda (dekabr, 2018) bu mәnzilin qiymәti 4 500 000 bat
vә ya 150 min dollara qalxacaq. Yәni buraya yatırılan pul
58 200 dollar vә ya illik 63% gәlir gәtirәcәk. Buradakı
әm laklar 5 il әrzindә illik 7% gәlirliklә satılır. Bu o de -
mәkdir ki, mәnzilin sahibi ildә 6 426 dollar (91 800 dol -
la rın  7%-i) qazanacaq. Yәni alıcının hesabına hәr ay 535
dol lar köçürülәcәk. Bu normal vә inandırıcıdır, çünki hә -
min әrazidә eyni mәnzillәrin aylıq kirayә haqqı 800-
1000 dollardır. Yәni tikniti şirkәti özü dә qazanacaq. 

İndi isә başqa misal
«Z» kompleksindә 36 kvadratmetrlik mәnzil artıq 5

500 000 bat vә ya 183 min dollara satılır. Üstәlik bu
mәnzili alanlara 10 il әrzindә illik 10% gәlirlilik vәd
edirlәr. İlk baxışdan bundan yaxşı şәrt tapmaq olmaz. 

Çünki ildә 10% gәlir, ildә 18300 dollar vә ya ayda
1525 dollar demәkdir. Vәd edilir ki, alıcı hәr ay bu qәdәr
pul alacaq. Amma bunun üzәrinә 20-30% dә reklam vә
mәn zilә xidmәt xәrcini dә әlavә etmәk lazımdır. Nә ti cә -
dә mәlum olur ki, alıcıya ayda 1525 dollar ödәmәk üçün
tikinti şirkәti ayda 2000-2200 dollar qazanmalıdır. Bu isә
real deyil, çünki yuxarıda da göstәrdiyimiz kimi, hәmin
әrazidә kirayә haqları aylıq 800-1000 dollar arasındadır. 

4. H"miş" bazar müt"x"ssisinin
köm"yind"n istifad" edin

Bәzilәri fikirlәşir ki, rieltordansa, birbaşa tikinti şir -
kә tinә müraciәt etmәk daha sәrfәlidir, çünki vasitәçiliyә
gö rә ödәniş etmәk lazım deyil. Amma Tailandda belә de -
yil. Əvvәla, burada rieltor xidmәti alıcı üçün pulsuzdur,
çün ki bu xәrci tikinti şirkәti ödәyir. Bundan başqa, tikinti
şirkәtlәrinin әksәriyyәtinin rieltorlarla müqavilәsi var vә
onların gәtirdiyi müştәrilәrә endirimlәr edilir. Mәsәlәn,
hәmin alıcılar mәnzillәri endirimli qiymәtlә alır, vә ya
on lara bonuslar verilir. Bu bonuslar televizor, paltar yu -

yan maşın vә ya 3 illik kommunal xәrc ola bilәr. Ri el tor -
la rın özü dә alıcılara müxtәlif hәdiyyә vә mükafatlar ve -
rir lәr.  Tikinti şirkәtlәrinә birbaşa müraciәt edәn alıcılarda
isә belә güzәştlәr olmur. Bәzi alıcılar әvvvәlcә rieltorlar-
dan bütün şәrtlәri öyrәnib sonra tikinti şirkәtlәrinә bir ba -
şa mürciәt etsәlәr dә, hәmin şәrtlәri ala bilmirlәr. 

Bundan başqa, rieltorlar bazardakı şirkәtlәri ta nı dıq -
la rı na görә alıcılara qiymәtli mәslәhәtlәr verә bilәrlәr.
Mә sәlәn, hansı şirkәt tikintini adәtәn vaxtında tәhvil ve -
rir, hansılar isә hәmişә lәngidir, hansı әrazidәki evlәri da-
ha tez kirayәyә vermәk olar vә sair. 

5. Öz rieltorunuzu yoxlayın
Rieltorların da hamısına etibar etmәk olmaz,

Ta iland da әmlakı müxtәlif adamlar satır. Onların heç dә
hamısı dürüst insanlar deyil, bәzilәrinin yeganә mәqsәdi
әmlakı nәyin bahasına olursa olsun sizә satmaqdır.
Doğrudur, belәlәrini tanımaq olmur, amma müәyyәn
qay dalara әmәl etmәklә risklәri azaltmaq olar. Mәsәlәn,
әgәr hiss edirsinizsә ki, rieltor bütün suallarınıza şablon
ca vablar verir, sizin tәlәblәrinizin dәyişmәsinә baxmaya -
raq yenә dә eyni әmlakı tәklif edir, obyektin gәlirliyini
ka ğız üzәrindә hesablayıb sizә vermәyә hazır deyil, onun
xid mәtlәrindәn imtina etmәk lazımdır. 

Bu zaman heç bir dilә tutmaya inanmayın, әn әsası
sizә verilәn mәlumatları yoxlayın. Əgәr rieltor sizә bil di -
rir sә ki, hәr hansı mәnzildәn ayda 1000-1200 dollar qa -
zan maq olar, tәnbәllik etmәyib internetә daxil olun vә
öy rә nin ki, eyni mәnzilin aylıq kirayә haqqı nә qәdәrdir.
Bu nu etmәk çox asandır. 

6. émlakı “ayıq başla” alın, 
d"rhal q"rar verm"yin

Tailandda әmlak axtaran xaricilәrin әn çox yol ver -
di yi sәhv, onların eyforiyada olaraq әmlak almaq qәrarı
ver mәsidir. Burada eyforiyada olmamaq mümkün dә de -
yil – ekzotik ölkә, әtrafda gözәl yaşayış komplekslәri,
pal malar, hovuzlar, sauna-barlar adamı «yoldan çıxarır».
Alı cılar bu cәnnәtin bir parçasını almaq istәyirlәr. Vә bu
za man sizә tez qәrar vermәyi tәklif edirlәr, çünki «bu gö -
zәl variant bu dәqiqә әldәn çıxacaq». Bәzilәri belә halda
düşünülmәmiş qәrarlar qәbul edirlәr. 

Ona görә dә, әmlak mütәxәssislәri mәslәhәt görür
ki, alıcılar әmlak almaq barәdә qәrarı, Tailandda deyil,
evә qayıtdıqdan sonra, «ayıq başla» versinlәr. Bunun
üçün onlar Tailandda aldıqları mәlumatı diqqәtlә oxu ma -
lı, sәnәdlәrlә tanış olmalı, rieltorların dediklәrini bir daha
analiz etmәlidirlәr. Çünki bu ölkәdә almaq üçün hәmişә
әmlak tapmaq olar, hәtta alıcının bәyәndiyi mәnzil
başqası tәrәfindәn alınsa da, qonşu kompleksdә eynisini,
hәtta daha yaxşısını tapmaq mümkündür. 
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SUAL: M"n Rusiya v"t"ndaşıyam. émlak
M"s"l"l"ri Dövl"t Komit"si t"r"find"n keçiril"n
öz"ll"şdirm" h"rraclarında iştirak edib "mlak
sahibi ola bil"r"mmi?

Cavab: Bәli, xarici ölkә vәtәndaşları Əmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn keçirilәn
hәrraclarda iştirak edә bilәr. Elektron qaydada
emdk.gov.az vә ya privaztization.az saytına
daxil olmaqla, müvafiq bölmәlәri seçmәklә
әmlaklarla tanış olmaq mümkündür. Elektron
sifarişlәr hәrracın keçirilmәsinә 3 bank günü
qalanadәk qәbul edilir. Elektron sifariş
verildikdәn sonra әmlakın ilkin satış qiymәtinin
10% mәblәğindә behi elektron qaydada ödәnilir.
Bu prosedurdan sonra vәtәndaş hәrracda iştirak
etmәk statusu qazanır. Qeyd edәk ki, hәrracda
qalib gәlәn şәxs tikilinin qiymәtinin qalan 90%-
ni 3 gün әrzindә ödәmәlidir. Ödәniş vaxtında
edilmәsә, hәrracda iştirak üçün ödәnilәn 10%-
lik beh geri qaytarılmayacaq.

SUAL: ég"r m"n öz"ll"şdirm" h"rracına qa tıl -
sam v" h"rracın sonunda qalib olmasam "v v"l -
c" d"n öd"diyim 10% beh m"n" geri
qay ta rılacaqmı?

Cavab: Bәli qaytarılır. Hәrracda iştirak edәn,
lakin qalib olmayan sifarişçi hәrrac bitdikdәn
sonra 10 gün müddәtindә komitәyә müraciәt
edәrәk hәrracdan qabaq ödәdiyi behi geri ala
bilәr.

SUAL: H"rrac günü m"n h"rrac keçiril"n m" ka -
na g"lm"d"n onlayn olaraq h"rracı izl"y" bil" -
r"m mi?

Cavab: Hәrrac keçirilәn gün sifarişçi
emdk.gov.az saytında “Elektron Hәrrac” böl mә -
si nә daxil olaraq hәrracın gedişatında onlayn
ola raq iştirak edә bilәr. İstәnilәn şәxs hәrraca
hәm iştirakçı qismindә qatıla, hәm dә ziyarәtçi
ola raq onlayn izlәyә bilәr. Eyni zamanda hәr rac -
ları https://e-emdk.gov.az/eHerrac/Home/Pre-
sentation keçidinә keçmәklә onlayn rejimdә
iz lә mәk mümkündür.

SUAL: Xızı rayonunda babamın adına olan tor-
paq sah"sini "ld" etm"k üçün kim" v" hansı
for mada "riz" ünvanlamalıyam. S"n"dd" h" -
min torpağa anamın v"r"s"lik hüququ vardır.
Z"hm"t olmasa sualı cavablandırardınız.

Cavab: Torpaq sahәsi üzәrindә hüquqların döv -
lәt qeydiyyatına alınması vә dövlәt reyestrindәn
çıxarışın verilmәsi üçün Əmlak Mәsәlәlәri Döv -
lәt Komitәsinin yanında Daşınmaz Əmlakın
Döv lәt Reyestri Xidmәtinin 2 saylı Sumqayıt
Əra zi İdarәsinә vә ya hәmin İdarәnin Xızı rayo-
nunda fәaliyyәt göstәrәn şöbәsinә müraciәt
etmә yiniz tövsiyә olunur. 
Hüquq ların qeydiyyata alınması üçün tәqdim
edil mә si tәlәb olunan әrizәnin forması ilә siz
Da şın maz Əmlakın Dövlәt Reyestri

Xidmәtinin say tından, “Qanunvericilik”
menyusundakı “Sә nәd lәr vә әrizәlәr”

bölmәsindәn tanış ola bilәr si niz.  

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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SUAL: M"n yeni tikili yaşayış binalarından ev al -
maq ist"yir"m. évv"lc"d"n nec" bil" bil"r"m ki,
h"min binada olan m"nzill"r" çıxarış veril"c"k,
ya yox? 

Cavab: İlk әvvәl onu qeyd edәk ki, mәnzil-ti-
kinti kooperativlәri (MTK) tәrәfindәn vә ya sa-
hibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirәn fiziki vә
hü quqi şәxslәr tәrәfindәn inşa edilmiş binalar-
dakı mәnzillәrә çıxarışın verilmәsi “Daşınmaz
әmlakın dövlәt reyestri haqqında” Azәrbaycan
Respublikası Qanununun 8-ci maddәsi ilә mü -
әy yәn edilmiş müvafiq sәnәdlәr әsasında hәyata
ke çirilir.
Ey ni zamanda bildiririk ki, siz ilk növbәdә mәn -
zil almaq istәdiyiniz binanın istismara qәbul
edi lib-edilmәdiyini aydınlaşdırmalısınız. Belә
ki, çoxmәnzilli yaşayış binaları istismara qәbul
edil dikdәn sonra hәmin binalarda yerlәşәn vә
qa nuni әsaslarla әldә olunmuş mәnzillәrә çıxarı-
şın verilmәsi tәmin edilir.
Əla vә olaraq bildirmәk istәrdik ki, hazırda Əm -
lak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn
“Çox mәrtәbәli yaşayış binasında daşınmaz әm -
la kın dövlәt reyestrindәn çıxarış almış mәn zil lә -
rin mövcudluğu barәdә mәlumatların verilmәsi”
adlı elektron xidmәt göstәrilir. Siz e-emdk.gov.az
saytına daxil olmaqla hәmin xidmәtdәn yararla -
na bilәrsiniz.

SUAL: MTK-lardakı m"nzill"rin öz"ll"şdirilm"si
zamanı hansı s"n"dl"r t"l"b olunur?

Cavab: Mәnzil-tikinti kooperativi (MTK) tәrә -
fin dәn inşa olunmuş vә istismara qәbul edilmiş
(is tis mara qәbul aktı verilmiş) binada yerlәşәn
mәnzilә çıxarışın alınması üçün aşağıdakı sә -
nәd lәr tәlәb olunur:
- MTK-ya üzv qәbul edilmiş şәxsә mәnzilin ve -
ril mәsi barәdә MTK üzvlәrinin ümumi yığınca-
ğının qәrarı; 
- mәnzili әldә edәn şәxs tәrәfindәn qanun ve ri ci -
lik lә nәzәrdә tutulmuş pay haqqının tam ödә nil -
mәsini tәsdiq edәn sәnәd (maliyyә arayışı);
- mәnzilin plan-cizgisi.

SUAL: X"z"r rayon, M"rd"kan q"s"b"sind"
yerl"ş"n 10 sot h"y"tyanı sah"si olan, lakin
s"n"di olmayan öz"ll"şdirilmiş 1 m"rt"b"d"n
ibar"t m"nzilim var. H"min m"nzilin altında v"
"trafında olan torpaq sah"si 1964 cü ild"n
istifad"mizd"dir. Qanuna "sas"n 30 ild"n çox

istifad"d" olan torpaqlar öz"ll"şdirilm"lidir.
Torpağın öz"ll"şdirm"sin" dair hansı s"n"dl"ri
t"qdim etm"k olar? M"nzil öz"ll"şdirilib, lakin
torpaq yox. Onu da qeyd etm"k ist"yir"m ki,
m"nzil dedikd" hündür m"rt"b"li bina deyil,
1975 ci ild" Az"rbaycan Respublikası K"nd
T"s"rrufatı Nazirli t"r"find"n verilmiş texniki
pasportu var. 1964-cü ild" h"min evd" qey-
diyyatda olmağıımız haqda ev d"ft"rimiz var

Cavab: daşınmaz әmlak üzәrindә hüquqların
dövlәt qeydiyyatına alınması üçün әsas hesab
olunan  sәnәdlәr dairәsi “Daşınmaz әmlakın
döv lәt reyestri haqqında” Azәrbaycan Respubli-
kası Qanununun 8-ci maddәsi, habelә Azәr bay -
can Respublikası Prezidentinin 13 yanvar
2015-ci il tarixli 439 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq
edil miş “Daşınmaz әmlakın dövlәt reyestri haq-
qında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
qüvvәyә minәnәdәk әldә edilmiş vә yaranmış
daşınmaz әmlak obyektlәri üzәrindә hüquqların
әldә edilmәsini tәsdiq edәn sәnәdlәrin Siyahısı”
ilә müәyyәn edilmişdir. Sözügedәn qanunun 8-
ci maddәsindә vә 439 nömrәli Fәrmanla tәsdiq
edilmiş Siyahıda olan sәnәdlәrdәn hәr hansı biri
ilә müraciәt edilәcәyi tәqdirdә torpaq sahәsi
üzәrindә mülkiyyәt hüququnun qeydiyyata alın-
ması mәsәlәsinә baxılacaqdır.

SUAL: Daşınmaz émlakın Dövl"t Reyestrinin
"razi idar"l"rinin iş qrafiki haqqında m"lumat
ver" bil"rsinizmi?

Cavab: Daşınmaz Əmlakın Dövlәt Reyestri
Xidmәtinin әrazi idarәlәrindә beşgünlük iş
hәftәsi tәtbiq edilir. İş vaxtı hәr gün saat  9.00-
da başlayır vә 18.00-da başa çatır (şәnbә vә
bazar, habelә iş günü hesab edilmәyәn bayram
günlәri vә ümumxalq hüzn günü istisna olmaqla
istisna olmaqla).
Eyni zamanda iş günü әrzindә işçilәrә istirahәt
vә nahar etmәk üçün verilәn fasilә vaxtı saat
13.00-dәn başlayır vә 14.00-dә başa çatır.

SUAL: Çıxarışı elektron ş"kild" onlayn olaraq
nec" "ld" ed" bil"r"m?

Cavab: “Elektron Hökumәt” portalında “Da-
şınmaz Əmlakın Dövlәt Reyestrindәn elektron
çıxarışın әldә edilmәsi” elektron xidmәtindәn
istifadә edәrәk elektron çıxarış әldә etmәk
mümkündür.
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ганунвериъилик

Tikinti obyektl"rinin enerji ş"b"k"sin" 
qoşulması haqqı t"sdiql"nib - QéRAR

Nazirlәr Kabineti “Tikinti obyektlәrinin enerji
tәchizatı şәbәkәsinә qoşulmasına görә qoşulma haqqı
mәblәği”ni tәsdiqlәyib. 27 aprel 2018-ci il tarixli, 180
saylı qәrara әsasәn “Sahibkarların tәlәb olunan gücü 150
kVt-a qәdәr olan mövcud vә ya inşa edilәcәk tikinti
obyektlәrinin enerji tәchizatı şәbәkәsinә 24 gün
müddәtindә (1 nömrәli әlavә), elәcә dә 150 kVt-a qәdәr

olan mövcud vә ya inşa edilәcәk tikinti obyektlәrinin en-
erji tәchizatı şәbәkәsinә onların istәyinә uyğun olaraq 12
gün müddәtindә qoşulmasına görә qoşulma haqqının
mәblәği” (2 nömrәli әlavә) tәsdiq edilib. Qәrara görә,
qoşulma haqqının mәblәğinә hәmçinin sahibkarların
sayğacla ilk dәfә tәchiz edilmәsi vә onların quraşdırılması
ilә bağlı xәrclәr, habelә әlavә dәyәr vergisi dә daxildir.

1 nömr"li "lav"
Sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla,

mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə 
24 (iyirmi dörd) gün müddətində qoşulmasına görə qoşulma haqqının məbləği

Sıra
№-si Güc (kVt)

Qoşulma haqqının mәblәği (manatla)

kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı
obyektlәr üçün

sәnaye tәyinatlı 
obyektlәr üçün

ticarәt, ictimai iaşә, mәişәt vә
digәr növ xidmәt obyektlәri üçün

1 2 3 4 5

Bir fazlı

1. 5 kVt-a qәdәr (5 kVt-da daxil
olmaqla) 630 700 840

2. 5 kVt-dan 10 kVt-dәk (10
kVt-da daxil olmaqla)

630 + 5 kVt-dan әlavә, hәr
bir          kVt güc x 90

700 + 5 kVt-dan
әlavә, hәr bir kVt  güc x 100

840 + 5 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 120

3. 10 kVt-dan 15 kVt-dәk (15
kVt-da daxil  olmaqla)

1080 + 10 kVt-dan әlavә, hәr
bir         kVt güc x 144

1200 + 10 kVt-dan әlavә, hәr
bir           kVt güc x 160

1440 + 10 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 192

4. 15 kVt-dan 20 kVt-dәk (20
kVt-da daxil  olmaqla)

1800 + 15 kVt-dan әlavә, hәr
bir         kVt güc x 261

2000 + 15 kVt-dan әlavә, hәr
bir           kVt güc x 290

2400 + 15 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 348

Üç fazlı

5. 5 kVt-a qәdәr (5 kVt-da daxil
olmaqla) 1245 1383 1660

6. 5 kVt-dan 10 kVt-dәk (10
kVt-da daxil olmaqla)

1245 + 5 kVt-dan әlavә, hәr
bir        kVt güc x 21.4

1383 + 5 kVt-dan әlavә, hәr
bir           kVt güc x 23.8

1660 + 5 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 28.4

1 2 3 4 5

7. 10 kVt-dan 15 kVt-dәk (15
kVt-da daxil  olmaqla)

1352 + 10 kVt-dan әlavә, hәr
bir kVt güc x 453.2

1502 + 10 kVt-dan әlavә, hәr
bir kVt güc x 503.6

1802 + 10 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 604.4

8. 15 kVt-dan 20 kVt-dәk (20
kVt-da daxil  olmaqla)

3618 + 15 kVt-dan әlavә, hәr
bir kVt güc x 281.8

4020 + 15 kVt-dan әlavә, hәr
bir kVt güc x 313.2

4824 + 15 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 375.8

9. 20 kVt-dan 30 kVt-dәk (30
kVt-da daxil  olmaqla)

5027 + 20 kVt-dan әlavә, hәr
bir kVt güc x 290.2

5586 + 20 kVt-dan әlavә, hәr
bir kVt güc x 322.4

6703 + 20 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 386.9

10. 30 kVt-dan 40 kVt-dәk (40
kVt-da daxil  olmaqla)

7929 + 30 kVt-dan әlavә, hәr
bir kVt güc x 124.3

8810 + 30 kVt-dan әlavә, hәr
bir kVt güc x 138.1

10572 + 30 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 165.7

11. 40 kVt-dan 50 kVt-dәk (50
kVt-da daxil  olmaqla)

9172 + 40 kVt-dan әlavә, hәr
bir kVt güc x 208.7

10191 + 40 kVt-dan әlavә,
hәr bir kVt güc x 231.9

12229 + 40 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 278.3

12. 50 kVt-dan 75 kVt-dәk (75
kVt-da daxil  olmaqla)

11259 + 50 kVt-dan әlavә,
hәr bir kVt güc x 117.16

12510 + 50 kVt-dan әlavә,
hәr bir kVt güc x 130.2

15012 + 50 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 156.24

13. 75 kVt-dan 100 kVt-dәk
(100 kVt-da daxil  olmaqla)

14188 + 75 kVt-dan әlavә,
hәr bir kVt güc x 177.44

15765 + 75 kVt-dan әlavә,
hәr bir kVt güc x 197.12

18918 + 75 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 236.56

14. 100 kVt-dan 125 kVt-dәk
(125 kVt-da daxil  olmaqla)

18624 +100 kVt-dan әlavә,
hәr bir kVt güc x 104.64

20693 +100 kVt-dan әlavә,
hәr bir kVt güc x 116.28

24832 +100 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 139.52

15. 125 kVt-dan 150 kVt-dәk
(150 kVt-da daxil  olmaqla)

21240 +125 kVt-dan әlavә,
hәr bir kVt güc x 72

23600 +125 kVt-dan әlavә,
hәr bir kVt güc x 80

28320 +125 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 96
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2 nömr"li "lav"
Sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla, mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan

mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə onların istəyinə uyğun olaraq 
12 (on iki) gün müddətində qoşulmasına görə qoşulma haqqının məbləği

Sıra
№-si

Güc (kVt)

Qoşulma haqqının mәblәği (manatla)

kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı
obyektlәr üçün

sәnaye tәyinatlı obyektlәr
üçün

ticarәt, ictimai iaşә, mәişәt vә
digәr növ xidmәt obyektlәri üçün

1 2 3 4 5

Bir fazlı

1.
5 kVt-a qәdәr (5 kVt-da daxil

olmaqla)
945 1050 1260

2.
5 kVt-dan 10 kVt-dәk   (10

kVt-da daxil olmaqla)
945 + 5 kVt-dan әlavә, hәr

bir kVt güc x 135
1050 + 5 kVt-dan әlavә, hәr

bir kVt güc x 150
1260 + 5 kVt-dan әlavә, hәr bir kVt

güc x 180

3.
10 kVt-dan 15 kVt-dәk (15

kVt-da daxil  olmaqla)
1620 + 10 kVt-dan әlavә, hәr

bir kVt güc x 216
1800 + 10 kVt-dan әlavә, hәr

bir kVt güc x 240
2160 + 10 kVt-dan әlavә, hәr bir

kVt güc x 288

4.
15 kVt-dan 20 kVt-dәk (20

kVt-da daxil  olmaqla)
2700 + 15 kVt-dan әlavә, hәr

bir kVt güc x 391.4
3000 + 15 kVt-dan әlavә, hәr

bir kVt güc x 435
3600 + 15 kVt-dan әlavә, hәr bir

kVt güc x 522

Üç fazlı

5.
5 kVt-a qәdәr (5 kVt-da daxil

olmaqla)
1868 2075 2490

6.
5 kVt-dan 10 kVt-dәk   (10

kVt-da daxil olmaqla)
1868 + 5 kVt-dan әlavә, hәr

bir kVt güc x 32
2075 + 5 kVt-dan әlavә, hәr

bir kVt güc x 37.6
2490 + 5 kVt-dan әlavә, hәr bir kVt

güc x 42.6

1 2 3 4 5

7.
10 kVt-dan 15 kVt-dәk (15

kVt-da daxil  olmaqla)
2028 + 10 kVt-dan әlavә, hәr

bir kVt güc x 679.8
2263 + 10 kVt-dan әlavә, hәr

bir kVt güc x 753.4
2703 + 10 kVt-dan әlavә, hәr bir

kVt güc x 907.4

8.
15 kVt-dan 20 kVt-dәk (20

kVt-da daxil  olmaqla)
5427 + 15 kVt-dan әlavә, hәr

bir kVt güc x 422.6
6030 + 15 kVt-dan әlavә, hәr

bir kVt güc x 469.8
7240 + 15 kVt-dan әlavә, hәr bir

kVt güc x 563

9.
20 kVt-dan 30 kVt-dәk (30

kVt-da daxil  olmaqla)
7540 + 20 kVt-dan әlavә, hәr

bir kVt güc x 435.4
8379 + 20 kVt-dan әlavә, hәr

bir kVt güc x 483.6
10055 + 20 kVt-dan әlavә, hәr bir

kVt güc x 580.3

10.
30 kVt-dan 40 kVt-dәk (40

kVt-da daxil  olmaqla)
11894 + 30 kVt-dan әlavә,

hәr bir kVt güc x 186.4
13215 + 30 kVt-dan әlavә,

hәr bir kVt güc x 207.1
15858 + 30 kVt-dan әlavә, hәr bir

kVt güc x 248.6

11.
40 kVt-dan 50 kVt-dәk (50

kVt-da daxil  olmaqla)
13758 + 40 kVt-dan әlavә,

hәr bir kVt güc x 313.1
15286 + 40 kVt-dan әlavә,

hәr bir kVt güc x 347.9
18344 + 40 kVt-dan әlavә, hәr bir

kVt güc x 417.4

12.
50 kVt-dan 75 kVt-dәk (75

kVt-da daxil  olmaqla)
16889 + 50 kVt-dan әlavә,
hәr bir kVt güc x 175.72

18765 + 50 kVt-dan әlavә,
hәr bir kVt güc x 195.28

22518 + 50 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 234.36

13.
75 kVt-dan 100 kVt-dәk (100

kVt-da daxil  olmaqla)
21282 + 75 kVt-dan әlavә,
hәr bir kVt güc x 266.16

23647 + 75 kVt-dan әlavә,
hәr bir kVt güc x 295.72

28377 + 75 kVt-dan әlavә, hәr bir
kVt güc x 354.84

14.
100 kVt-dan 125 kVt-dәk

(125 kVt-da daxil  olmaqla)
27936 +100 kVt-dan әlavә,

hәr bir kVt güc x 156.96
31040 +100 kVt-dan әlavә,

hәr bir kVt güc x 174.4
37248 +100 kVt-dan әlavә, hәr bir

kVt güc x 209.28

15.
125 kVt-dan 150 kVt-dәk

(150 kVt-da daxil  olmaqla)
31860 +125 kVt-dan әlavә,

hәr bir kVt güc x 108
35400 +125 kVt-dan әlavә,

hәr bir kVt güc x 120
42480 +125 kVt-dan әlavә, hәr bir

kVt güc x 144

Qәrara әsasәn, Ticarәt, ictimai iaşә, mәişәt vә digәr
növ xidmәt obyektlәri üçün müәyyәn olunan qoşulma
haqqının mәblәğlәri dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşәn

idarә, müәssisә vә tәşkilatlara, dövlәt mülkiyyәtindә olan
vә paylarının (sәhmlәrinin) nәzarәt zәrfi dövlәtә mәxsus
olan hüquqi şәxslәrә vә aktiv istehlakçılara da şamil olunur.
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Tikinti işlәrinin vüsәt aldığı son illәr ölkәdә inşaat
materialları qrupuna daxil olan kәrpic, mәrmәr, sement,
әhәng, qum, çınqıl, gibs vә s. materiallarından geniş
istifadә olunur. Amma aldığımız materialların hansı
keyfiyyәtdә olduğunu dәqiqlәşdirmәk vә seçim etmәk o
qәdәr dә asan olmur. Çünki bu materiallar barәdә
istehlakçı kifayәt qәdәr mәlumatlı deyil. 

Qanunvericiliyә görә, istehlakçı yalnız mәlumat әldә
etmәklә vә malın keyfiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdlәrlә tanış
olmaqla alacağı malın uyğun olmasına әmin ola bilәr. 

Ona görә dә, hәmin materialları vә mәmulatları
alarkәn istehlakçı hüquqlarınızın pozulmaması üçün
satıcıdan aşağıdakıları tәlәb etmәyi unutmayın:

-  malın adı və qiymətini;
-  istehsalçının adı və ünvanını;
- malın məcburi tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən
sertifikatını;
- malın əsas xüsusiyyətləri və istehlak xassələrini;
- malın səmərəli və təhlükəsiz istifadə qaydalarını;
- materialların və məmulatların ölçülməsi qaydasını;
- təminat öhdəliklərini və iddiaların irəli sürülməsi
qaydalarını;
- malın materialı, markası, tipi, ölçüsü və digər əsas
göstəriciləri haqqında məlumatları.

Satıcı müştәriyә eyni zamanda konkret mal üçün
müәyyәn edilmişsә zәmanәt müddәti, alınma şartlәri,
malı xarakterizә edәn marka, tip, ölçü, material vә başqa

әsas göstәricilәr haqqında lazımi vә dürüst mәlumatları
vermәyә, aldığı malın çәkisini, ölçüsünü vә növünü
yoxlamaq üçün hәr cür şәrait yaratmağa borcludur. 

Alınmış malla birlikdә müştәriyә çek verilmәli, bu-
rada malın vә satıcının adı, hәmin malı xarakterizә edәn
әsas göstәricilәr, miqdarı vә istehsalçının bu mala aid
sәnәdlәri göstәrilmәlidir.İstehlakçının tәlәbinә әsasәn
satıcı onu standartlarla müәyyәn edilәn tikinti
materiallarının vә mәmulatlarının ölçülmәsi qaydası ilә
tanış etmәlidir.

Bundan әlavә alıcının inşaat materiallarını ticarәt
zalında vә anbarlarda seçmәk ixtiyarı var.

Nazirlәr Kabinetinin 343 saylı qәrarına әsasәn
üzlük materiallar, pәncәrә üçün şüşәlәr, işıqlandırıcı
avadanlıqlar, izolә edilmiş naqillәr, kabellәr vә elektrik
ötürücülәri vә s. Tikinti materialları üçün sertifikatların
alınması mәcburidir.

ARDNF daşınmaz әmlak komplekslәrinә 1,9 mlrd.
dollar investisiya yatırıb. 2012-ci ildәn etibarәn ARDNF-
nin aktivlәri eyni zamanda daşınmaz әmlaka vә qızıla
yerlәşdirilir.

"Fond Londonun West End sәmtindә, Seynt Ceyms
78 ünvanında yerlәşәn vә dәyәri 190 mln. funt sterlinq
tәşkil edәn ofis kompleksinә, Moskva şәhәrinin
Tverskaya 16 ünvanında ünvanında yerlәşәn vә dәyәri
3,6355 mlrd. rus rublu tәşkil edәn “Qalereya Aktyor”
ofis-ticarәt kompleksindә, Paris şәhәrinin Vendom
meydanı 8 ünvanında yerlәşәn, dәyәri 180,5 mln. avro
tәşkil edәn daşınmaz әmlak kompleksinә, Cәnubi
Koreyanın Seul şәhәrinin 203 Eurojiro2-ga, Jung-gu
ünvanında yerlәşәn, dәyәri 199,35 mlrd. Cәnubi Koreya
vonu olan “Payn Avenyu A qüllәsi” ofis binasına,

Yaponiyanın paytaxtı Tokio şәhәrindә yerlәşәn vә dәyәri
53,018 mlrd. yapon yeni tәşkil edәn ticarәt mәrkәzinә,
İtaliyanın Milan şәhәrinin Via Meravigli 7 ünvanında
yerlәşәn vә dәyәri 99,6 mlin. avro tәşkil edәn “Palazzo
Turatti” ofis binasına investisiya edib".

Bundan әlavә, ARDNF tәrәfindәn “PGİM Real
Estate”, “AXA İnvestment Management”, “PAG Reak
Estate”, “E-Shang Redwood”, “Gaw Capital Partners”,
“BlackStone Real Estate”, “Walton Street Capital” vә
“Blackrock Fund Managers Limited” şirkәtlәri
tәrәfindәn idarә olunan fondlara investisiyalar edilib.
Hәmçinin, “PGİM Real Estate”, “Blackrock Fund
Managers Limited”, “Walton Street Capital” vә “Gaw
Capital Partners” ilә birlikdә bir sıra daşınmaz әmlak
obyektlәrinә birgә investisiyalar edilib.

Neft Fondu daşınmaz "mlaka 1,9 mlrd. dollar yatırıb

Tikinti materialları alanlara 
XéBéRDARLIQ



ЭРАНДПАРК ПЛАЗА
«Grand Park Plaza» пайтахтымызын Нясими районунда,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ишляринин кейфиййятиня Е.Т.И тяряфиндян нязарят олунур.

СИЗЯ ВЯ АИЛЯНИЗЯ ХОШБЯХТЛИК АРЗУЛАЙЫРЫГ!
«Азинко Щолдинг» коллективи
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“Əmlak tarixi” rubrikasında bu dәfә Bakının
mәrkәzindә , Azadlıq Meydanında yerlәşәn Hökumәt
Evinin tarixçәsini vәrәqlәyәcәyik. Öncә qeyd edәk ki, bu
bina  saray tipli tarixi tikilidir. Saray qotik memarlıq üs-
lubunda inşa edilib. Binanın inşasında istifadә edilәn
tikin ti materiallarının bir hissәsi xaricdәn gәtirilib.
Binanın memarları Lev Rudnev vә Vladimir Munts olub.

28 İLé BAŞA GéLéN LAYİHé 
Hökumәt Evinin inşası 1924-cü ildә, Azәrbaycanda

Sovet hakimiyyәtinin yenicә qurulduğu dövrdә tәklif
edilib. Hәmin vaxt yeni qurulan hökumәtin işçilәrinin
çalışması üçün müvafiq bina olmayıb. Bu ehtiyacı tәmin
etmәk üçün rәhbәrlik belә bir binanın tikilmәsini

Tarixi uzaqlara ged"n tikilil"rin d"y"ri d"
günb"gün artır. Onların bir çoxu yalnız tarixi
abid" kimi, muzey formasında qorunub saxlanılır.
B"zi binalar is" bu gün d"  öz funksiyasını davam
etdirir, bu v" ya dig"r formada istifad" olunur.

Rusların layihäsi, almanların
ämäyi ilä qurulan tarix
HÖKUMÄT EVİ

Rusların layihäsi, almanların
ämäyi ilä qurulan tarix
HÖKUMÄT EVİ

ямлак тарихи
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razılaşdırıb. Layihә üzәrindә çalışan memarlara isә
“böyük sosialist dövlәtinin qüdrәtini vә parlaq gәlәcәyini
özündә әks etdirәn” bir bina inşa etmәk tapşırılıb. Lakin
tikinti işlәrinin başlanması 10 il geçikir. Üstәlik, 13
mәrtәbәli olması nәzәrdә tutulan binanın 3 mәrtәbәsi
sonradan tәxirә salınır. Hökumәt Evinin tikilmәsi
mәlumat verәn memar Nәriman Əliyev ehtimal edir ki,
mәrtәbәlәrin tәxirә salınması ayrılan pulun tikintiyә tam
çatmaması ola bilәrdi. Çünki sonradan binanın
layihәsindә dәyişikliklәr etmәk zәrurәti yaranıb. 

Belәliklә, 1924-cü ildә Bakıda hökumәt üzvlәri
üçün bina tikilmәsi prosesinә start verilib. Lakin proses
müәyyәn sәbәblәrdәn 30-cu illәrin әvvәllәrinә qәdәr
uzanıb vә 1932-ci ildә memarlar arasında әn yaxşı layihә
üzrә müsabiqә elan edilib. Onun nәticәlәri dә bir xeyli

gecikib. 2 illik müzakirәlәrdәn sonra 1934-cü ildә
müsabiqәnin qaliblәri müәyyәnlәşib. Moskvada
formalaşan münsiflәr heyәti müsabiqәdә birinci yeri Lev
Rudnevә veriblәr.

Qeyd edәk ki, hәmin müsabiqәdә Azәrbaycanın
tanınmış memarları olan Mikayıl Hüseynov vә Sadıq
Dadaşov da iştirak ediblәr. Onların әsәrlәri bu günә kimi
әn layiqli layihәlәr sırasında saxlanılır. Lakin mәlum
sәbәblәr üzündәn o zaman hәmin layihә tәsdiqlәnmәyib.
Mütәxәssislәr qeyd edirlәr ki, onların layihәsi daha
tәkmil vә әzәmәtli olub. 

Binanın tikintisi isә 20 ilә yaxın müddәtdә davam
edib.  İnşasına 1934-cü ildә start verilsә dә, İkinci dünya
müharibәsinin başlanması bu sahәdә gedәn işlәri
yarımçıq qoyub. 1945-ci ildә İkinci dünya müharibәsi
SSRİ-nin qәlәbәsi ilә başa çatandan sonra yarımçıq qalan
binanın tikinti işlәri yenidәn bәrpa edilib. 

3 MéRTéBé LéĞV EDİLDİ
Binanın layihәsi tәsdiqlәndikdәn sonra Bakının

mәrkәzindә 6 hektardan artıq meydan seçilir. Ardınca 13
mәrtәbәli sovetlәr binasının tikilmәsi qәrarı tәsdiqlәnir.
Lakin tәsdiq olunan layihә  nöqsansız olmur. Belә ki,
1931-ci ildә hökumәtin qәbul etdiyi qәrara әsasәn,
Azәrbaycanda tikilәn memarlıq әsәrlәrindә milli
xüsusiyyәtlәr әksini tapmalı idi. Ancaq rus memarının
hazırladığı layihәdә bu mәqam nәzәrә alınmamışdı. Bu
qüsuru aradan qaldırmaq mәqsәdilә binanın ilkin
formasında kiçik dәyişikliklәr etmәyә qәrar veriblәr. Vә
binanın 3 mәrtәbәsi tәxirә salınıb. Əvәzindә ona milli üs-
luba uyğun 3 mәrtәbәli tağlar әlavә olunub. 

İndi binada gördüyümüz çıxıntılar - dәnizә tәrәf
olan tinlәrdәki tağlar, mәhz hәmin dәyişikliyin
nәticәsidir. Diqqәtlә baxdıqda 13 mәrtәbәli binada yalnız
3 mәrtәbәli tağın olduğunu görmәk mümkündür.
Mütәxәssislәr bunu memarlıq baxımından ciddi qüsur ki-
mi tәqdim edirlәr. Tağların әtrafında yaranan eyvanların
heç birinә, binanın heç bir mәrtәbәsindәn vә ya
otağından çıxışın olmaması da hәmin naşılığın
nәticәlәrindәndir. Hәmin eyvanlar sadәcә millilik görün-
tüsü yaratmaq xatirinә inşa edilib.

Bu barәdә  araşdırma aparan jurnalist Müsәllim
Hәsәnov hәtta gizli arxiv sәnәdlәrini dә tapıb vә daha
detallı mәlumatlar üzә çıxarıb, müәllifi olduğu  “Bakı
vaxtı- Hökumәt Evi” sәnәdli filmindә onları nümayiş et-
dirib. Mәlum olub ki, Azәrbaycan  Xalq Komissarları
Şurasının 1933-cü ildә verdiyi qәrarda Hökumәt Evinin
tikilmәsi üçün “Aznefttorq” öz gәlirlәrindәn  2 milyon
rubl vәsait ayırması göstәrilib. 1934-cü ilә aid sәnәdlәrdә
isә binanın adı “Dvoreü Sovetov”- “Sovetlәr Sarayı” ki-
mi göstәrlib. 
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XéRCLéR DéFéLéRLé ARTDI 
Digәr bir sәnәddә binanın tikintisinin 1935-ci ildә

başlayıb 1937-ci ildә başa çatdırılması nәzәrdә tutulub.
Xalq Komissarları Şurası 1935-ci ildә tikintiyә 300 min
rubl ayırır vә avqustda tikintiyә start verilib. Elә hәmin il
binanın adı dәyişdirilib vә yenidәn “Hökumәt Evi”
adlandırılıb. Ancaq tikinti işlәri tәxminәn 20 il davam edib. 

M.Hәsәnov deyib ki, 1936-cı ildә isә Moskva
binanın tikinti xәrclәrinin azaldılmasına qәrar verib:
“Çünki hәmin vaxt Stalinin göstәrişi ilә sovetlәr
birliyindә tikintilәrin ucuzlaşdırılması proqramı qәbul
edilib. Bundan sonra Hökumәt Evinin tikinti xәrclәrini
12 milyon rubla qәdәr azaltmaq tapşırılır. Ona görә dә
mütәxәssislәr binanın 3 mәrtәbәsinin lәğv olunmasını
tәklif edirlәr. Hәmin vaxt artıq binanın 2 mәrtәbәsi
tikilmişdi”. 

Binanın qarşısında iclasların vә konfransların
keçirilmәsi üçün nәzәrdә tutulan böyük zal da xәrclәrin
azaldılması tapşırığının qurbanı olur. Ancaq bununla da
xәrclәri azaltmaq mümkün olmur. 1938-ci ildә binanın
smeta xәrclәri 30 milyon publa qaldırılır.  

ALMANLARIN éL İŞİ
Hökumәt Evinin tikintisi uzandıqca bununla bağlı

qәrarlar da vaxtaşırı dәyişib. Böyük Vәtәn
Müharibәsindә  әsir götürülәn insanlar da bu tikintiyә
cәlb olunub. Tarix üzrә fәlsәfә doktoru Tahir
Behbudovun sözlәrinә görә, sovet hökumәti bununla
bağlı bir neçә qәrar verib: 

“Hökumәtin 1941-ci il iyulun 1-dә әsirlәr haqqında
qәrarı vardı. 7 avqust 1941-ci ildә isә әsirlәrin saxlanma
şәraiti haqqında 2-ci qәrar çıxdı. 1 il sonra 1944-cü ilin
avqustunda hәrbi әsrlәrin әmәyindәn istifadә etmәklә
bağlı qәrar qәbul edildi. Müharibәdәn sonra Azәrbaycana
xüsusi göstәrişlә 42 min alman әsiri göndәrmişdilәr.
Onların bir qrupu Hökumәt evinin tikintisinә cәlb ol-
unub”. 

Lakin bir müddәt sonra onlar işlәmәkdәn imtina
ediblәr. Buna sәbәb tikintiyә gәtiriәn beton
mәmulatlarının keyfiyyәtsiz olmasıdır. Hәtta bu barәdә
Azәrbaycanın o zamanki rәhbәri Mircәfәr Bağırov da
mәlumatlı olub.  T.Behbudov deyir ki, әsirlәr arasında
çox ağır xәstәliklәr – vәrәm, distrifiliya, difteriya var idi.
Yerli sakinlәr onlara siqaret, çörәk verirdilәr. Ancaq
onların çoxu burada vәfat edib. 

“Hökumәt Evinin tikintisindә 150 nәfәrә qәdәr al-
man tikinti mühәndisi işlәyib. Qalanları da taxta, beton,
üzlük  mütәxәsssilәri olub.  Almanlar әsasәn içәridә
üzlük vә bәzәk işlәri görüblәr”. 

Nәhayәt, 1951-ci ilin noyabrında Hökumәt Evinin
qarşısında ilk parad keçirilir. Ancaq binanın içәrisindә
xeyli işlәr qalmışdı. Nәhayәt 1954-cü ilin fevralında
Hökumәt Evi istismara qәbul edilir.



TARİXé ŞAHİDLİK EDéN BİNA 
Belәliklә, Bakının mәrkәzindә ucalan 10 mәrtәbәli

tarixi memarlıq abidәsi  70 ilә yaxındır ki, adına uyğun
olaraq hökumәt orqanlarının mәnzil qәrargahı kimi
fәaliyyәt göstәrir. Binanın yerlәşdiyi torpaq sahәsi
tәxminәn 2 hektara yaxındır. Hökumәt Evinin tikili sahәsi
isә 17 597 kvatdrat metrdir. Binada 586 iş otağı var. 

Möhtәşәm memarlıq abidәsi sayılan Hökumәt Evi
inşası başa çatdıqdan sonra Azәrbaycan SSR-nin әsas
idarәetmә orqanlarına mәnzil olub. 

Sovet dövründә 1954-cü ildә binanın qarşısında
V.İ.Leninin heykәli dә qurulub. Bu, azәrbaycanlı
heykәltәraş Cәlal Qaryağdının әsәri idi. Heykәlin
qarşısında böyük tribuna qoyulur. Elә o vaxtdan binanın
qarşısındakı meydan Lenin Meydanı adlanır. 1991-ci ildә
Azәrbaycan müstәqillik qazandıqdan sonra Leninin
heykәli binanın qarşısından sökülüb. İndi onun yerindә
Azәrbaycanın dövlәt bayrağı dalğalanır. Meydanın adı
isә Azadlıq meydanı kimi rәsmilәşib. 

Hökumәt Evi hәm dә Azәrbaycanın  yaşadığı uzun
mübarizә tarixinә dә şahidlik edib. 1980-ci illәrin
sonlarında ölkәdә başlanan azadlıq hәrakatının fәalları
mәhz Hökumәt Evinin qarşısında – Azadlıq meydanında
toplaşırdılar. Bu hәm dә o vaxtki hökumәtә etirazın
nümayişi idi.  1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nә keçәn
gecә Bakıya yeridilәn sovet ordusunun vәhşi müdaxilәsi
nәticәsindә hәlak olan şәhidlәrimizi anmaq üçün
minlәrlә insanın iştirakı ilә nәhәng matәm mitinqi dә bu
binanın qarşısında keçirilib. 

Ümumilikdә Hökumәt Evindә 19 nazirlik, komitә
vә agentlik yerlәşir. Energetika, İqtisadiyyat, Kәnd

Tәsәrrüfatı, Mәdәniyyәt nazirliklәri, Ailә, Qadın vә Uşaq
Problemlәri üzrә Dövlәt Komitәsi, İnsan Hüquqları üzrә
Müvәkkili (Ombudsman), Alternativ vә Bәrpa Olunan
Enerji Mәnbәlәri üzrә Dövlәt Agentliyi vә digәr qurum-
lar Hökumәt evindә fәaliyyәt göstәrir.

TURİSTLéRİN DİQQéT MéRKéZİNDé
Onu da deyәk ki, ABŞ-ın "Huffington Post"

nәşrinin versiyasına görә, Azәrbaycan 2017-ci ildә
turistlәr üçün cәlbedici mәkanların reytinqinә daxil olub.
Nәşr bu gün Bakının qәdim memarlıq nümunәlәrini
özündә cәmlәşdirdiyini qeyd edib. Onların sırasında
Hökumәt Evinin dә adı var. 
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Bu ş"kil is" 1949-cu ild" keçmiş Bakının m"rk"zind"
- Hökum"t evinin yaxınlığında ç"kilib. Bir t"r"fd"
h"min möht"ş"m bina görünür. Futbol oynanılan yer
is" stadiondur - “Dinamo”nun stadionu. H"min yerd"
indi m"şhur “Hilton” oteli yerl"şir. Bu ş"klin ç"kildiyi
dövrd" is" “Neftyanik”, y"ni indiki “Neftçi” SSRİ
çempionatında r"qibl"rini q"bul edirdi.
1951-ci ild" Lenin stadionu (indiki Tofiq B"hramov
adına stadion) istifad"y" verildikd"n sonra
“Neftyanik” “Dinamo”dan köç"r"k yeni arenada
oynayıb. (Ş"kill"r “Neftçi” 70 – Unudulmayan keçmiş”
kitabından götürülüb.)
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Bin"q"di S"bail N"rimanov Suraxanı N"simi Sabunçu Pirallahı Qaradağ X"tai 

-0,60% -1,55%
-2,12% -2,52%

-3,72%

-4,49%

-9,54%

-13,25% -13,31%

X"z"r Abşeron Nizami

Yasamal

22,41% 

3,35 %
0,37%

-0,31%

Mart ayı üzr" qiym"t d"yişm"si

Abşeron Nizami

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

3,74%

2,03%

-0,71%
-1,54%

-2,03%
-3,73%

-10,47%
-10,99%

-12,40%

Pirallahı Sabunçu S"bail X"z"r 

10,23%

9,35%

8,01%

5,70%

Son 1 ild" qiym"t d"yişm"si 
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DAŞINMAZ éMLAK BAZARI DINAMIKASI (ABŞ dolları il" ifad"d")

Yaşayış m"nzil bazarında layih"l"r üzr" göst"ricil"r

Bakı ş.                                                                                                                              Mart   2018

Tәkrar mәnzil bazarında qiymәt dinamikası, %
Torpaq bazarında qiymәt

dinamikası, %
Kommersiya obyektlәri

bazarında qiymәt dinamikası, %

Zonalar ay әrzindә

ilin
әvvәlindәn
(mәlumat
yoxdur)

il әrzindә
(mәlumat
yoxdur)

ay әrzindә
ilin

әvvәlind
әn

il
әrzindә

ay
әrzindә,

%

ilin
әvvәlin -

dәn
il әrzindә

1-ci zona -1,98% -2,71% 6,58% 2,99% 2,71% 9,22% -19,56% -0,63% 3,81%
2-ci zona -2,36% -14,31% -0,35% 4,05% 3,97% 5,02% -32,10% -4,89% -0,29%
3-cü zona -3,83% -2,62% 4,94% 3,91% 3,94% 8,47% 4,82% -7,64% -6,46%
4-cü zona 2,28% -3,12% 1,94% 3,88% 0,03% -1,58% 10,24% 3,11% -4,81%
5-ci zona -1,39% -3,46% -5,74% 3,64% 1,80% -2,69% 6,21% 0,72% 8,30%

6.1-ci zona -2,53% -1,49% -0,22% 2,40% 3,48% 3,91% -7,74% -2,35% -5,69%
6.2-ci zona 3,02% 6,10% 9,94% 4,33% 4,42% -3,86% -9,01% 1,32% -1,51%
6.3-cü zona 5,28% 2,90% 2,90% -5,19% -1,06% -3,13% -1,56% -4,11% -9,45%
7-ci zona -1,17% 0,36% 8,73% 6,75% -1,67% -2,27% -1,98% -0,34% 6,73%
8-ci zona -4,32% 2,67% 3,54% 9,54% 40,67% 6,32% -3,30% -4,01% 1,34%

9.1-ci zona -1,09% -0,16% -6,48% -1,69% -2,38% -2,61% -7,96% -9,24% -8,60%
9.2-ci zona -2,12% -5,70% -8,38% -1,15% 4,88% 9,87% -17,85% 1,92% -8,10%
10.1-ci zona 1,30% 2,95% 2,14% 4,07% -3,52% -1,11% -11,69% -4,43% -3,79%
10.2-ci zona 9,27% -9,36% 0,18% -1,17% 2,01% -1,68% -4,79% -4,50% -9,96%
10.3-cü zona 1,96% 1,81% 4,26% -6,99% -2,06% 7,92% -16,32% 2,09% -3,85%
10.4-cü zona -9,54% -0,42% -1,73% -4,75% -7,14% -3,35% 10,43% 1,58% 4,00%
11-ci zona -15,71% 0,19% -8,53% 4,26% -1,72% -1,64% -0,99% 8,51% -3,67%
12-ci zona -7,83% 4,73% 0,55% -3,71% 3,02% 0,30% -14,22% -2,51% -7,48%
13-cü zona 3,80% 2,50% -9,19% 9,85% -2,39% -1,79% 8,06% 2,00% 3,72%
13.1-ci zona 2,34% 0,58% 0,58% 4,07% -1,33% 8,93% -0,35% -9,29% 2,15%
Şәhәr üzrә -3,63% -5,20% -9,27% -0,06% 2,67% 2,70% -3,51% 1,09% -16,62%

Layihәlәr Qiymәt, $/kv.m Tәklif portfelindә % payı Artım, ay әrzindә, % Artım, il üzrә, %

alman 1048 0,1% 3,35% 25,66%

arxitektura 1356 2,0% 0,67% -11,89%

axundov 1050 0,0% 0,19% 1,74%

eksperimental 977 8,6% 2,09% 4,05%

fransız 897 3,9% 2,40% 6,53%

italiyan 1008 0,0% 5,99% 0,40%

kiyev 747 4,1% 1,91% 1,63%

leninqrad 779 20,8% 1,43% -1,52%

minsk 877 1,6% -2,12% 1,27%

stalin 1263 4,5% -6,03% 4,81%

xruşov 962 6,5% 3,00% -2,93%

xüsusi 970 0,0% -0,31% -7,35%

yeni tikili (tәmirli) 954 47,8% -3,34% -12,15%

Bakı ş. 930,0 100,00% -2,20% -9,27%
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Rayonlar üzr" yaşayış m"nzil göst"ricisi

Ay üzr" m"nzil bazarı indikatorları

F"rdi h"y"t evl"ri üzr" bazar göst"ricil"ri

Rayonlar
Ay üzrә qiymәt,

$/kv.m
Tәklif portfelindә

%-payı
Ay üzrә qiymәt

artımı, %
İl üzrә qiymәt artımı

%

Abşeron 555 8,78% 3,35% 3,74%
Binәqәdi 835 4,49% -0,60% -0,71%

Nәrimanov 1014 6,73% -2,12% -2,03%
Nәsimi 1087 15,10% -3,72% -1,54%
Nizami 806 3,67% 0,37% 2,03%
Pirallahı 474 0,00% -9,54% 10,23%
Qaradağ 491 1,43% -13,25% -12,40%
Sabunçu 702 3,47% -4,49% 9,35%
Sәbail 1524 0,00% -1,55% 8,01%

Suraxanı 620 22,24% -2,52% -3,73%
Xәtai 821 0,00% -13,31% -10,47%
Xәzәr 519 34,08% 22,41% 5,70%

Yasamal 956 8,78% -0,31% -10,99%

mәnzilin
orta sta-

tistik
qiymәti,
$/kv.m

Mәnzil
qiymәti

ev
sahәsi

otaq
sayı

kirayә
qiymәti

Aylıq
gәlirlik

Illik
gәlirlik

Kapitalla
şma

müddәti

mәnzilin
orta çәki
qiymәti,

$

bank de-
poziti,
%/il

bank
depoziti

ilә
gәlirlik,

$/ay

gәlirlik in-
deksi (bank
depozitinә
nәzәrәn)

930 88339 90,25 2,71 552 0,62% 7,50% 13,34 94538,68 6,00% 441,70 1,25

Hәyәt evlәri

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

orta qiymәt,$/hәyәt evi 117119 -2,85% 44,47%

evin sahәsi, kv.m 197,0 -3,43% 24,29%

ümumi torpaq sahәsi, sot 6,3 2,10% -16,82%

otaqların sayı 3,60 -1,37% -0,28%

yaşayış sahәsinin orta qiymәti, $/kv.m 830 0,73% -9,73%

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

141 -3,55% 60,05%

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

7 298 -3,95% 131,35%

torpaq sahәsinin ümumi qiymәtdә çәkisi, % 39,45 0,94% 33,20%






